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LEAX I KORTHET

10

 

TIO FABRIKER
I TRE OLIKA 
KONTINENTER

MER ÄN 1 200
ANSTÄLLDA 
ÖVER HELA VÄRLDEN

I 35 ÅR HAR VI VUXIT 
FRÅN ETT GARAGEFÖRETAG TILL ETT INTERNATIONELLT BOLAG

1,6 MILJARD KRONOR
I OMSÄTTNING I 2017

FEM MARKNADSSEGMENT
TUNG FORDONSINDUTRI, GRUV- OCH ANLÄGGNINGSINDUTRI, ÖVRIG VERKSTADSINDUTRI, 
JORDBRUK OCH PERSONBILAR

MER FOKUS PÅ
ELEKTRIFIERING 
OCH FRAMTIDENS TRENDER

1,6 LEVERANS TILL
CA 40 LÄNDER OCH TILL ÖVER 150 LÄNDER GENOM KUNDERNA

RIGGAT FÖR UTVECKLING
EN STEG VIDARE I DEN UTVECKLINGEN AV EGNA KARDANAXLAR
MED LEAX FÖSTA TESTCENTER I FALUNR&D

TRE AFFÄRSOMRÅDEN
GENERAL INDUSTRY, ENGINE & TRANSMISSION OCH PROPELLER SHAFT 3
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LEAX I KORTHET
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

AFFÄRSIDÉ

LEAX erbjuder utveckling, industrialisering och 
tillverkning av avancerade komponenter och 
delsystem till krävande och utmanande kunder. 
LEAX Industrial System (LIS) erbjuder konkurren-

skraftig tillverkning genom global närvaro. Det är 
vårt systematiska tillvägagångssätt att leverera 
bäst kvalitet och kostnad. Vi älskar produktion!

LEAX LEVERERAR TILL STORA INDUSTRIER SÅSOM:

KONCERN

Koncernen består av nio operativa bolag som självständigt 
utvecklar och driver sina verksamheter. Bolagen inom 
koncernen samarbetar dock i hög grad för att realisera de 
synergier som finns inom koncernen. 

Koncernen styrs genom tre affärsområden och fyra suppor-
tområden. De tre affärsområdena är: Engines & Transmission, 
General Industry och Propeller Shaft. Koncernchefen rapporte-
rar till styrelsen för LEAX Group där fem av styrelsens sex
medlemmar är externa och oberoende till företagets större 
aktieägare. Samtliga ledamöter är framtagna av en 
valberedning.

Plattformen är lagd för att LEAX skall kunna utvecklas och ta 
marknadsandelar i bl a Sydamerika och Asien. Genom att
LEAX har lagt grunden för en bred produktportfölj kombinerat 
med global närvaro har LEAX goda förutsättningar att utvecklas
i linje med den vision som har fastställts av koncernledningen.

olika kontinenter:

- Europa
- Sydamerika
- Asien

EN KONCERN MED BOLAG I SVERIGE, 
LETTLAND, TYSKLAND, UNGERN, 
BRASILIEN OCH KINA

LEAX Group består av nio operativa 
bolag: LEAX Mekaniska, LEAX Falun, 
LEAX Skaraborg, LEAX Baltix, LEAX 
Rezekne, LEAX Brinkmann, LEAX 
Hungary, LEAX do Brasil och LEAX China.

LEAX är verksamma på

3 
Tung fordonsindutri

Personbilar

Jordbruksindustri

Övrig verkstadsindustri

Gruv- och 
anläggningsindustri

76



BOLAGSSTYRNING
AFFÄRSOMRÅDEN OCH SUPPORTOMRÅDEN

Redovisning, control-
ling, skattehantering

Marknadsföring Joakim Sandberg

Inköp

Projekt & 
Teknik

Peter Luberts

LEAX do Brasil

LEAX FalunHR

IT

Övriga stödfunktionerNya Affärer & Innovation
Frank Johansen

Ekonomi
Tobias Hägglöv

BA Propeller Shaft
Hans Jansson

LEAX Baltix

LEAX Rezekne

BA General Industry
Peter Luberts

LEAX Hungary

LEAX Brinkmann

LEAX Skaraborg

LEAX China

BA Engine & Transmission
Joackim Sandberg

LEAX Mekaniska

Kvalitet och 
Miljö

GCC 
Värmebehandling

VD
Henrik Fagrenius

98



DEN DAG VI SLUTAR BLI BÄTTRE,
 

SLUTAR VI ATT VARA BRA

RESPEKT OCH TILLIT

VÄRDE FÖR PENGARNA

VÅR PRODUKTIONSAPPARAT 
ÄR VÅR PRODUKT

VI LYSSNAR PÅ KUNDEN

Att långsiktigt överleva och utvecklas som företag 
kräver att vi kontinuerligt förbättrar oss i alla 
avseenden. Den organisation som stagnerar, slår 
sig till ro och inte förbättrar sig kommer snart att 
upptäcka att den blivit ifrånsprungen av konkur-
renterna. Vår strävan skall alltid vara att varje dag 
försöka bli lite bättre än dagen innan; att utföra

arbetsuppgifterna något smartare och med högre 
kvalitet än tidigare. Stöter vi på en motgång ger vi 
inte upp utan gör vårt yttersta för att lösa problemet 
på ett sätt som är godtagbart för alla inblandade.
Investeringar som gör att vi förbättrar oss kommer 
alltid att ha hög prioritet i vår organisation.

Hela tiden anstränger vi oss för att förstå vad 
kunden behöver från oss idag och imorgon. Detta 
gör vi genom att diskutera behoven med kunden 
i öppen dialog. När kunder besöker oss ser vi till 
att så många som möjligt får tillfälle att träffa och 
resonera med honom/henne – allt för att kundens 
synpunkter skall tränga in i organisationen. Vi 
har kontinuerlig kontakt med våra kunder så att 
kundens synpunkter om oss eller våra produkter 

och tjänster aldrig kommer som en överraskning för 
oss. Vi genomför attitydundersökningar bland våra 
kunder för att förstå hur deras syn på oss utvecklas. 
Önskemål och krav från kunder har högsta prioritet i 
organisationen under förutsättning att de är rimliga 
och ekonomiskt försvarbara. Kundens represen-
tant kan vara inköpschef eller lastbilschaufför - vi 
bemöter alla på ett positivt sätt.

Vi skall i alla lägen visa respekt för varandra. 
Genom att hälsa på såväl kollegor som gäster vi har 
hos oss visar vi respekt. Vi lyssnar på andras åsikter 
och visar på så sätt att vi är intresserade av andras 
tankar och att vi är villiga att lära oss nya saker. Vår 
grundsyn är att alla vill göra bra ifrån sig, men att 
utbildning och metoder kan krävas för att alla ska 

kunna göra ett riktigt bra arbete. Vi gläds för såväl 
andras som egna framgångar. När företaget har 
vunnit en större seger uppmärksammar vi detta 
tillsammans. Ledningen visar respekt mot medar-
betare genom att involvera dem i strategi och taktik. 
Beslut fattas alltid mot bakgrund av att vi ska kunna 
stå för dem om de blir offentliga.

Vi använder pengar där de ger ett mervärde 
tillbaka. Våra kunder kommer bara att vara beredda 
att betala för våra tjänster så länge de uppfattar att 
de har ett värde som motiverar det pris som kunden 
betalar. Vi slösar inte med resurser. Alla bolag i 
gruppen stöttar varandra så att vi får bästa möjliga 
användning av våra resurser. Miljön är också en 
resurs som vi förbrukar i vår verksamhet. Alla mil-

jöaspekten skall vägas in i alla beslut vi fattar. Att 
kunna producera utan hänsyn till kostnaden är 
något som alla klarar men att kunna producera det 
till lägsta pris i hela världen kräver de allra bästa 
människorna och arbetsprocesserna. Vårt produk-
tionskoncept bygger på att vi investerar smart, dvs 
genom att kombinera gammal och ny utrustning för 
att skapa en optimal produktionslösning.

En produkt måste ha beskrivna egenskaper för att 
kunna säljas. En attraktiv produkt måste också ha 
egenskaper som inte konkurrerande produkter har.
Vi konkurrerar genom att kunna utföra produk-
tionsprocesserna effektivare än våra kunder och 
konkurrenter. Därför måste vi vårda och utveckla 
vår produktionsapparat på bästa sätt. Vi måste 
vara tydliga med att beskriva vad vår produktions-
process klarar av att leverera idag och i morgon. 
På samma sätt som en fysisk produkt, måste vår 

produktionsapparat vara attraktiv genom att vara 
välordnad, prydlig, visuell och effektiv. Vi fokuserar 
alltid på att vi ska leverera kvalitet. Avvikelser skall 
rapporteras och analyseras för att vi skall kunna 
förstå processorsaken till felet och kunna åtgärda 
denna för att därmed kontinuerligt bli bättre. Vi 
mäter och utvecklar ständigt produktivitet, till-
gänglighet och flexibilitet. Var och en ansvarar för 
kvaliteten på sitt eget arbete. Vi chansar aldrig!
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LEAX GROUP - 35 ÅR
2017

UNDER 2017 FIRADE LEAX GROUP 35 ÅR

LEAX Group har med sin korta historia växt från ett litet företag på två anställda till att idag vara en företagsgrupp om 
nio operativa bolag med över 1200 anställda.

LEAX Group är en snabbväxande, 
privatägd, företagsgrupp med ursprung 
i Köping.

Vi omsätter över 1,6 miljarder kronor på 
årsbasis och är över 1 200 anställda.

Våra kunder finns främst inom tung 
fordonsindustri, gruv- och anläggnings-
industri, personbilar, jordbrukssindustri 
samt övrig verkstadsindustri.

Idag har vi fem fabriker i Sverige, två i 
Lettland, en i Tyskland, en i Ungern, en 
i Brasilien och en i Kina - vilket gör att 
vi kan möta kundernas behov av både 
närhet och låga kostnader.

1982

LEAX Group 
startades med LEAX 
Mekaniska AB av 
Lennart Berggren 
och Axel Seger 
(LeAx).

LEAX Mekaniska 
förvärvar ett litet 
verkstadsföretag vid 
namn Åke Ohlsons 
Mekaniska AB.

1989

LEAX Mekaniska 
AB omsätter ca 10 
MSEK och är 18 
anställda.

1991

2003
LEAX Group startar 
egen produktion i 
Riga, Lettland. LEAX 
Baltix grundas.

2007

Efter avtal med 
Scania, LEAX startar 
ny verksamhet i 
Falun, LEAX Falun 
grundas.

2008

LEAX startar upp 
sin andra fabrik i 
Lettland, i staden 
Rezekne.

2011

I juni 2011 blir 
LEAX officiellt 
etablerat i Curitiba, 
Brasilien. LEAX 
utökar sin nuvarande 
verksamhet i Sverige 
och Lettland.

2013
LEAX Skaraborg, 
LEAX Arkivator 
Telecom, LEAX 
Hungary, LEAX China 
och LEAX Brinkmann 
grundades. 

2017

Henrik Fagrenius tar 
över positionen som 
VD. LEAX Group fyller 
35 år. Företaget säljer 
sin verksamhet inom 
Telecom och blir en 
minoritetsaktieägare av 
LEAX Arkviator Telecom.
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DETTA HÄNDE UNDER 2017
VÅRT 35:E BLEV ETT REKORDÅR

Q1

Q2

Q3

Q4

- En ny organisation för att stärka LEAX strategiska tillväxt skapades med 
Henrik Fagrenius som CEO. Varje affärområde får ökat ansvar för tillväxten och 
    lönsamheten gentemot existerande kunder och affärer. En ny fynktion      
   skapades, „Nya Affärer & Innovation“.         

- Personbilsprojekt i Falköping  går enligt plan med inköp av maskiner. 

  
  - Första kvartalet 2017 visade koncern en klar förbättring från 
  2016. Affärsområde General Industry levererade starka siffor 
    med rekordresultat för fabrikerna i Ungern och Rezekne. Även Riga          
 fortsatte leverera med god lönsamhet. Med starkt resultat i mars 
  nådde Propeller Shaft målet för kvartalet. Försäljningsvolymerna i Falun 
ökade kraftigt vilket lyfte resultatet. Affärsområde Engine & Transmission 
upplevde ett utmanande kvartal med förluster.

- Sammantaget förbättrades kärnverksamhetens resultat med sex miljoner 
kronor under första kvartalet.

- Ny kombiline i LEAX Falun med två svarvar, två fleroperationsmakiner, två 
robotar, tvättmaskin och transportbanor.      

- LEAX Mekaniska tar beslut av att stänga en fabrik i Köping och påbörjar        
 projektet kallad „One Factory“. Verksamheten i Köping  fokuserar nu      
    kring artiklar till växellådor.

                - LEAX säljer sin Telecom-affär till ett Hong-Kong baserade    
                investeringsbolag. Affären stärker LEAX soliditet och frigör                  
                      kapital till satsningar inom LEAX kärnverksamhet.                         
       Försäljningen omfattar verksamhet och personal inom alla  
  Telecom-bolag: Arkivator Telecom Holding AB, med dotterbolagen  
  LEAX Arkivator Telecom, Arkivator Telecom Hungary och LEAX India.

    - Bättre resultat i Brasilien. Faktorer som förbättrar resultatet är bl.a. nya  
   kunder inom nya segment, större volymer och hård kostnadskontroll. 

 - Två stora order inom personbilssegment, ett inom elektrifiering.

- Årets kundundersökning visar att en majoritet av kunderna är mycket nöjda 
med LEAX personal samt att LEAX betraktas som ett företag med hög kvalitet 
med hög teknisk kompetens.      

- Siterna i Falköping och Tidaholm byter namn till LEAX Skaraborg.

- LEAX Brinkmann får sin första outsourcing-order: en affär som 
har ett årligt värde på över tio miljoner kronor.

- Stor härd investering! Den nya härdugnen, en investering på cirka 15
miljoner kronor, är på plats i Tyskland. Med den kompletterande 
induktionsmaskinen i Falköping är den en central del i det stora 
personbilsprojektet.    

- Ny ledning i Kina är på plats. Teamet ska bland annat hantera stora,
inkommande uppdrag innon personbilars segment.  

- LEAX i USA! Som ett led i att öka affärerna på den Nordameri-
kanska marknaden har LEAX för första gången deltagit i den 
ledande mässan Gear Expo, The Drive Technology Show.

