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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-3 l .
Information om verksamheten
Bolaget startade sin verksamhet under 2013. Verksamheten består i att äga och förvalta dotterbolagens
aktier och handha koncernens administration.
Ägarbild och koncernstruktur
Bolaget är moderbolag i en koncern där dotterbolagen Industrifastigheter i Kramfors AB och
Bearbetningscenter i Västernorrland AB ingår. Koncernens verksamhet består av fastighetsförvaltning
och skärande bearbetning i CNC-maskiner. Verksamheten bedrivs i egen fastighet på totalt 3 850 m2 i
Kramfors Kommun. Vid räkenskapsårets slut sysselsattes ca 31 personer i koncernen.

Sture Westerlund
40%

Jörgen Backeus
20%

Maskinberarbetning Holding
I Kramfors AB

Göran Fahlen
40%
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Koncernen
2016 har varit ett bra år för koncernen Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB. Vi har ökat
nettoomsättningen med 21,7%,från 37 597 tkr till 45 744 tkr 2016. Resultatet efter finansiella poster
blev 4 7 62 tkr (4 831). För att möta marknadens krav på leveranser har investeringar bla genomförts i
en ny Multus-maskin med robotbestyckning, samt en SP 2-250 H, för bearbetning av kuts detaljer.
Dotterbolaget Bearbetningscenter i Västernorrland AB är tidigare certifierad enligt ISO 9 001:2008.
Nu pågår miljöcertifiering enligt 14 001. I Industrifastigheter har investeringar genomförts i
Inventarier. Koncernen har totalt genomfört investeringar 2016 för 13 373 tkr under räkenskapsåret.
Effektivisering
För att effektivisera vår verksamhet och stärka våra kvalitetskrav med bibehållen eller förbättrad
lönsam tillväxt, gör vi kontinuerliga analyser av våra processer med efterföljande förbättringar. Ett
exempel på effektivisering är investeringar i nya högeffektiva svarvar och produktionsrobotar, vilket
innebär att våra maskiner till stor del kan köras med låg bemanning med personal. För att säkra våra
produkters kvalitet har vi anställt en kvalitetschef och en mättekniker.
Framtidsutsikter
I likhet med andra företag påverkas vi av konjunkturutvecklingen i vår omvärld. 2016 har varit ett
tillfredsställande år för de i koncernen ingående bolagen. Vi bedömer att det generella marknadsläget
som rått under 2016 kommer att förbättras ytterligare under 2017.En begränsad faktor för koncernens
fortsatta utveckling är dock tillgång på kompetent personal.

Flerårsöversikt (tkr)

Koncernen

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
EBITDA
RE %
RT%
Soliditet%
Antal anställda

2016

2015

2014

2013

45 744

37 597

34 150

29 304

4 762

4 831

4 650

2 785

39 320
7 561
26,15
12,59
46,31

28 807
6 634
33,2
17,4
50,5

22 188
5 815
39,4
21,5
53,2

17 035
3 937
30,2
17,8
54,9

24,7

22,2

20,0

20,0
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Förändring av eget kapital
Koncernen
Antal aktier 3 000 A (kvotvärde 100
kr)
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie
kapital

Balanserade vinstmedel
Inkl. årets resultat

300 000

14 245 510
3 662 567
17 908 077

300 000

0

Moderbolaget

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

275
43
2 219

200
1 075
2 192

200
1 568
2 145

60
1 215
306

RE %
RT%
Soliditet%

2,02