- Vår jubileumsår blir ett rekordår. Aldrig tidigare har vi producerat så
mycket och har vi haft så välfyllda orderböcker. Utöver det positionerar
LEAX sig mycket konkorrenkskraftigt när det gäller elektrifierade drivlinor. 

- LEAX växer i Rezekne. En ny lagerbyggnad, större produktionsyta
och en ny parkeringsplats bygger till mars 2018. Orsaken är stora 
volymökningar.

- Riggat för utveckling! LEAX installerar sin första testcenter i 
Falun. Detta är en steg vidare i den utvecklingen av egna 
kardanaxlar. I den nya testriggen av fullängd kan olika 
konstryktioner testas till bristningsgränsen.

- LEAX Mekaniska startar produktion i den nya produktionslinje för 
retarderaxlar.



VD HAR ORDET

2017 var ett år som präglades av hög efterfrågan från 
samtliga segment och geografiska områden som LEAX 
är verksam inom. 

LEAX har producerat och levererat rekordvolymer under 
året. Detta har ställt höga krav på såväl utrustning som 
anställda och genererat en del extrakostnader. Efterfrå-
gan av tunga lastbilar ökade från en hög nivå i Europa 
samtidigt som den under senare delen av året ökade 
rejält i Nordamerika och även efterfrågan i Brasilien som 
under många år varit låg tog fart under året och bidrog 
till en positiv resultatutveckling. Även i LEAX övriga 
segment såsom generell- och gruvindustri har visat 
markanta ökningar i efterfrågan under året.

Utsikterna för framtiden är svåra att med säkerhet 
bedöma men ingenting tyder idag på att det skulle ske 
någon markant nedgång första halvåret 2018 utan 
vi ser snarare tecken på fortsatt höga nivåer och till 
och med något ökade volymer. Med vetskapen om att 
volymerna är historiskt höga och att våra kunder till 
stor del befinner sig i cykliska segment håller vi de fasta 
kostnaderna nere och är beredda på att vidta snabba 
åtgärder för att justera de rörliga kostnaderna den dagen 
konjunkturen vänder.

Under året har LEAX investerat i en testrigg för karda-
naxlar vilket är en del i vår satsning på att öka andelen 
egna produkter av vår försäljning. Arbetet fortgår med 
att bearbeta potentiella kunder som uppskattar LEAX 
kvalitet, leveranssäkerhet och globala produktionsnät-
verk. LEAX har även under året positionerat sig väl för 
framtiden med elektrifierade fordon genom en 
betydande order på ingående komponenter till en 
växellåda som ingår i en elektrisk drivlina för personbils-
segmentet. Produktionsstart för dessa komponenter 
väntas bli sent 2019 början av 2020. Vi ser en framtida 
möjlighet att ytterligare växa inom detta segment genom 

vår kompetens inom kuggtillverkning och planetväxel 
utveckling.  

Fokus för 2018 blir att fortsätta arbetet med att förbättra 
lönsamheten så att vi står väl rustade att möta framtida 
tillväxtmöjligheter.

STEG MOT SÄKRAD LÖNSAM TILLVÄXT

Efter att ha fullgjort mitt första år som VD för LEAX 
Group kan jag konstatera att vi följer vår strategiska 
plan med global tillväxt genom att leverera avancerade 
komponenter och delsystem till våra kunder.

Under året avyttrade vi majoriteten av vårt affärsområde 
verksamt inom telekom. Förutom en betydande vinst, 
innebär detta att LEAX nu fullt ut kan koncentrera sig på 
kärnverksamheten.

LEAX har under året genomfört en del strukturgrepp för 
att öka lönsamheten, vi har förtydligat enheternas roll 
och ansvar för sitt resultat och ytterligare decentrali-
serat ansvaret för lönsamhet. Beslut har tagits att slå 
samman de två verksamheterna i Köping och flytta en 
del av produktionen till våra enheter i Lettland. 

Vi har påbörjat utbyggnad av vår enhet i Rezekne, 
Lettland, för att skapa produktionsyta till vår framtida 
tillväxt. 

Vårt arbete med att öka lönsamheten kommer att 
fortsätta under 2018 med fokus på att få en hållbar lön-
samhetsnivå i varje produktfamilj som vi tillverkar. Detta 
kommer att säkra vår framtida fortsatta tillväxt.

Köping, maj 2018
Henrik Fagrenius, VD LEAX Group

MARKADSUTVECKLING FRAMTIDSUTSIKTER
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Vi finns där ni behöver oss inom tung fordonsindustri, personbilar, gruv- och anläggningsindustri, jord-
bruksindustri, samt övrig verkstadsindustri.

FORDONSINDUTRI - MER ÄN BARA EN PRODUKT

Inom detta affärsområde förväntar krävande kunder att LEAX 
levererar mer än just en produkt. Det är varför vi hjälper till att 
utveckla nya lösningar i nära samarbete med kunden. 

Genom LEAX omfattande nätverk kan vi tillgodose rätt material. 
LEAX har den mest avancerade utrustningen för mätning som 
inkluderar utformning av kugghjul  och geometriska toleranser. 
Vi är specialiserade inom tillverkning av rotations symmetriska 
produkter till drivlinor t.ex. axlar och växelhjul för åskilliga 
applikationer.

GRUV- OCH ANLÄGGNINGSINDUSTRI

En förutsättning för att leverera till kunder inom detta segment är kunskap om flera processer. Detta 
innebär att vi på LEAX har ett livscykeltänk på produkterna. Vi 
behöver även utnyttja våra kunskaper om material och vär-
mebehandling för att utveckla produkterna tillsammans med 
kunden. Till vår hjälp har vi en mängd kompetenta leverantörer.

Rätt kompetens och rätt utrustning ger uthålliga produkter. 
Faktum är att många av dessa produkter måste vara så starka 
och uthålliga att det kan vara svårt att producera dem om man 
inte har den rätta kompetensen och rätta utrustningen. Det har 
vi på LEAX. Vi har anpassade maskiner och en stark kompetens 
beträffande bearbetning utav gruv- och anläggningsproduk-
ter med bland annat gängor, splines, långhålsborrning etc. Vi 
är dessutom väldigt volymflexibla med produktion av både låga och höga volymer allt utifrån kundens 
önskemål.

ÖVRIG VERKSTADSINDUSTRI

Inom det här segmentet finns alla andra aktörer inom verkstadsindustrin som inte hör till våra två andra 
segment som är fordonsindustrin samt gruv- och anläggningsindustrin. Här utövar vi avancerad skärande 
bearbetning med eller utan värmebehandling. Utifrån kundens önskemål lägger vi upp den för produktflö-
det bästa logistiska lösningen. 

Vi har tillgång till alla moment inom skärande bearbetning vilket 
innebär allt ifrån slipning, svarvning, fräsning, kuggbearbetning 
etc till värmebehandling och ytbehandling med mera. Vi är en 
one-stop partner och vi gör allt ifrån låg volym till högvolymar-
tiklar, vi är med andra ord volymflexibla.

 JORDBRUK

Flexibilitet att leverera inte bara komponenter utan även kom-
binerade delar är en viktig efterfrågan från våra kunder inom 
detta segment. LEAX har många olika kompetenscenter som 
kan interagera och utveckla lösningar till våra partners.

LEAX är ett kunddrivet företag och dess processer är en kom-
bination av kundbehov. Som leverantör av världsklass räknar vi 
inte bara med kompetensen på våra medarbetare utan även på 
vår utvecklade leverantörsbas för att leverera den mest kost-
nadseffektiva produkten. Våra specialister är redo att erbjuda 
våra kunder den bästa lösningen för sina applikationer, utveckla 
de bästa processerna inom bearbetning och värmebehandling som passar bäst med produkterna. Vi är 
specialiserade på drivlinjekomponenter med flexibilitet för att ge låga och höga volymer.

MARKNADSÖVERSIKT
MARKNADSSEGMENT

59%24%

7%

6%
4%

Tung fordonsindustri

Övrig verkstadsindustri

Gruv- och
anläggningsindustri

Jordbruk
Personbilar



HÅLLBARHET E-MOBILITET

AUTONOM KÖRNING ANSLUTNING
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 FRAMTIDENS TRENDER INNOVATIVA AFFÄRER

För att klara tillväxt och lönsamhet krävs nya 
kunder och eget utvecklingsarbete. För det 
skapades i januari 2017 en ny fuktion, Nya Affärer 
& Innovation, inom LEAX Group.

Den nya funktionen fokuserar på nya affärer och 
innovationer för LEAX affärsområden - BA Propeller 
Shaft, BA General Industry och BA Engine & Trans-
mission.

LEAX har under 2017 stärkt sin tekniska 
kompetens med fokus på framtidens trender, 
framför allt gällande hållbarhet och elektrifiering.

Vi har projekt som redan från ritningsstadiet 
anpassas till varje kunds slutkrav med tanke på vikt 
och hållbarhet. Mindre gods och smartare processer 
betyder mindre skräp och miljövänligare produktion. 
Vi kan exempelvis hjälpa kunden att hitta rätt stål 
för rätt produkt med vår kompetens inom skärande 
bearbetning, värmebehandling och slipning. Vi har 
alla pusselbitar som krävs.

För att lyckas behöver vi vara snabba, motiverade, 
engagerade och tänka på oss alla inom LEAX som 
delar av ett värdefullt närverk.

FOKUS PÅ FRAMTIDEN

Utifrån vår värdering - „Den dag vi slutar bli bättre, 
slutar vi att vara bra“ - arbetar vi kontinuerligt med 
ständiga förbättringar och fokuserar på framtidens 

trender. Ett exempel på detta är att LEAX, utöver att 
vara kontrakttillverkare, även påbörjat arbetet med 
att utveckla egna produkter och lösningar.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för LEAX Group AB (publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2017-01-01—2017-12-31.

Information om verksamheten

Affärsidé
LEAX erbjuder utveckling, industrialisering och tillverkning av avancerade komponenter och delsystem till krävande och
utmanande kunder. LEAX Industrial System (LIS) erbjuder konkurrenskraftig tillverkning genom global närvaro. Det är vårt
systematiska tillvägagångssätt som möjliggör att leverera bäst kvalitet och kostnad. Vi älskar produktion!

LEAX levererar komponenter och delsystem till:
- Tunga fordon - lastbilar och bussar
- Personbilar
- Gruv- och anläggningsindustri och jordbruksindustri
- Allmän verkstadsindustri och telekomindustri

LEAX kunder finns främst inom ledande stora multinationella företag med försäljning och produktion över hela världen som är
verksamma inom premiumsegmenten i sina respektive marknader. LEAX skapar värde genom att producera avancerade
komponenter och system med högt ställda krav på kvalitet, leverans och kunna erbjuda kunderna lokal produktion i olika delar
av världen. LEAX Groups vision är att bli världens mest beundrade leverantör av avancerad bearbetning och industrialisering.
LEAX arbetar på att nå visionen genom att följa våra fem värderingar:

Den dag vi slutar bli bättre, slutar vi att vara bra
Vi lyssnar på kunden
Respekt och tillit
Värde för pengarna
Vår produktionsapparat är vår produkt

Koncern
Koncernen består av nio operativa bolag som självständigt utvecklar och driver sina verksamheter. Bolagen inom koncernen
samarbetar dock i hög grad för att realisera de synergier som finns inom koncernen.

Koncernen styrs genom tre affärsområden och fyra supportområden. De tre affärsområdena Engines & Transmission, 
General Industry och Propeller Shafts. Koncernchefen rapporterar till styrelsen för LEAX Group där fem av styrelsens sex
medlemmar är externa och oberoende till företagets större aktieägare. Samtliga ledamöter är framtagna av en valberedning.

Plattformen är lagd för att LEAX skall kunna utvecklas och ta marknadsandelar i bl a Sydamerika och Asien. Genom att
LEAX har lagt grunden för en bred produktportfölj kombinerat med global närvaro har LEAX goda förutsättningar att utvecklas
i linje med den vision som har fastställts av koncernledningen.

Omsättning
Koncernens nettoomsättning 2017 uppgick till 1 628 MSEK jämfört med 1 391 MSEK 2016. Den ökade omsättningen beror
på ökad efterfrågan från samtliga kundsegment. Ökningen kommer främst från verksamheterna i Europa och Brasilien.
 
Resultat
Under 2017 avyttrade LEAX majoriteten av affärsområdet Telecom vilket ledde till en positiv resultateffekt av 78 MSEK. 2017
präglades av högre omsättning vilket medförde en del ökade kostnader i form av högre transportkostnader och ökat
övertidsuttag. Vidare har omstrukturering av verksamheterna i Köping och Tyskland medfört en del engångskostnader.
LEAX har under 2017 påbörjat en resultatförstärkning av underliggande verksamhet och sett en vändning i slutat av året i
bland annat Brasilien där efterfrågan har tagit fart. Årets resultat blev 100 MSEK jämfört med -6 MSEK 2016.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Totala nettoinvesteringar uppgick till 105 MSEK jämfört med 51 MSEK 2016. Investeringar har skett i såväl utökad
produktionskapacitet samt nya produkter som möter våra kunders behov. 12 MSEK av investeringarna kan hänföras till två
stora projekt inom personbilssidan med förväntad start av produktion under 2019 och 2020. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till 8 MSEK (164 MSEK). Stark efterfrågan och försäljningsökning ledde under 2017 till en ökning av 
rörelsekapitalet. 2016 års kassaflöde är påverkat av effekter från avvecklad verksamhet, vilket kommenteras i not 27
Specifikationer till rapport över kassaflöden. Soliditeten per sista december 2017 uppgick till 23 % jämfört med 16 % året innan.

Övrigt
LEAX Group AB (publ) har sitt säte i Köping. Redovisning sker i svenska kronor, utländska valutor omräknas på balansdagen.
Familjerna Berggren och Seger äger 87 % av aktierna i LEAX Group AB (publ) och resterande del ägs av nyckelpersoner
aktiva i företaget.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Majoriteten av Telecomverksamheten har under året avyttrats vilket lett till en positiv resultateffekt. Avyttringen är ett led i
att renodla LEAX verksamhet och fokusera på vår kärnkompetens.

En av LEAX största underleverantör, Componenta Wirsbo, som förra året genomgick rekonstruktion, försattes under året i 
konkurs, vilket ledde till mycket arbete och extra kostnader. 

Tack vare den genomförda strategin med en global produktionsplattform kunde även detta år flera långa kontrakt med stora
volymer träffas med såväl gamla som nya kunder. Särskilt har stora affärer ingåtts i personbilssegmentet inom komponenter
för elektriska drivlinor, vilket positionerar LEAX väl för framtiden.

Under året har en del omstruktureringsaktiviteter inletts med avsikt att förbättra den underliggande lönsamheten vilket har
lett till engångskostnader. Beslut har tagits om att slå samman de två verksamheterna i Köping till en och koncentrera
verksamheten till högautomatiserad tillverkning av växellådskomponenter. Även i enheten i Tyskland har beslut tagits och
verkställts för att minska andelen indirekt personal.

Utbyggnad av vår enhet i Rezekne i Lettland har påbörjats och väntas stå klar under första halvåret 2018.

Koncernens utveckling under året

2017 har präglats av ökad efterfrågan inom samtliga produktområden och i samtliga delar av världen som LEAX är verksam
inom. Flera av produktionsenheterna har producerat rekordvolymer vilket har lett till hög försäljning men även förhöjda
kostnader i form av transporter och extra skift. Kapaciteten har höjts gradvis under året och under sista kvartalet har de
flesta akuta åtgärder kunnat avvecklas. Under året har mycket arbete utförts för att öka lönsamheten i de enheter som har
haft en svag lönsamhetsutveckling under de senaste två till tre åren. Resultaten av de beslutade aktiviteterna börjar nu synas
där full effekt förväntas uppnås under 2018. I LEAX enheter i Lettland och Ungern har vi nått fullt kapacitetsutnyttjande och där
har olika aktiviteter inletts för att öka produktionsytan. I Rezekne, Lettland, har byggnation av nya fabrikslokaler påbörjats och
väntas stå klara under första halvåret 2018. LEAX har under året haft en stabil orderingång och tagit en order för leverans av
växellådskomponenter till en elektrifierad drivlina inom personbilssegmentet vilket har stärkt LEAX position inom framtida drivlinor.

Verksamhet inom forskning och utveckling

Elektrifieringen inom både kommersiella- och personbilssegmentet kommer på sikt att innebära förändringar för våra kunder.
LEAX arbetar nära våra kunder i denna utveckling och är även engagerade tillsammans med universitet och högskolor för att
följa utvecklingen. Under året har utveckling skett både inom produktionsprocesser och konstruktion inom planetväxlar för
elektrifierade fordon. LEAX har investerat i nya produktionsprocesser inom härdning och bearbetning för att möta framtida krav
på toleranser som möjliggör låg ljudnivå i färdig produkt. Vidare har en testrigg för utveckling av egna kardanaxlar tagits i drift
i LEAX enhet i Falun.

Ekonomisk översikt

Koncernens nettoomsättning 2017 uppgick till 1 628 MSEK jämfört med 1 391 MSEK 2016. Soliditeten per sista december
2017 uppgick till 23 % jämfört med 16 % året innan. EBITDA är rörelseresultat plus av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar. Soliditet är eget kapital i procent av balansomslutningen. Redovisningsstandarden från och
med 2016 är IFRS (tidigare K3).

Koncern (MSEK) 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning 1 628 1 391 1 441 1 471 1 072
EBITDA 108 105 80 116 103
Resultat före skatt 4 2 -32 19 15
Soliditet 23% 16% 16% 20% 20%

Risker och osäkerhetsfaktorer

Marknadsrelaterade risker
Politiska händelser och volatilitet i finansmarknaden är svåra att förutspå men påverkar efterfrågan. LEAX är väl förberedda
att möta såväl uppgångar som nedgångar i efterfrågan från befintliga och nya kunder. En spridning av riskerna sker genom
att ha affärer i olika kundsegment och i olika geografiska områden och på det sättet verka i olika konjunkturcykler.

Förvaltningsberättelse
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Råvaruprisrelaterade risker
En av de väsentliga riskerna är förändring i råvarupriserna, denna risk reduceras genom kundavtal som innehåller klausuler
som ger möjlighet att korrigera priset med hänsyn till råvaruprisförändringar.

Finansiella risker
Företaget är utsatt för ändringar i räntenivån, då företagets lån är tagna med rörlig ränta. Därutöver finns det kreditrisk,
vilket avses att företaget inte får betalt från kunder för sina fordringar. Kreditrisken hanteras genom löpande kreditbedömning
av nya och gamla kunder. En kreditlimit åsätts när kundens kreditrating är låg.

Valutarisker
Genom utökade affärer utanför euroområdet, läs Brasilien och Kina, har en ökad valutarisk tillkommit. Valutarisken hanteras
genom kontinuerlig bevakning.

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella risker återfinns i not 23 Finansiella risker och riskhantering.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Underliggande marknadsutveckling är svår att bedöma, men LEAX kommer att ha en fortsatt tillväxt drivet av nya affärer och
förvärvade verksamheter. Koncernens fortsatta avsikt är att långsiktigt växa och stärka den globala närvaron genom att ta
marknadsandelar på befintliga och nya marknader. Ökade marknadsandelar skall uppnås genom organisk tillväxt samt förvärv
och uppstartande av nya verksamheter.

Miljöinformation

LEAX Group - Miljöpåverkan
LEAX Group bedriver verksamhet enligt svensk miljölagstiftning i tre dotterbolag, enligt lettisk miljölagstiftning i två dotterbolag,
enligt brasiliansk miljölagstiftning i ett dotterbolag, enligt tysk miljölagstiftning i ett dotterbolag, enligt ungersk miljölagstiftning
i ett dotterbolag och enligt kinesisk miljölagstiftning i ett dotterbolag.

LEAX koncernens produktion påverkar miljön genom sina dotterbolag LEAX Falun AB (Falun, Sverige), LEAX Mekaniska AB
(Köping, Sverige), LEAX Skaraborg AB (Falköping och Tidaholm), LEAX Baltix SIA (Riga, Lettland), SIA LEAX Rezekne
(Rezekne, Lettland) , LEAX do Brasil Ltd. (Curitiba, Brasilien), LEAX Brinkmann GmbH (Detmold, Tyskland), LEAX
Hungary Zrt (Mezökövesd, Ungern) och Kunshan LEAX Precision Industry Parts Co., Ltd. (Kunshan, Kina). Bolagen bedriver
i varierande omfattning verksamheter inom bearbetning, målning, värmebehandling och montering som påverkar den yttre
miljön genom utsläpp till luft i form av, transporter till och från produktionsanläggningarna, avfall som t ex metallspån, skrot,
oljiga vätskor och genom buller.

Genom LEAX Group miljöledningssystem arbetar vi med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan. En separat
hållbarhetsrapport är upprättad för koncernen och återfinns på koncernens hemsida www.leax.com.

LEAX Falun AB - Miljöpåverkan
LEAX Falun AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftningen vid produktionsanläggningen i Falun, Sverige.
Nuvarande tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning, målning, värmebehandling och montering som påverkar den
yttre miljön genom utsläpp till luft i form av, transport till och från produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga
vätskor och genom buller. Vi har fortfarande utrymme i gällande miljötillstånd att växa, men vi måste aktivt arbeta för att minska
vår miljöpåverkan och visa våra intressenter att vi är ett företag som tar ett långsiktigt ansvar för vår miljö.

LEAX Mekaniska AB - Miljöpåverkan
LEAX Mekaniska AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftningen vid två produktionsanläggningar i Köping.
Bolaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Aktuellt tillstånd styr vår verksamhet omfattande bearbetning och värme-
behandling som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av, transport till och från produktionsanläggningarna,
avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX Skaraborg AB - Miljöpåverkan
LEAX Skaraborg AB bedriver sin verksamhet enligt svensk miljölagstiftning vid produktionsanläggningar i Falköping och
Tidaholm. Bolaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Grundtillståndet för anläggningen i Falköping lämnades av
länsstyrelsen 2005-09-14 och omfattar bearbetning av 10 000 ton råmaterial per år. Ändringstillstånd till grundtillståndet
utfärdades 2007-04-20 och omfattar termisk sprutning med en förbrukning av maximalt 150 ton aluminiumtråd per år.
Grundtillståndet för anläggningen i Tidaholm lämnades av länsstyrelsen 2008-04-09 och omfattar en årlig bearbetning av
högst 12 500 ton råvara.

Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning, induktionshärdning, sprayning och montering vilket påverkar
den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av, transporter till och från produktionsanläggningen, stoffutsläpp, avfall som t.ex.
metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.
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LEAX Baltix SIA - Miljöpåverkan
LEAX Baltix SIA bedriver sin verksamhet enligt lettisk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i Pinki (Riga), Lettland.
Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom
utsläpp till luft i form av, transport till och från produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, skrot, farligt avfall, oljiga
vätskor och genom buller. Sedan 2012 har fokus legat på miljö projekt med syfte att minska påverkan på miljön, t.ex. spara
kWh eller minska mängden avfall.

SIA LEAX Rezekne - Miljöpåverkan
SIA LEAX Rezekne bedriver sin verksamhet enligt lettisk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i Rezekne, Lettland.
Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom
utsläpp till luft i form av, transport till och från produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, skrot, farligt avfall, oljiga
vätskor och genom buller. Sedan 2012 har fokus legat på miljö projekt med syfte att minska påverkan på miljön, t.ex. spara
kWh eller minska mängden avfall.

LEAX do Brasil Ltd. - Miljöpåverkan
LEAX do Brasil Ltd. bedriver sin verksamhet i enlighet med brasiliansk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i
Araucaria (Curitiba), Brasilien. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning, värmebehandling och
montering som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form av, transport till och från produktionsplatsen, avfall
som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller. Sedan starten av verksamheten 2012 har miljöprojekt genomförts
som till exempel ny infiltration i marken och årliga mätningar av buller. Under 2014 slutfördes uppbyggnaden av Miljöskydds-
området runt fabriken och underhåll genomförs halvårsvis.

LEAX Brinkmann GmbH - Miljöpåverkan
LEAX Brinkmann GmbH bedriver sin verksamhet enligt tysk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i Detmold, Tyskland.
Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning  och värmebehandling som påverkar den yttre miljön genom
utsläpp till luft i form av, transport till och från produktionsstället, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom
buller.

LEAX Hungary Zrt - Miljöpåverkan
LEAX Hungary Zrt bedriver sin verksamhet enligt ungersk miljölagstiftning på produktionsanläggningen i Mezõkövesd, Ungern.
Nuvarande tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning och montering, som påverkar den yttre miljön genom utsläpp
till luft i form av, transport till och från produktionsstället, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.
Under året har vi arbetat med fler energibesparingsprojekt relaterat till:
- Luftrening 
- Minskad förbrukning av skär
- Hantering av farligt avfall
- Utbyte av belysning i produktionsområdet för att reducera energiförbrukningen

LEAX China - Miljöpåverkan
Kunshan LEAX Precision Industry Parts Co., Ltd bedriver sin verksamhet enligt kinesisk miljölagstiftning vid en produktions-
anläggning i Kunshan, Kina. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattande bearbetning och montering som påverkar den
yttre miljön genom utsläpp till luft i form av; transport till och från produktionsplatsen; avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga
vätskor och genom buller.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 191 841 913 kronor, disponeras
enligt följande:

Belopp i SEK

Utdelning (40 kr * 251 875 aktier)
Balanseras i ny räkning

Summa kronor

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande
bokslutskommentarer.

Väsentliga händelser efter balansdagen

På en extra bolagstämma har det beslutats att göra moderbolaget publikt och därmed ändra bolagsordningen.

10 075 000
181 766 913

191 841 913

Förvaltningsberättelse
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Rapport över resultat för koncernen
1 januari - 31 december
MSEK Not 2017 2016
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 2 1 628,3 1 391,0
Övriga rörelseintäkter 4 37,8 33,8
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 6,6 -3,5
Aktiverat arbete för egen räkning 9,3 5,0
Råvaror och förnödenheter -811,5 -655,0
Övriga externa kostnader 7 -333,9 -284,0
Personalkostnader 6, 19 -415,5 -365,0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10, 11 -88,8 -86,2
Övriga rörelsekostnader 5 -31,2 -16,6
Andel i intresseföretags resultat 12 18,4 -0,7
Rörelseresultat 24 19,5 18,8
Finansnetto 8 -15,4 -16,4
Resultat före skatt 4,1 2,3
Skatt 9 11,2 9,3
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 15,4 11,7
Avvecklad verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 3 84,9 -17,9
Årets resultat 100,3 -6,2
Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 97,7 -4,9
Innehav utan bestämmande inflytande 2,5 -1,3

Årets resultat 100,3 -6,2

Rapport över övrigt totalresultat för koncernen
1 januari - 31 december
MSEK Not 2017 2016
Årets resultat 100,3 -6,2
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 2,8 20,7
Årets övrigt totalresultat 2,8 20,7
Årets totalresultat 103,1 14,5

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 100,6 15,4
Innehav utan bestämmande inflytande 2,4 -0,9

Årets totalresultat 103,1 14,5
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Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31 2016-01-01
Tillgångar 22,23

Immateriella anläggningstillgångar 10 17,4 5,7 35,3
Materiella anläggningstillgångar 11, 28 494,5 508,0 524,7
Andelar i intresseföretag 12 30,4 12,0 14,4
Uppskjuten skattefordran 9, 28 43,0 36,8 –
Långfristiga fordringar 14 5,4 2,1 4,5
Andra finansiella anläggningstillgångar 13 10,2 0,7 3,5

Summa anläggningstillgångar 601,0 565,1 582,3
Varulager 15 229,0 217,1 247,9
Kundfordringar 266,8 196,9 237,5
Skattefordringar 21,7 28,0 24,6
Övriga kortfristiga fordringar 14 38,1 5,6 9,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 24,2 16,8 16,4
Likvida medel 17 24,5 5,7 12,7
Tillgångar som innehas för försäljning 29 – 161,5 –

Summa omsättningstillgångar 604,3 631,5 548,5
Summa tillgångar 1 205,3 1 196,6 1 130,8

Eget kapital
Aktiekapital 1,0 1,0 1,0
Reserver 18 23,2 20,3 –
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 244,2 174,0 178,9

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 268,4 195,3 179,9
Innehav utan bestämmande inflytande 6,4 0,6 2,9
Summa eget kapital 274,8 195,9 182,8
Skulder 22, 23, 25

Långfristiga räntebärande skulder 466,6 466,0 572,2
Övriga långfristiga skulder 20 – 9,2 12,8
Uppskjutna skatteskulder 9 19,8 29,5 13,0

Summa långfristiga skulder 486,4 504,7 598,0
Kortfristiga räntebärande skulder 111,2 98,3 91,6
Förskott från kunder 10,7 5,5 0,2
Leverantörsskulder 210,4 155,9 157,1
Skulder till intresseföretag 26 11,2 8,2 0,7
Skatteskulder 0,7 6,5 8,3
Övriga kortfristiga skulder 20 27,9 37,3 33,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 71,8 57,3 58,6
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 29 – 127,0 –

Summa kortfristiga skulder 444,0 496,0 350,0
Summa skulder 930,5 1 000,7 948,0
Summa eget kapital och skulder 1 205,3 1 196,6 1 130,8
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Balanserade Innehav utan Totalt
Omräknings- vinstmedel inkl bestämmande eget

MSEK Aktiekapital reserv årets resultat Summa Inflytande kapital
Ingående eget kapital 2016-01-01 1,0 – 178,9 179,9 2,9 182,8

Årets totalresultat
Årets resultat -4,9 -4,9 -1,3 -6,2
Årets övrigt totalresultat 20,3 20,3 0,5 20,7
Årets totalresultat – 20,3 -4,9 15,4 -0,9 14,5

Transaktioner med koncernens ägare
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Lämnade utdelningar – -1,4 -1,4
Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare – – – – -1,4 -1,4

Summa transaktioner med koncernens ägare – – – – -1,4 -1,4

Utgående eget kapital 2016-12-31 1,0 20,3 174,0 195,3 0,6 195,9

Balanserade Innehav utan Totalt
Omräknings- vinstmedel bestämmande eget

MSEK Aktiekapital reserv inkl årets resultat Summa Inflytande kapital
Ingående eget kapital 2017-01-01 1,0 20,3 174,0 195,3 0,6 195,9
Justering av tidigare år* -16,9 -16,9 -16,9
Justerat eget kapital 2017-01-01 1,0 20,3 157,1 178,4 0,6 179,0

Årets totalresultat
Årets resultat 97,7 97,7 2,5 100,3
Årets övrigt totalresultat 2,9 2,9 -0,1 2,8
Årets totalresultat – 2,9 97,7 100,6 2,4 103,1

Transaktioner med koncernens ägare
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Lämnade utdelningar – -0,8 -0,8
Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare – – – – -0,8 -0,8

Förändringar av ägarandel i dotterföretag
Avyttring av delägda dotterföretag, bestämmande

inflytande upphör -10,7 -10,7 4,2 -6,5
Summa förändringar av ägarandel i dotterföretag – – -10,7 -10,7 4,2 -6,5

Summa transaktioner med koncernens ägare – – -10,7 -10,7 3,4 -7,3

Utgående eget kapital 2017-12-31 1,0 23,2 244,2 268,4 6,4 274,8

*Justering av tidigare års resultat avser huvudsakligen förändringar beträffande koncernens dotterbolag i Kina.

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Rapport över kassaflöden för koncernen (indirekt metod)
1 januari - 31 december
MSEK Not 2017 2016

27
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 4,1 2,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 71,8 70,1
Betald inkomstskatt -5,2 2,3

70,8 74,7
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -11,9 30,8
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -109,9 44,1
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 58,7 14,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 163,6
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -91,7 -53,0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4,6 6,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4,1 -3,6
Avyttring av avvecklad verksamhet, netto likviditetspåverkan 103,1
Förvärv av finansiella tillgångar -13,5
Avyttring av finansiella tillgångar -1,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,6 -51,2
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 129,7 76,6
Amortering av lån -116,1 -176,2
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -0,8 -1,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12,8 -100,9
Nettokassaflöde från avvecklad verksamhet 4 -18,5
Årets kassaflöde 18,9 -7,1
Likvida medel vid årets början 5,7 12,7
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut 24,5 5,7
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Noter till de finansiella rapporterna

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper 

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den
23 april 2018. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets
resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 8 maj 2018.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden.

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas, med vissa undantag, från och med
klassificeringen som sådana tillgångar, till det lägsta av det vid omklassificeringstidpunkten redovisade värdet och det verkliga
värdet efter avdrag för försäljningskostnader.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det
innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till
närmaste miljon (MSEK) med en decimal.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter
och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om
ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder. 

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga
perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats
av koncernens företag, vad avser intresseföretag vid behov genom anpassning till koncernens principer.

Vidare har rapport över resultat och rapporten över övrigt totalresultat för föregående år omarbetats som om den under 
innevarande år avvecklade verksamheten hade avvecklats redan från ingången av föregående år.

Ändrade redovisningsprinciper 
LEAX tillämpar från 1 januari 2016 IFRS i koncernredovisningen. Övergången till redovisning enligt IFRS har för koncernen
redovisats enligt IFRS 1 och beskrivs i not 29 Effekter av övergång till IFRS. 2016 har räknats om i enlighet  
med IFRS. Vid övergången har de principer som gäller per 2017-12-31 tillämpats. 

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet
av dessa finansiella rapporter. 

Koncernen börjar tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från och med 1 januari 2018.

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 innebär förändringar av hur finansiella tillgångar klassificeras och värderas, inför en nedskrivningsmodell som baseras på
förväntade kreditförluster istället för inträffade förluster och ger förändringar av principer för säkringsredovisning bl.a. med syfte att
förenkla och att öka samstämmigheten med företags interna riskhanteringsstrategier. Standarden ersätter IAS 39 Finansiella
instrument: Redovisning och värdering.

Klassificering av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Finansiella tillgångar
Koncernens bedömning är att de nya kategorier av finansiella tillgångar som införs i och med IFRS 9 inte kommer att ha någon
väsentlig påverkan på redovisningen av de finansiella tillgångar som för närvarande finns i koncernens balansräkning. De 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket även inkluderar onoterade egetkapitalinstrument vars värden inte är väsentliga.
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Finansiella skulder
Koncernens bedömning är att inga väsentliga effekter i klassificeringen av finansiella skulder finns per 1 januari 2018.

Nedskrivning av finansiella tillgångar och kontraktstillgångar
IFRS 9 ersätter ”inträffad förlusthändelsemodellen” (”incurred loss model”) med en modell baserad på förväntade framtida
kreditförluster (”expected credit loss model”). Den nya nedskrivningsmodellen ska tillämpas på finansiella tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övrigt totalresultat förutom investeringar i egetkapitalinstrument (aktier och
andelar) och kontraktstillgångar.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 är en heltäckande standard för att bestämma hur stora intäkter som ska redovisas och när dessa intäkter ska redovisas.
Den ersätter IAS 18 Intäkter , IAS 11 Entreprenadavtal  och IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram .

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten för närvarande när varorna har levererats till kunden, vilket är den tidpunkt när
kunden accepterar varorna och risker och förmåner övergår till kunden. Intäkten redovisas vid denna tidpunkt givet att inkomster
och utgifter kan beräknas tillförlitligt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer
att tillfalla företaget och inget engagemang kopplat till varorna behålls.

Enligt IFRS 15 redovisas intäkten när kunden får kontroll över varorna. 

LEAX bedömning är att den nya standarden inte kommer att påverka redovisningen av intäker och resultat eller balansräkningen.

IFRS 16 Leases
IFRS 16 Leases  ersätter existerande IFRS relaterade till redovisning av leasingavtal, såsom IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4
Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal.  Koncernen planerar att tillämpa standarden från den 1 januari 2019.

IFRS 16 påverkar främst leasetagare och den centrala effekten är att alla leasingavtal som idag redovisas som operationella
leasingavtal ska redovisas på ett sätt som liknar nuvarande redovisning av finansiella leasingavtal. Det innebär att även för
operationella leasingavtal behöver tillgång och skuld redovisas, med tillhörande redovisning av kostnader för avskrivningar och
ränta – till skillnad mot idag då ingen redovisning sker av hyrd tillgång och relaterad skuld, och då leasingavgifterna periodiseras
linjärt som leasingkostnad. Undantag för redovisning som nyttjanderättstillgång och leasingskuld finns för leasingkontrakt av
mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst 12 månader.

Koncernen har ännu inte slutfört bedömningen av de potentiella effekterna på sina finansiella rapporter och inte beslutat 
vilken övergångsmetod som kommer att tillämpas. 

Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning, förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på koncernens 
finansiella rapporter.

Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från
balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv
månader räknat från balansdagen. Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som LEAX per rapportperiodens slut har
en ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än tolv månader efter rapportperiodens slut. Har LEAX inte en sådan rätt
per rapportperiodens slut – eller innehas skuld för handel eller förväntas skuld regleras inom den normala verksamhetscykeln –
redovisas skuldbeloppet som kortfristig skuld.

Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv

Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från LEAX Group AB (publ). Bestämmande inflytande
föreligger om LEAX Group AB (publ) har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning
från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om
ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det
verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av
egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets resultat.
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Intresseföretag
Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande, men inte ett bestämmande, inflytande över den driftsmässiga
och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 % av röstetalet. Från och med den tidpunkt som
det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.
Andelar i intresseföretagets resultat redovisas i resultaträkningen och koncernens andel av företagets eget kapital utgör
värdet på innehavet i balansräkningen.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna balansposter samt transaktioner och orealiserade vinster respektive förluster på dessa elimineras. 

Utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen.
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i
utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser
som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska
anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till
verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens
rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlands-
verksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som
förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlands-
verksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd omräknings-
reserv. I det fall den utländska verksamheten inte är helägd fördelas omräkningsdifferensen till innehav utan bestämmande
inflytande utifrån dess proportionella ägarandel.

Ackumulerade omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter har bolaget valt att ange till noll vid tidpunkten för 
övergång till IFRS.

Nettoinvestering i en utlandsverksamhet
Monetära långfristiga fordringar till en utlandsverksamhet för vilken reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att
ske inom överskådlig framtid, är i praktiken en del av LEAX nettoinvestering i utlandsverksamheten. En valutakurs-
differens som uppstår på den monetära långfristiga fordringen redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en
separat komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv. 

Intäkter

Försäljning av varor
Intäkter för försäljning av varor redovisas i årets resultat när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas
ägande har överförts till köparen.

Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits, eller förväntas komma att erhållas.

Leasing

Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband
med tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat som en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid.
Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, utdelningsintäkter samt vinst vid avyttring av finansiella
tillgångar.

Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden (se nedan). Utdelningsintäkter redovisas när rätten
till att erhålla utdelning fastställts. Resultatet från avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som
är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och förlust vid försäljning av finansiella tillgångar. Låneutgifter redovisas
i resultatet med tillämpning av effektivräntemetoden utom till den del de är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion
av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, i vilket fall de ingår i
tillgångarnas anskaffningsvärde.
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Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments
förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som
erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och
underkurser. 

Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande
transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i
eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som
inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid beaktas inte. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning
av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det
är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms
sannolikt att de kan utnyttjas.

Finansiella instrument 

Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar
och kundfordringar. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder. 

Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport över finansiell ställning när bolaget blir part enligt instrumentets
avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala,
även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas upp i rapport över finansiell ställning när faktura har skickats. Skuld
tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits.
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell
ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på likviddagen. Likviddagen är den dag då en tillgång levereras till
eller från företaget.

Klassificering och värdering
Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med
tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som
redovisas till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt
instrument klassificeras vid första redovisningen bland annat utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör
hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. LEAX innehar endast instrument
tilhörande kategorierna Lånefordringar och kundfordringar, Finansiella tillgångar som kan säljas och Andra finansiella skulder.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar
och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffnings-
värde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas till det belopp som
beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas innefattar i LEAX fall onoterade aktier för vilka verkligt värde inte kan fastställas tillförlitligt.
Dessa värderas därför till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 

Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet
anskaffningsvärde. 

Till vilken kategori koncernens finansiella tillgångar och skulder hänförts framgår av not 22 Finansiella tillgångar och skulder.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta
Säkringsredovisning tillämpas inte för säkring av fordran eller skuld mot valutarisk.

Valutakursförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan valutakurs-
förändringar avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot.

Säkring av andra finansiella risker
Säkringsredovisning tillämpas inte heller för säkring av andra finansiella risker än valutarisker, t.ex. ränterisk.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.

Leasade tillgångar
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. När så ej är fallet är det
fråga om operationell leasing.

Tillgångar som hyrs enligt operationell leasing redovisas inte som tillgång i rapport över finansiell ställning.
Operationella leasingavtal ger inte heller upphov till en skuld. 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla
andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även
i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta
komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs
löpande.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponent-
avskrivning, vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. Utrustning som
kvarstår i produktion och generar framtida kassaflöden minst 12 månader bedöms ha ett minsta värde av 10 % på anskaffnings-
värdet.

Beräknade nyttjandeperioder:
-Byggnader 50 år
- Nedlagda kostnader för annans fastighet 20 år
- maskiner och andra tekniska anläggningar 7-15 år
- inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader
Utgifter för utveckling för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i 
rapporten över finansiell ställning, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget
har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade
värdet för balanserade utvecklingskostnader redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet inkluderar samtiga direkt hänförbara utgifter, t ex utgifter för material,
tjänser och ersättningar till anställda. Övriga utgifter för utveckling redovisas i årets resultat som kostnad när de uppkommer.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt under sina uppskattade nyttjandeperioder. Den uppskattade nyttjande-
perioden för balanserade utvecklingsutgifter är 3-5 år. Immateriella tillgångar skrivs av från den tidpunkt då de är tillgängliga
för användning. 

Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer.
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Varulager

Råvaror och förnödenheter värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet är
beräknat enligt vägd genomsnittsberäkning. Beräkning av nettoförsäljningsvärdet aktualiseras när risk för inkurans har
identifierats.

Varor under tillverkning och färdigvarulager värderas till direkta kostnader och skälig andel av indirekta kostnader, baserad på
normal användningskapacitet. Förändringen redovisas över resultaträkningen. 

Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som
uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. 

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader
för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. 

Nedskrivningar

Koncernens anläggningstillgångar utvärderas årligen för att fastställa om indikationer på nedskrivningsbehov föreligger. Om
sådana indikationer finns, uppskattas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av nettoförsäljningsvärdet
och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet är nuvärdet av de framtida kassaflöden för en tillgång eller kassagenererande enhet. En
nedskrivning redovisas när det redovisade värdet på en tillgång eller kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet. 
I LEAX baseras återvinningsvärdet på nyttjandevärdet och beräknas på kassagenererande enhetsnivå, alternativt på enskilda
tillgångar då det är möjligt att identifiera ett separat kassaflöde för dessa. 

Utbetalning av kapital till ägarna

Utdelningar 
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen fram till dess att utbetalning skett.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget
åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller
till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella
risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga
för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda planer är andra planer för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämda planer. I koncernen
finns endast förmånsbestämda pensionsplaner i form av ITP 2 som är en förmånsbestämd plan som omfattas av flera 
arbetsgivare. Eftersom det inte föreligger tillräcklig information för att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan
redovisas den på samma sätt som avgiftsbestämda planer med tilläggsupplysningar.

Avsättningar

En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att
reglera avsättningen. En avsättning redovisas i rapporten över finansiell ställning när det finns en befintlig legal eller informell
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för
att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen
på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det
förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde
och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter

Innebörden av att en anläggningstillgång, eller en avyttringsgrupp, klassificerats som innehav för försäljning är att dess redovisade
värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom användning. En tillgång eller avyttringsgrupp
klassificeras som att den innehas för försäljning om den är tillgänglig för omedelbar försäljning i befintligt skick och utifrån villkor
som är normala, och det är mycket sannolikt att försäljning kommer att ske. Dessa tillgångar eller avyttringsgrupper redovisas
på egen rad som omsättningstillgång respektive kortfristig skuld i rapport över finansiell ställning.
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Omedelbart före klassificering som innehav för försäljning, bestäms det redovisade värdet av tillgångarna och alla tillgångar och
skulder i en avyttringsgrupp i enlighet med tillämpliga standarder. Vid första klassificering som innehav för försäljning, redovisas
anläggningstillgångar och avyttringsgrupper till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljnings-
kostnader. Vissa tillgångar, enskilt eller ingående i en avyttringsgrupp, är undantagna från ovan beskrivna värderingsregler,
nämligen förvaltningsfastigheter, finansiella tillgångar, uppskjutna skattefordringar samt förvaltningstillgångar hänförliga till
förmånsbestämda pensionsplaner.

En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som representerar en självständig rörelsegren eller en väsentlig
verksamhet inom ett geografiskt område eller är ett dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte att vidaresäljas. Klassificering
som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna för att
klassificeras som innehav för försäljning.

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på en egen rad i rapporten över resultat och rapport över övrigt total-
resultat. När en verksamhet klassificeras som avvecklad ändras utformningen av jämförelseårets rapport över resultat och
rapport över övrigt totalresultat så att den redovisas som om den avvecklade verksamheten hade avvecklats vid ingången
av jämförelseåret. 

Eventualförpliktelser

Upplysning om  eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom koncernens kontroll eller när det finns ett åtagande
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
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Not 2 Rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar av verksamheten företagets högste verkställande
beslutsfattare följer upp, så kallad "management approach" eller företagsledningsperspektiv.

Rörelsesegmenten har fastställts baserat på den information som den högste verkställande beslutsfattaren använder för att fatta
strategiska beslut. Den högste verkställande beslutsfattaren inom LEAX har identifierats som CEO/koncernchefen.

CEO/koncernchefen bedömer rörelsesegmentens resultat baserat på ett mått som benämns i den interna rapporteringen som
EBITDA, dvs rörelseresultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar.

LEAX har slagit samman sina segment till ett rapporterande rörelsesegment i enlighet med reglerna för sammanslagning.
LEAX segment levererar i stor utsträckning till kunder inom samma eller liknande verksamheter, inom samma geografiska
områden. Produkter och produktionsprocesser är liknande i de fabriker som tillsammans utgör basen för LEAX verksamhet.
Även insatsmaterial, investeringar och arbetskraftsbehov är likartade, och grupper delar gemensamma funktioner för t ex
materialinköp, forskning och utveckling, marknadsföring, försäljning och distribution.

I tabellerna nedan redovisas försäljning per land och värdet av anläggningstillgångar per land i enlighet med kraven
i IFRS 8 Rörelsesegment. Försäljningen per land är baserat på kundernas geografiska läge. Med anläggningstillgångar
per land avses summan av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

All försäljning avser försäljning av varor under det sammanslagna segmentet Mekanisk bearbetning. En kund svarar för 47 %
(46 %) av koncernens försäljning.

MSEK 2017 2016
Nettoomsättning per land

Sverige 1 004,0 874,4
Övriga Europa 489,3 443,3
Övriga världen 135,0 73,3

1 628,3 1 391,0

MSEK 2017 2016
Anläggningstillgångar per land

Sverige 232,0 241,6
Övriga Europa 216,3 203,5
Övriga världen 63,6 68,6

511,9 513,7

Not 3 Avvecklade verksamheter

Under maj 2017, sålde koncernen affärsområdet Telecom som var en självständig rörelsegren. Kriterierna för
presentation som avvecklad verksamhet eller för anläggningstillgångar innehavda för försäljning var uppnådda den 31
december 2016 och jämförelsetalen har därför i rapporten över resultat och övrigt totalresultat omarbetats för att visa den
avvecklade verksamheten skild från den fortsatta verksamheten. Företagsledningens plan för att avyttra verksamheten
fastställdes i slutet av år 2016.

Resultat från avvecklade verksamheter
MSEK 2017 2016
Resultat från rörelsen i den avvecklade verksamheten
Intäkter 107,9 112,3
Kostnader -98,3 -138,8
Resultat före skatt 9,7 -26,4
Skatt -3,1 8,6
Resultat efter skatt 6,6 -17,9

Resultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten
Realisationsresultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten 78,3
Skatt hänförlig till ovanstående realisationsresultat –
Resultat från avyttring efter skatt 78,3 –

Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt 84,9 -17,9

84,7 MSEK (-15,4 MSEK) av resultat efter skatt från avvecklade verksamheter är hänförligt till moderföretagets ägare.
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Not 3 Avvecklade verksamheter, forts.

Specifikation av balansposter för avvecklad verksamhet 
MSEK 2017-04-30

Anläggningstillgångar 51,9
Varulager 28,0
Kundfordringar 147,5
Övriga fordringar 10,0
Likvida medel 3,4
Uppskjutna skatteskulder 0,0
Långfristiga skulder -64,6
Leverantörsskulder -102,6
Övriga korta skulder -52,8
Avyttrade tillgångar och skulder, netto 20,8

Balansposter för 2016 framgår av noten för övergång till IFRS. 

Nettokassaflöde från avvecklad verksamhet
MSEK 2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten – -57,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten – -6,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 45,8
Nettokassaflöde från den avvecklade verksamheten – -18,5

Not 4 Övriga rörelseintäkter

MSEK 2017 2016
Valutakursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 26,8 27,8
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0,5 2,1
EU-stöd 0,9
Hyrestintäkter 0,9
Övrigt 8,7 3,8

37,8 33,8

Not 5 Övriga rörelsekostnader

MSEK 2017 2016
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -26,6 -13,2
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar -4,1 -0,8
Övrigt -0,5 -2,6

-31,2 -16,6

Not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Medelantal anställda per land
2017 varav män 2016 varav män

Sverige 375 324 364 317
Lettland 349 330 307 286
Brasilien 58 45 51 44
Tyskland 106 100 100 94
Ungern 310 239 278 215
Kina 24 17 22 16
Koncernen totalt 1 222 1 055 1 122 972
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Not 6 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar, forts.

Könsfördelning i företagsledningen
2017-12-31 2016-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelseledamöter 17% 17%
Ledande befattningshavare 0% 10%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
MSEK 2017 2016

Löner och ersättningar 304,9 269,4
Sociala kostnader 104,7 101,3
(varav pensionskostnader) (13,3) (13,2)

409,6 370,7

Styrelsearvoden

Ersättning till styrelsen fastställs av bolagsstämman och har för 2017 varit 250 kSEK för styrelseordförande och 125 kSEK
för övriga ordinarie ledamöter. Till hedersordförande utgår ett halvt arvode, dvs 62,5 kSEK. För 2016 var ersättningen till
styrelseordförande 125 kSEK. Roger Berggren har inte erhållit något arvode för sitt styrelseuppdrag, då han uppbär lön för
sin ordinarie roll inom bolaget.

Några av styrelseledamöterna har fakturerat arvode från egna bolag och i dessa fall har ett belopp motsvarande sociala
avgifter lagts till arvodet. Tabellen nedan inkluderar sociala avgifter i förekommande fall.

Grundlön/ Grundlön/
Styrelsens medlemmar Befattning arvode 2017 arvode 2016

Lars Davidsson Ordförande 287 164
Roger Berggren Ledamot fr o m 2017-05-08 1 272 1 285
Anders Melander Ledamot 125 125
Jonas Lundgren Ledamot fr o m 2017-05-08 94 –
Dana Dobrin Ledamot 138 164
Bent Wessel-Aas Ledamot 125 125
Lennart Berggren Hedersordförande 68 68
Anders Spåre Ledamot t o m 2017-05-07 63 125
Hans Hansson Ledamot t o m 2017-05-07 52 138
Summa 2 224 2 194

Bolaget köper även advokattjänster från styrelseordförande Lars Davidsson och dessa faktureras bolaget enligt marknads-
mässiga villkor. Se vidare not 26 avseende transaktioner med närstående.

VD och övriga ledande befattningshavare

Utbetald ersättning till VD och vVD har under året varit 2 206 kSEK (2 764 kSEK) och till övriga ledande befattningshavare
7 511 kSEK (4 511 kSEK). Pensionskostnaden till VD och vVD har under året varit 482 kSEK (545 kSEK) och till övriga
ledande befattningshavare 1 766 kSEK (1 097 kSEK). Under 2016 var Roger Berggren VD och Henrik Fagrenius vVD. Från
och med 2017 är Henrik Fagrenius VD och Roger Berggren ingår i gruppen övriga ledande befattningshavare. Antalet övriga
ledande befattningshavare har under året varit 7 st (5 st).

Alla ledande befattningshavare har en marknadsmässig fast grundlön. Rörliga lönedelar för ledande befattningshavare
varierar mellan 3 och 8 månadslöner beroende på befattning och ska baseras på utfallet i förhållande till mätbara och på
förhand bestämda mål som stödjer långsiktig värdetillväxt. Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande med undantag
för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (t ex den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare
utanför Sverige kan hela eller delar av den rörliga delen vara pensionsgrundande pga lagstiftning eller lokal marknadspraxis.
Det finns inga avtal om avgångsvederlag. För VD är den avtalade uppsägningstiden 6 månader från den anställdes sida
och 9 månader från företagets sida. Mellan bolaget och CFO gäller en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader.

kSEK

Koncernens noter



4544

LEAX Group AB (publ)
Org. nr. 556658-4479

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

MSEK 2017 2016

Grant Thornton
Revisionsuppdrag -1,3 -0,4
Skatterådgivning 0,0 –
Andra uppdrag -0,1 -0,1

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag -0,8 -0,4
Skatterådgivning -0,1 -0,2
Andra uppdrag 0,0 –

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Grant Thornton är revisor för koncernen samt samtliga svenska bolag. Revisorer för bolag utanför Sverige är Potapovica un 
Andersone SIA, HWP Hinrichs & Partner mbB, Moore & Stephens, PKF Könyvvizs gáló Kft. samt Jiangsu
Gong Qin Certified Public Accountants Co, Ltd.

Not 8 Finansnetto

MSEK 2017 2016
Externa ränteintäkter 1,5 0,3
Övriga finansiella intäkter – 4,3
Netto valutakursförändringar 0,2
Finansiella intäkter 1,7 4,6

Realisationsresultat vid avyttring av andelar -2,0
Externa räntekostnader -17,1 -19,0
Övriga finansiella kostander -0,1
Finansiella kostnader -17,1 -21,0

Finansnetto -15,4 -16,4

Not 9 Skatter

Redovisat i rapport över resultat för koncernen
MSEK 2017 2016

Aktuell skatt -5,8 -6,4
Uppskjuten skatt 17,0 15,7
Summa skatt 11,2 9,3

Avstämning av effektiv skatt
MSEK 2017 2016
Resultat före skatt 4,1 2,3
Skatt beräknad utifrån bolagsskatt i Sverige, 22% -0,9 -0,5
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag 6,9 1,8
Ej avdragsgilla kostnader -1,4 -7,4
Ej skattepliktiga intäkter 1,1 6,6
Skattemässig justering maskiner och inventarier 6,8 6,0
Resultat från andelar i intresseföretag 4,0 -0,5
Underskottsavdrag som ej värderas -6,3 5,3
Övrigt 1,0 -2,0
Redovisad effektiv skatt 11,2 9,3
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Not 9 Skatter, forts.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag 

MSEK
Balans per 
1 jan 2017

Redovisat i
årets resultat

Valutakurs-
effekt

Balans per
31 dec 2017

Periodiseringsfonder -5,5 1,9 -3,6
Materiella anläggningstillgångar -24,0 7,8 -16,2
Underskottsavdrag 36,8 7,3 -1,0 43,0

7,2 17,0 -1,0 23,2

MSEK
Balans per 
1 jan 2016

Redovisat i
årets resultat

Valutakurs-
effekt

Balans per
31 dec 2016

Periodiseringsfonder -4,7 -0,8 -5,5
Materiella anläggningstillgångar -31,4 7,4 -24,0
Underskottsavdrag 23,2 9,1 4,5 36,8

-13,0 15,7 4,5 7,2

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

MSEK 2017 2016
Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2017 6,2 41,3
Årets anskaffningar 4,1 3,6
Utrangeringar och avyttringar -1,3
Omklassificeringar 13,1 -11,1
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -26,8
Årets omräkningsdifferenser -1,5 0,5
Utgående balans 2017-12-31 21,9 6,2

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2017 -0,6 -6,0
Årets avskrivningar -1,9 -2,0
Utrangeringar och avyttringar –
Omklassificeringar -2,2 2,6
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning 4,8
Årets omräkningsdifferenser 0,2 –
Utgående balans 2017-12-31 -4,5 -0,6

Redovisat värde 1 jan 5,7 35,3
Redovisat värde 31 december 17,4 5,7

Immateriella anläggningstillgångar består huvudsakligen av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten.
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda Maskiner
kostnader och andra Inventarier, Pågående

2017 Byggnader på annans tekniska verktyg och nyanlägg-
MSEK och mark fastighet anläggningar installationer ningar Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2017 41,9 2,8 841,1 47,1 2,7 935,6
Årets anskaffningar 0,1 78,1 7,0 6,5 91,7
Utrangeringar och avyttringar -16,1 -2,3 -1,2 -19,5
Omklassificeringar -1,5 -35,7 16,5 3,4 -17,3
Årets omräkningsdifferenser 1,2 3,9 -0,4 4,7
Utgående balans 2017-12-31 43,2 1,4 871,4 67,9 11,4 995,3

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2017 -3,5 -1,9 -413,9 -25,7 0,0 -445,1
Årets avskrivningar -0,8 -0,2 -74,3 -6,3 -81,6
Utrangeringar och avyttringar 11,1 0,2 11,3
Omklassificeringar 1,2 9,3 -3,7 6,7
Årets omräkningsdifferenser -0,1 0,0 -4,0 -0,1 -4,2
Utgående balans 2017-12-31 -4,4 -0,9 -471,9 -35,7 0,0 -512,9

Ackumulerade uppskrivningar
Ingående balans 1 januari 2017 17,4 17,4
Årets avskrivningar -5,3 -5,3
Utgående balans 2017-12-31 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 12,1

Redovisat värde 2017-01-01 38,3 0,9 444,6 21,4 2,7 508,0
Redovisat värde 2017-12-31 38,8 0,5 411,6 32,2 11,4 494,5

Nedlagda Maskiner
kostnader och andra Inventarier, Pågående

2016 Byggnader på annans tekniska verktyg och nyanlägg-
MSEK och mark fastighet anläggningar installationer ningar Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2016 39,6 2,5 771,1 51,1 864,3
Årets anskaffningar 0,1 45,0 5,2 2,7 53,0
Utrangeringar och avyttringar -0,1 -26,3 -2,2 -28,6
Omklassificeringar 30,4 -2,7 27,7
Omklassificering till tillgångar som
innehas för försäljning -2,3 -6,8 -9,1
Årets omräkningsdifferenser 2,2 0,4 23,2 2,6 28,4
Utgående balans 2016-12-31 41,9 2,8 841,1 47,1 2,7 935,6

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2016 -2,5 -1,2 -337,7 -20,8 -362,3
Årets avskrivningar -0,8 -0,4 -71,8 -5,9 -78,9
Utrangeringar och avyttringar 18,5 3,6 22,1
Omklassificeringar -16,7 -2,6 -19,3
Omklassificering till tillgångar som
innehas för försäljning 1,2 0,9 2,1
Årets omräkningsdifferenser -0,2 -0,3 -7,5 -0,8 -8,7
Utgående balans 2016-12-31 -3,5 -1,9 -413,9 -25,7 – -445,1

Ackumulerade uppskrivningar
Ingående balans 1 januari 2016 22,7 22,7
Årets avskrivningar -5,3 -5,3
Utgående balans 2016-12-31 – – 17,4 – – 17,4

Redovisat värde 2016-01-01 37,1 1,3 456,0 30,3 – 524,7
Redovisat värde 2016-12-31 38,3 0,9 444,6 21,4 2,7 508,0
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Not 12 Andelar i intresseföretag

Nedan specificeras finansiell information i sammandrag för ej väsentliga innehav i intresseföretag baserat på de belopp som
ingår i koncernredovisningen.

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Redovisat värde 30,4 12,0
Koncernens andel av:

Resultat från kvarvarande verksamheter 18,4 -0,7
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat 18,4 -0,7

Specifikation av innehav av andelar i intresseföretag 

Röst- och
Företag, org. nr. och säte  kapitalandel Redovisat 
MSEK Antal andelar i procent värde

2017
Intresseföretag

IndustriQompetens Västra Mälardalen AB, 556587-7759, Västerås 600 47% 2,2
Swedish Powertrain AB, 556804-8432, Köping 500 50% 25,5
Swedish Powertrain Techcenter AB, 556654-6775, Sibbhult 10 000 50% 2,6

30,4
2016
Intresseföretag

IndustriQompetens Västra Mälardalen AB, 556587-7759, Västerås 600 47% 2,1
Swedish Powertrain AB, 556804-8432, Köping 500 50% 7,0
Swedish Powertrain Techcenter AB, 556654-6775, Sibbhult 10 000 50% 2,9

12,0

Not 13 Andra finansiella anläggningstillgångar  

MSEK 2017-12-31 2016-12-31

LEAX Arkivator Telecom AB, 556938-6930, Göteborg, andel 10% 9,6 –
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,6 0,7

10,2 0,7

Innehavet i LEAX Arkivator Telecom AB är redovisat till upplupet anskaffningsvärde eftersom en tillförlitlig värdering till verkligt
värde inte kunnat göras.

Not 14 Långfristiga fordringar och övriga fordringar

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar
Övrigt 5,4 2,1
Summa 5,4 2,1

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar
Övrigt 38,1 5,6
Summa 38,1 5,6
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Not 15 Varulager

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Råvaror och förnödenheter 109,7 103,5
Varor under tillverkning 51,9 48,9
Färdiga varor och handelsvaror 67,4 64,7

229,0 217,1

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Hyra 8,2 7,8
Försäkring 1,8 1,9
Energiskatt 1,7
Upplupen intäkt 5,6
Övrigt 6,9 7,1

24,2 16,8

Not 17 Likvida medel

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden 24,5 5,7
Summa enligt rapporten över finansiell ställning 24,5 5,7

Kassa och bank som ingår i tillgångar som innehas för försäljning – 7,4
Summa 24,5 13,1

Not 18 Eget kapital

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska
verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter
presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor. Vidare består
omräkningsreserven av valutakursdifferenser som uppstår vid omvärdering av skulder som upptagits som säkringsinstrument
av en nettoinvestering i en utländsk verksamhet.

Not 19 Pensioner

Förmånsbestämda pensioner
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension (alterna-
tivt familjepension) genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning
av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera
arbetsgivare. För räkenskapsåret 2017 har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella
andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som
en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgifts-
bestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat
beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod
för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 2,4 Mkr (2017: 2,3 Mkr). 
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Not 19 Pensioner, forts.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner för arbetare som helt bekostas av företagen. 

De utlänska bolagen har inga pensionskostnader. Eventuella pensionsinbetalningar bekostas av den anställde i den mån
de förekommer.

MSEK 2017 2016

Kostnader för avgiftsbestämda planer1 -13,0 -12,9

1) Häri ingår 2,3 mkr (2,4 mkr) avseende ITP-plan finansierad i Alecta, se ovan.

Not 20 Övriga skulder

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Övriga långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder – 9,2

– 9,2

Övriga kortfristiga skulder
Skulder till andra närstående – 21,0
Moms och andra punktskatter 17,1 9,4
Övriga kortfristiga skulder 10,8 6,9
Summa övriga kortfristiga skulder 27,9 37,3

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Personalrelaterade kostnader 45,2 38,4
Förutbetalda intäkter 20,0 14,1
Övrigt 6,6 4,8

71,8 57,3
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Not 22 Finansiella tillgångar och skulder

Fördelning per kategori

2017 Finansiella
Låne-  tillgångar Övriga Totalt

och kund-  som kan finansiella redovisat
MSEK fordringar  säljas skulder värde

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 5,4 5,4
Andra finansiella anläggningstillgångar 10,2 10,2
Kundfordringar 266,8 266,8
Övriga kortfristiga fordringar 38,1 38,1
Likvida medel 24,5 24,5
Summa finansiella tillgångar 334,8 10,2 – 345,0

Finansiella skulder
Långfristiga räntebärande skulder 466,6 466,6
Övriga långfristiga skulder –
Kortfristiga räntebärande skulder 111,2 111,2
Leverantörsskulder 210,4 210,4
Skulder till intressebolag 11,2 11,2
Övriga kortfristiga skulder 27,9 27,9
Summa finansiella skulder – – 827,3 827,3

2016 Finansiella
Låne-  tillgångar Övriga Totalt

och kund-  som kan finansiella redovisat
MSEK fordringar  säljas skulder värde

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 2,1 2,1
Andra finansiella anläggningstillgångar 0,7 0,7
Kundfordringar 196,9 196,9
Övriga kortfristiga fordringar 5,6 5,6
Likvida medel 5,7 5,7
Summa finansiella tillgångar 210,3 0,7 – 211,0

Finansiella skulder
Långfristiga räntebärande skulder 466,0 466,0
Övriga långfristiga skulder 9,2 9,2
Kortfristiga räntebärande skulder 98,3 98,3
Leverantörsskulder 155,9 155,9
Skulder till intressebolag 8,2 8,2
Övriga kortfristiga skulder 37,3 37,3
Summa finansiella skulder – – 774,9 774,9
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Not 23 Finansiella risker och riskhantering

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker:

- Likviditetsrisk
- Marknadsrisk
- Räntesrisk
- Valutarisk
- Kreditrisk

Ramverk för finansiell riskhantering
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk
av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens
finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina skyldigheter som är förknippade
med finansiella skulder. Koncernen har rullande 12 månaders likviditetsplanering som omfattar alla
koncernens enheter. Planeringen uppdateras varje månad. Koncernens prognoser som omfattar 3 år
innefattar likviditetsplanering på medellång sikt. Likviditetsplaneringen används för att hantera likviditets-
risken och kostnaderna för finansieringen av koncernen. Målsättningen är att koncernen ska kunna klara
sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar utan betydande oförutsebara kostnader och
utan att riskera  koncernens rykte. Koncernens policy är att minimera upplåningsbehovet genom att
använda överskottslikviditet inom koncernen genom cash pools som har inrättats av den centrala finans-
avdelningen. Likviditetsriskerna hanteras centralt för hela koncernen av den centrala finansavdelningen.

Förfallostruktur finansiella skulder – odiskonterade kassaflöden

2017

MSEK Totalt < 1 år 1-5 år > 5 år

Checkräkningskredit 230,2 230,2
Övriga räntebärande skulder 347,6 111,2 231,9 4,5
Skulder till intresseföretag 11,2 11,2
Leverantörsskulder 210,4 210,4
Övriga kortfristiga skulder 27,9 27,9
Summa 827,3 360,7 462,1 4,5

2016

MSEK Totalt < 1 år 1-5 år > 5 år

Checkräkningskredit 217,1 217,1
Övriga räntebärande skulder 347,2 98,3 220,1 28,8
Övriga långfristiga skulder 9,2 9,2
Skulder till intresseföretag 8,2 8,2
Leverantörsskulder 155,9 155,9
Övriga kortfristiga skulder 37,3 37,3
Summa 774,9 299,7 446,4 28,8
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Not 23 Finansiella risker och riskhantering, forts.

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av
förändringar i marknadspriser. Marknadsrisker indelas av IFRS i tre typer, valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. De
risker som främst påverkar koncernen utgörs av ränterisker, valutarisker och råvaruprisrisk. 

Koncernens målsättning är att hantera och kontrollera marknadsriskerna inom fastställda parametrar och samtidigt optimera
resultatet av risktagandet inom givna ramar. Parametrarna är fastställda med syfte att marknadsriskerna på kort sikt (6-12
månader) endast ska påverka koncernens resultat och ställning marginellt. På längre sikt, kommer emellertid varaktiga
förändringar i valutakurser, räntor och pris på råvaror få en påverkan på det konsoliderade resultatet.

Råvaruprisrisken reduceras genom kundavtal som innehåller klausuler som ger möjlighet att korrigera priset med hänsyn till 
råvaruprisförändringar.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån påverkar Koncernens resultat negativt genom ökade lånekostnader.
Finansieringen sker huvudsakligen genom upplåning hos banker.

Genomsnittlig ränta uppgick till 3,0 % (3,4 %). Koncernens räntebärande skulder uppgick på balansdagen till  577,8 MSEK
(564,3) varav en större del finansieras till rörlig ränta. Nettoresultatet av en (1) procentenhets höjning av räntenivån är ca -5 MSEK
(-5) på årsbasis.

Valutarisk
Risken att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instrument kan fluktuera när värdet på främmande valutor
förändras kallas valutarisk. Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker. Den främsta exponeringen härrör från
koncernens försäljning och inköp i utländska valutor. Dessa valutarisker består dels av risk för fluktuationer i värdet av finansiella
instrument, kund- eller leverantörsskulder, dels av valutarisken i förväntade och kontrakterade betalningsflöden. Dessa risker
benämns transaktionsexponering.

En förstärkning av den svenska kronan med 10 % gentemot andra valutor bedöms påverka rörelseresultatet positivt med
ca 24 MSEK (21) på årsbasis. Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer (t.ex. räntan) är oförändrade.

Valutarisker återfinns också i omräkningen av utländska dotterföretags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta
så kallad omräkningsexponering. Koncernen är också utsatt för valutarisker med avseende på betalningsflöden för lån och
placeringar i utländsk valuta (finansiell exponering).

Valutarisker säkras inte för närvarande.

I årets resultat för koncernen ingår valutakursdifferenser med 0,2 MSEK (14,6) i rörelseresultatet.

Valutariskexponering

2017
MSEK EUR SEK Övriga Totalt

Finansiella tillgångar 40,8 26,4 4,2 71,4
Finansiella skulder 113,5 113,2 3,5 230,2
Total exponering 154,3 139,6 7,7 301,6

2016
MSEK EUR SEK Övriga Totalt

Finansiella tillgångar 28,0 21,4 1,9 51,3
Finansiella skulder 67,0 103,9 8,5 179,4
Total exponering 95,0 125,3 10,4 230,7

Kreditrisker 
Med kreditrisk avses risken att en motpart i en finansiell transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. För koncernen finns
kreditrisk främst i kundfordringar. Risken för kundförluster hanteras genom fastlagda rutiner för kreditkontroll och kravhantering.
Koncernens kunder är huvudsakligen stora och väletablerade företag med god betalningsförmåga, vilka medfört att kund-
förlusterna historiskt sett varit ringa.

Utifrån historisk data gör koncernen bedömningen att ingen nedskrivning av kundfordringar som ännu inte är förfallna är nödvändig
per balansdag. Mer än 95 % av utestående kundfordringar utgörs av för koncernen tidigare kända kunder med god kreditvärdighet.
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Not 24 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:
MSEK 2017 2016

Inom ett år 58,2 40,5
Mellan ett år och fem år 41,8 61,3
Längre än fem år 0,2 0,0

100,2 101,8

Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal uppgår till
MSEK 2017 2016

Lokalhyra 39,7 37,1
Övriga operationella leasingkostnader 6,4 4,9
Summa leasingkostnader 46,1 42,0

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Ställda säkerheter
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 246,4 246,4
Tillgångar med äganderättsförbehåll 514,4 466,3
Summa ställda säkerheter 760,8 712,7

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden 8,2 –
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 265,6 261,1
Borgensförbindelser, övriga 44,0 46,0
Summa eventualförpliktelser 317,8 307,1

Not 26 Transaktioner med närstående

Sammanställning över närståendetransaktioner

Försäljning Inköp Fordran på Skuld till 
av varor/ av varor/ Övrigt   närstående närstående

tjänster till tjänster från  (t ex ränta,  per 31 per 31
MSEK År närstående närstående utdelning) december december

Närståenderelation

Intresseföretag 2017 6,1 26,1 0,4 – 11,2
Intresseföretag 2016 3,9 19,1 0,3 – 8,2

Andra närstående 2017 0,2 16,6 0,4 – –
Andra närstående 2016 0,2 16,1 1,4 – 21,0

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. 

Not 27 Specifikationer till rapport över kassaflöden

Betalda räntor och erhållen utdelning
MSEK 2017 2016

Erhållen utdelning 1,7
Erhållen ränta 1,5 0,3
Erlagd ränta -17,1 -19,0
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Not 27 Specifikationer till rapport över kassaflöden, forts.

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
MSEK 2017 2016

Avskrivningar 88,8 86,2
Resultatandelar i intresseföretag -18,4 2,4
Realisationsresultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 3,6
Effekter av förändring i valutakurser mm -2,2 -18,5

71,8 70,1

Avstämning av skulder som uppkommer från finansieringsverksamheten

MSEK Check- Övriga 
räknings- räntebärande

kredit skulder

Utgående balans 2016-12-31 217,1 347,2
Kassaflöden 13,0 0,6
Utgående balans 2017-12-31 230,1 347,8

Kommentar till kassaflöde 2016
Rapport över kassaflöden för koncernen för 2016 baseras på Rapport över resultat för koncernen 2016 samt Rapport över finansiell
ställning 2016-12-31 samt 2016-01-01. Förändringen i kassaflödet 2016 inkluderar därmed effekter från den under 2017 avvecklade
verksamheten, vars tillgångar och skulder i enlighet med IFRS 5 omklassificerats till tillgångar respektive skulder som innehas för
försäljning per den 31 december 2016. Hänsyn bör tas till detta vid jämförelser mellan 2017 och 2016 års kassaflöden.
Hur nettokassaflödet från avvecklad verksamhet påverkar rapport över kassaflöden 2016 framgår av noten för avvecklad verksamhet.

Not 28 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen och styrelsen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende koncernens viktiga
redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Vissa viktiga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan.

Uppskjutna skattefordringar 
Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att en beskattningsbar vinst kommer att vara
tillgänglig mot vilken de avdragsgilla temporära differenserna kan användas. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
fastställs till de skattesatser som gäller för den period då tillgången realiseras eller skulden betalas utifrån skattesatser (och
lagstiftning) som är antagna eller aviserade på balansdagen. Effekter från uppskjutna skattefordringar och skatteskulder som
redovisas i övrigt totalresultat redovisas enligt samma princip. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande
transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i
eget kapital

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt under sina uppskattade nyttjandeperioder till ett bedömt restvärde.
Utrustning som kvarstår i produktion och generar framtida kassaflöden minst 12 månader bedöms ha ett minsta värde av 10 % på 
anskaffningsvärdet.
Restvärden och bedömda nyttjandeperioder för materiella anläggningstillgångar  omprövas vid varje balansdag.
Om de avviker väsentligt från tidigare bedömningar justeras dessa i enlighet med den nya bedömningen.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Uppskjutna skattefordringar 
Förändringar i skattelagstiftningen i Sverige och i andra länder där koncernen bedriver verksamhet kan förändra storleken på
de skattefordringar som är redovisade. Dessutom kan tolkning av aktuell skattelagstiftning påverka den redovisade skattefordran.
Bedömningar görs huruvida de uppskjutna skattefordringarna kommer att utnyttjas för avräkning mot framtida beskattningsbara
vinster. Det verkliga resultatet kan avvika från dessa bedömningar, bland annat på grund av ändrat affärsklimat, ändrade 
skatteregler eller utfallet av skattedomstolars ännu ej slutförda granskning av avgivna deklarationer.

Materiella anläggningstillgångar
Svårigheten kan vara att bedöma om maskinen klarar av att leverera kassaflöde i minst 12 månader. För LEAX har dock detta
sällan varit ett problem.
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Not 29 Förklaringar avseende övergång till IFRS

Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS, vilket framgår av not 1.

De redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter för
räkenskapsåret 2017 och för jämförelseåret 2016 samt för koncernens öppningsbalans den 1 januari 2016. Vid
upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning har belopp som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisnings-
principer justerats enligt IFRS. Förklaringar till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat
koncernens finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden framgår av följande tabeller och förklaringar till dessa.

IFRS 3
I koncernredovisningen har IFRS 3 tillämpats på alla rörelseförvärv som gjorts från och med den 1 januari 2016, datum för
övergång till IFRS. Detta har inte gett upphov till några justeringar.

Rörelseförvärv före 2016-01-01 har inte omräknats.

IAS 28
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisades intressebolag enligt anskaffningsvärdemetod även i koncernen. 
Övergången till IFRS har medfört att intressebolagen redovisas enligt kapitalandelsmetod i koncernen och att resultat från 
innehav i intressebolag redovisas inom rörelseresultatet och inte inom finansnettot. 

IFRS 5
Telecom-verksamheten avyttrades under 2017, men beslut att avveckla/avyttra denna verksamhetsgren fattades under
2016. Telecom-verksamheten redovisas enligt IFRS 5 som avvecklad verksamhet och värderas till det lägsta av bokfört
värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Samtliga tillgångar omklassificeras till tillgångar som
innehas för försäljning och samtliga skulder omklassificeras till skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning.
Eget kapital hänförligt till Telecom-verksamheten kvarstår oförändrad i LEAX-koncernen fram till avyttringstidpunkten.

IAS 21
Omräkningsdifferenser redovisas från övergångsdatum 1 januari 2016. Omräkningsdifferenser före detta datum redovisas
i balanserade vinstmedel inkl årets resultat. 

Effekter på resultaträkning, balansräkning och eget kapital
I nedanstående sammanställningar visas ovanstående effekter på resultaträkning, balansräkning och eget kapital som om
IFRS hade tillämpats under 2016.
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Rapport över finansiell ställning för koncernen, 1 januari 2016
Enligt tidigare Effekt av Effekt av Effekt av

MSEK principer IAS 28 IFRS 5 IAS 21 Enligt IFRS

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 35,3 35,3
Materiella anläggningstillgångar 524,7 524,7
Andelar i intresseföretag 8,7 5,7 14,4
Uppskjutna skattefordringar – –
Långfristiga fordringar 4,5 4,5
Andra finansiella anläggningstillgångar 3,5 3,5

Summa anläggningstillgångar 576,6 5,7 – – 582,3
Varulager 247,9 247,9
Skattefordringar 24,6 24,6
Kundfordringar 237,5 237,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,4 16,4
Övriga fordringar 9,4 9,4
Likvida medel 12,7 12,7

Summa omsättningstillgångar 548,5 – – – 548,5
Summa tillgångar 1 125,1 5,7 – – 1 130,8

Eget kapital
Aktiekapital 1,0 1,0
Övrigt tillskjutet kapital – –
Reserver – –
Balanserade vinstmedel inklusive årets
resultat 173,3 5,7 178,9

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare 174,3 5,7 – – 179,9
Innehav utan bestämmande inflytande 2,9 2,9
Summa eget kapital 177,1 5,7 – – 182,8
Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 572,2 572,2
Övriga långfristiga skulder 12,8 12,8
Uppskjutna skatteskulder 13,0 13,0

Summa långfristiga skulder 598,0 – – – 598,0
Kortfristiga räntebärande skulder 91,6 91,6
Förskott från kunder 0,2 0,2
Leverantörsskulder 157,1 157,1
Skulder till intresseföretag 0,7 0,7
Skatteskulder 8,3 8,3
Övriga skulder 33,7 33,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 58,6 58,6

Summa kortfristiga skulder 350,0 – – – 350,0
Summa skulder 948,0 – – – 948,0
Summa eget kapital och skulder 1 125,1 5,7 – – 1 130,8
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Rapport över resultat för koncernen, 1 januari - 31 december 2016
Enligt tidigare Effekt av Effekt av Effekt av

MSEK principer IAS 28 IFRS 5 IAS 21 Enligt IFRS

Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 500,7 -109,7 1 391,0
Övriga rörelseintäkter 36,4 -2,6 33,8–
Förändring av lager av fördiga varor och
produkter i arbete -2,5 -1,0 -3,5
Aktiverat arbete för egen räkning 8,0 -3,0 5,0
Personalkostander -385,6 20,5 -365,0
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar -91,4 5,2 -86,2
Råvaror och förnödenheter -756,9 101,9 -655,0
Övriga rörelsekostnader -20,6 4,0 -16,6
Övriga externa kostnader -292,5 8,5 -284,0
Andel i intresseföretags resultat – -0,7 – -0,7
Rörelseresultat -4,4 -0,7 23,8 – 18,8
Resultat från andelar i intresseföretag 1,7 -1,7 –
Resultat från värdepapper och fordringar  –
som är anläggningstillgångar -1,9 -1,9
Finansiella intäkter 4,6 -0,1 4,5
Finansiella kostnader -21,7 2,7 -19,0
Finansnetto -17,3 -1,7 2,6 – -16,4
Resultat före skatt -21,7 -2,4 26,4 – 2,3
Skatt 17,9 -8,6 9,3
Årets resultat från kvarvarande verksamheter -3,8 -2,4 17,9 – 11,7
Avvecklad verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter
skatt – -17,9 -17,9
Årets resultat -3,8 -2,4 – – -6,2

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till

årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av

utländska verksamheter –  20,7 20,7
Årets övrigt totalresultat – – – 20,7 20,7
Årets totalresultat -3,8 -2,4 – 20,7 14,5
Hänförligt till:

Moderbolagets ägare -2,5 -2,4 20,3 15,4
Innehav utan bestämmande inflytande -1,3 0,5 -0,9

-3,8 -2,4 – 20,7 14,5
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Rapport över finansiell ställning för koncernen, 31 december 2016
Enligt tidigare Effekt av Effekt av Effekt av

MSEK principer IAS 28 IFRS 5 IAS 21 Enligt IFRS

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 29,6 -23,9 5,7
Materiella anläggningstillgångar 515,1 -7,1 508,0
Andelar i intresseföretag 8,7 3,3 12,0
Uppskjutna skattefordringar 44,9 -8,1 36,8
Långfristiga fordringar 2,1 2,1
Andra finansiella anläggningstillgångar 0,7 0,7

Summa anläggningstillgångar 601,0 3,3 -39,1 – 565,1
Varulager 253,1 -36,0 217,1
Skattefordringar 30,7 -2,7 28,0
Kundfordringar 268,4 -71,6 196,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17,6 -0,8 16,8
Övriga fordringar 9,4 -3,9 5,6
Likvida medel 13,1 -7,4 5,7
Tillgångar som innehas för försäljning – – 161,5 – 161,5

Summa omsättningstillgångar 592,3 – – – 631,5
Summa tillgångar 1 193,3 3,3 – 1 196,6

Eget kapital
Aktiekapital 1,0 – 1,0
Övrigt tillskjutet kapital – – –
Reserver – – 20,3 20,3
Balanserade vinstmedel inklusive årets
resultat 191,0 3,3 – -20,3 174,0

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare 192,0 3,3 – – 195,3
Innehav utan bestämmande inflytande 0,6 0,6
Summa eget kapital 192,6 3,3 – – 195,9
Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 507,2 -41,2 466,0
Övriga långfristiga skulder 9,2 – 9,2
Uppskjutna skatteskulder 29,5 – 29,5

Summa långfristiga skulder 545,9 – -41,2 – 504,7
Kortfristiga räntebärande skulder 102,8 -4,6 98,3
Förskott från kunder 5,5 0,0 5,5
Leverantörsskulder 231,4 -75,5 155,9
Skulder till intresseföretag 8,2 – 8,2
Skatteskulder 6,7 -0,2 6,5
Övriga skulder 38,5 -1,2 37,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 61,7 -4,4 57,3
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas
för försäljning – 127,0 127,0

Summa kortfristiga skulder 454,8 – 41,2 – 496,0
Summa skulder 1 000,7 – – – 1 000,7
Summa eget kapital och skulder 1 193,3 3,3 – – 1 196,6
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Resultaträkning för moderbolaget
1 januari - 31 december
MSEK Not 2017 2016
Övriga rörelseintäkter 2 – 17,9

– 17,9

Övriga externa kostnader 5 -0,1 -0,3
Övriga rörelsekostnader 3 -6,2 0,0
Rörelseresultat -6,2 17,6
Resultat från finansiella poster:
Resultat från andelar i koncernföretag 6 90,7 19,0
Resultat från andelar i intresseföretag 7 – 1,7
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 0,2 -1,9
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 9,0 14,2
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -8,0 -7,1

85,6 43,5
Bosklutsdispositioner 11 -8,1 -9,3
Resultat före skatt 77,5 34,2
Skatt 12 2,9 -1,5
Årets resultat 80,4 32,7
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Balansräkning för moderbolaget
MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 23 251,9 216,1
Andelar i intresseföretag 13 8,7 8,7
Fordringar hos koncernföretag 14 134,0 126,5
Andra finansiella anläggningstillgångar 15 9,6 0,0
Uppskjuten skattefordran 12 2,9 –

Summa finansiella anläggningstillgångar 407,2 351,3
Summa anläggningstillgångar 407,2 351,3
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 14 85,6 59,5
Skattefordringar 1,5 0,1
Övriga fordringar 0,0 0,0

Summa kortfristiga fordringar 87,2 59,5

Kassa och bank 16 7,4 0,0
Summa omsättningstillgångar 94,6 59,5
Summa tillgångar 501,9 410,8

MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 17
Bundet eget kapital

Aktiekapital 1,0 1,0
Överkursfond – 2,0

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 111,4 76,7
Årets resultat 80,4 32,7

Summa eget kapital 192,9 112,5

Obeskattade reserver 24 5,3 6,0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 184,2 179,3
Skulder till koncernföretag 19 14,2 13,5

Summa långfristiga skulder 198,4 192,9
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 25,4 20,8
Skulder till koncernföretag 19 68,2 49,1
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 19 11,2 8,2
Övriga skulder 19 – 21,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 0,5 0,4

Summa kortfristiga skulder 105,3 99,5
Summa eget kapital och skulder 501,9 410,9
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Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget

Omräknings- Balanserat Totalt
MSEK Aktiekapital Överkursfond reserv resultat Årets resultat eget kapital
Ingående eget kapital 2016-01-01 1,0 2,0 – 69,5 7,3 79,8

Årets totalresultat
Årets resultat 32,7 32,7
Årets övrigt totalresultat – –
Årets totalresultat – – – – 32,7 32,7

Vinstdisposition –
Omföring till balanserat resultat 7,3 -7,3 –
Utgående eget kapital 2016-12-31 1,0 2,0 – 76,8 32,7 112,5

Omräknings- Balanserat Totalt
MSEK Aktiekapital Överkursfond reserv resultat Årets resultat eget kapital
Ingående eget kapital 2017-01-01 1,0 2,0 – 76,8 32,7 112,5

Årets totalresultat
Årets resultat 80,4 80,4
Omklassificering -2,0 2,0 –
Årets övrigt totalresultat – –
Årets totalresultat – -2,0 – 2,0 80,4 80,4

Vinstdisposition –
Omföring till balanserat resultat 32,7 -32,7 –
Utgående eget kapital 2017-12-31 1,0 – – – 111,4 80,4 192,9

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Kassaflödesanalys för moderbolaget (indirekt metod)
1 januari - 31 december
MSEK Not 2017 2016

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 85,6 43,5
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 -80,0 0,0
Betald inkomstskatt -1,5 –

4,1 43,5
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar – 0,0
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 3,1 8,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,1 52,2
Investeringsverksamheten
Förändringar av fordringar och skulder till koncernbolag 57,2 -30,7
Förvärv av finansiella tillgångar -46,7 –
Avyttring av finansiella tillgångar 1,2 2,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten 11,8 -27,8
Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott
Upptagna lån 31,8 76,7
Amortering av lån -43,4 -101,1
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11,6 -24,4
Årets kassaflöde 7,4 0,0
Likvida medel vid årets början 0,0 0,0
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut 7,4 0,0
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Noter till de finansiella rapporterna
Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan.

Moderbolagets redovisningsprinciper

Ändrade redovisningsprinciper
Moderbolaget har tidigare tillämpat BFNAR 2012:1 (K3). Eftersom LEAX tillämpar IFRS i sin koncernredovisning
från och med 2016 måste moderbolaget, enligt BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell 
rapportering, tillämpa RFR 2  Redovisning för juridiska personer, en rekommendation utgiven av Rådet för finansiell rapportering

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande
för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga
av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som
ska göras.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets
finansiella rapporter.

Klassificering och uppställningsformer
För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport över resultat och övrigt totalresultat i det fall övrigt totalresultat 
avviker från årets resultat för moderbolaget. För koncernen redovisas en rapport över resultat och en rapport över övrigt total-
resultat. Vidare används för moderbolaget benämningarna balansräkning respektive kassaflödesanalys för de rapporter som i
koncernen har titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport över kassaflöden.  Resultaträkning och balansräkning
är för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över resultat och övrigt totalresultat, 
rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets
resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar samt
eget kapital.

Dotterföretag och intresseföretag 
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.
Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt
styrda företag. 

Finansiella instrument och säkringsredovisning
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument och
säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person.

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet för räntebärande instrument justeras för den periodiserade
skillnaden mellan vad som ursprungligen betalades, efter avdrag för transaktionskostnader, och det belopp som betalas på
förfallodagen (överkurs respektive underkurs).

Finansiella garantier
Moderbolagets finansiella garantiavtal består i främst av borgensförbindelser till förmån för dotterföretag och intresseföretag.
Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som
denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning
av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört
med reglerna i IAS 39. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag och intresseföretag.
Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket
betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet.

Skatter
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan uppdelning på eget kapital och uppskjuten skatteskuld,
till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i moderbolaget på motsvarande sätt ingen fördelning av del av boksluts-
dispositioner till uppskjuten skattekostnad.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter särredovisas inte i moderbolagets resultat- och
balansräkningen då moderbolaget följer ÅRLs uppställningsform för resultat- och balansräkning. Information om
anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter lämnas i stället som notupplysning. Vidare sker
avskrivning i enlighet med årsredovisningslagen.
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Not 2 Övriga rörelseintäkter

MSEK 2017 2016

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 17,9
– 17,9

Not 3 Övriga rörelsekostnader

MSEK 2017 2016

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -6,2 0,0
-6,2 0,0

Not 4 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Moderbolaget har inte några anställda och inga löner eller liknande ersättningar har utbetalats under året.

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

MSEK 2017 2016

Grant Thornton
Revisionsuppdrag 0,0 -0,1
Andra uppdrag – 0,0

0,0 -0,1

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

MSEK 2017 2016

Utdelning 90,7 19,0
90,7 19,0

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag

MSEK 2017 2016

Utdelning – 1,7
– 1,7
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Not 8 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar

MSEK 2017 2016
Återvunnen nedskrivning långfristig fordran 0,2 –
Nettoförlust vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas – -1,9

0,2 -1,9

Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter

MSEK 2017 2016
Ränteintäkter 9,0 14,2

Varav koncernföretag 8,9 12,2
Varav övriga 0,1 2,1

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

MSEK 2017 2016
Räntekostnader -8,0 -7,1

Varav koncernföretag -1,8 -1,2
Varav övriga -6,2 -5,8

Not 11 Bokslutsdispositioner

MSEK 2017 2016
Periodiseringsfond, årets avsättning – -2,2
Periodiseringsfond, årets återföring 0,7 –
Lämnat koncernbidrag -8,8 -7,1
Summa -8,1 -9,3

Not 12 Skatter

MSEK 2017 2016
Aktuell skatt – -1,5
Uppskjuten skatt 2,9 –
Summa skatt 2,9 -1,5

Avstämning av effektiv skatt
MSEK 2017 2016
Resultat före skatt 77,5 34,2
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget, 22% -17,1 -7,5
Ej avdragsgilla kostnader – -0,4
Ej skattepliktiga intäkter 20,0 4,6
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag – 1,9
Schablonränta på periodiseringsfond -0,1 0,0
Redovisad effektiv skatt 2,9 -1,5

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag 

MSEK
Balans per 
1 jan 2017

Redovisat i
årets resultat

Balans per
31 dec 2017

Underskottsavdrag – 2,9 2,9
– 2,9 2,9

MSEK
Balans per 
1 jan 2016

Redovisat i
årets resultat

Balans per
31 dec 2016

Underskottsavdrag 1,5 -1,5 –
1,5 -1,5 –
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Not 13 Moderbolagets andelar i intresseföretag

Intresseföretag
MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8,7 8,7
Redovisat värde 8,7 8,7

Specifikation av moderbolagets (samägarens) direkt ägda innehav av andelar i intresseföretag 
Röst- och

Företag, org. nr. och säte  kapitalandel Redovisat 
MSEK Antal andelar i procent värde

Intresseföretag
IndustriQompetens Västra Mälardalen AB, 556587-7759, Västerås 600 47% 2,6
Swedish Powertrain AB, 556804-8432, Köping 500 50% 0,9
Swedish Powertrain Techcenter AB, 556654-6775, Sibbhult 10 000 50% 5,2

8,7
–

Intresseföretag
IndustriQompetens Västra Mälardalen AB, 556587-7759, Västerås 600 47% 2,6
Swedish Powertrain AB, 556804-8432, Köping 500 50% 0,9
Swedish Powertrain Techcenter AB, 556654-6775, Sibbhult 10 000 50% 5,2

8,7

Not 14 Fordringar hos koncernföretag

Långfristiga fordringar hos koncernföretag
MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 126,5 184,0
Tillkomande fordringar 12,1 –
Reglerade fordringar -4,6 -57,5
Utgående balans 31 december 134,0 126,5

Redovisat värde 134,0 126,5

Not 15 Andra finansiella anläggningstillgångar

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0,0 2,9
Inköp 9,6 –
Försäljningar – -2,9
Utgående balans 31 december 9,6 0,0

Redovisat värde 9,6 0,0

Specifikation av moderbolagets andra finansiella anläggningstillgångar
Röst- och

 kapitalandel Redovisat 
MSEK i procent värde

Ägarintresse i övriga bolag
LEAX Arkivator Telecom AB, 556938-6930, Göteborg 10% 9,6

9,6

Ägarintresse i övriga bolag
Övrigt 0,0

0,0

2017

2016

2016

2017
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Not 16 Likvida medel

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden 7,4 0,0
Summa enligt rapporten över finansiell ställning 7,4 0,0

Likvida medel består av banktillgodohavanden i USD.

Not 17 Eget kapital

Per den 31 december 2017 omfattade det registrerade aktiekapitalet 251 875 stamaktier (251 875) med kvotvärdet 4 kr.
Innehavare av aktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid
bolagsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till bolagets kvarvarande nettotillgångar.

Utdelning
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit följande utdelning. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den
8 maj 2018.

MSEK 2017 2016
40 kr per stamaktie 10,1

10,1 –

Not 18 Skulder till kreditinstitut

MSEK 2017 2016
Långfristiga skulder
Banklån 65,7 67,7
Checkräkningskredit 118,5 111,6

184,2 179,3

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av banklån 25,4 20,8

25,4 20,8

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter
balansdagen – –

Not 19 Övriga skulder

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Övriga långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 14,2 13,5

14,2 13,5
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till intresseföretag 11,2 8,2
Skulder till koncernföretag 68,2 49,1
Lån Köpingehus – 4,9
Lån Rot-Us Invest – 16,2

79,4 78,3

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MSEK 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna räntor 0,5 0,4
0,5 0,4
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Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

MSEK 2017-12-31 2016-12-31

Företaget har inga ställda säkerheter.

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för övriga koncernföretag 265,6 238,3
Borgensförbindelser, övriga 44,0 46,0
Garanti utställd till extern part 8,2 –
Summa eventualförpliktelser 317,8 284,3

Not 22 Disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 189 830 977 kronor, disponeras enligt följande:

Utdelning (40 kr * 251 875 aktier) 10 075 000
Balanseras i ny räkning 181 766 913
Summa kronor 191 841 913

Not 23 Koncernföretag

MSEK 2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 216,1 123,0
Förvärv 72,1 –
Lämnat aktieägartillskott 37,1 93,1
Försäljningar -73,4 –
Utgående balans 31 december 251,9 216,1

Redovisat värde den 31 december 251,9 216,1

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag
Dotterföretag / Redovisat värde
Organisationsnummer / Säte Antal andelar Andel i % 2017-12-31 2016-12-31

LEAX Quality AB, 556456-2493, Köping 2 000 100 3,3 1,3
LEAX Mekaniska AB, 556235-8415, Köping 47 993 100 0,1 0,1
LEAX Components AB, 556683, Köping 20 000 100 7,0 5,4
LEAX Falun AB, 556729-3559, Falun 5 000 100 5,4 7,0
SIA LEAX Baltix, 40003546996,Riga, Lettland 1 918 93,4 7,1 7,1
SIA LEAX Rezekne, 42403026575, Rezekne, Lettland 934 93,4 1,2 1,2
LEAX do Brasil Ltd, 14.073.441/0001, Curitiba, Brasilien 168 000 100 78,2 78,2
LEAX Russia, Ryssland 10 000 100 0,0 0,0
LEAX Brinkmann GmbH, HRB7988, Detmold, Tyskland 1 100 109,2 74,3
LEAX India (endast 2016) 1,2
Gofer Holding AB, 556938-6955, Köping 50 000 100 40,4 40,4

LEAX Skaraborg AB, 556938-6922, Falköping
LEAX Hungary Zrt, 05-10-000128, Mezökövesd, Ungern
Kunshan LEAX Precision Industry Parts Co. Ltd., 9132058355713505XC, Kina
Arkivator Telecom Holding AB, 559080-2954, Göteborg (endast 2016)
LEAX Arkivator Telecom AB, 556938-6930, Göteborg (endast 2016)

251,9 216,1
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Not 24 Obeskattade reserver

MSEK 2017 2016
Periodiseringsfonder
Avsatt vid taxering 2012 – 0,7
Avsatt vid taxering 2013 0,6 0,6
Avsatt vid taxering 2014 2,1 2,1
Avsatt vid taxering 2015 0,3 0,3
Avsatt vid taxering 2016 2,2 2,2
Avsatt vid taxering 2017 – –
Utgående balans 31 december 5,3 6,0

Not 25 Specifikation till kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
MSEK 2017 2016
Anteciperad utdelning 80,0
Övrigt 0,0

80,0 0,0

Not 26 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen och styrelsen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende bolagets viktiga
redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Värdering av dotterbolagsaktier
Värdet av dotterbolagsaktier bokförs till anskaffningsvärde samt eventuella aktieägartillskott. Årligen sker en prövning av värdet 
som tar häsyn till nuvärdet av framtida bedömda kassaflöden för att utvärdera om ett eventuellt nedskrivningsbehov finns.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
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Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i
Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande
direktören den 23 april 2018. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning
och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 8 maj 2018.

Köping, 2018-04-23

Lars Davidsson Henrik Fagrenius
Styrelseordförande Verkställande direktör

Roger Berggren Anders Melander

Jonas Lundgren Dana Dobrin

Bent Wessel-Aas

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-05-07

Jimmy Nybom
Auktoriserad revisor

  

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i LEAX Group AB (publ) 
Org.nr. 556658-4479 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för LEAX Group AB (publ) för år 2017. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 26-
70 i detta dokument. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2017 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 
•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 
•  skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 
•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
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förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 
•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 
•  inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden. 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för LEAX Group AB (publ) för år 2017 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
 
 
Köping den 7 maj 2018                 
 
 
Jimmy Nybom 
Auktoriserad revisor 
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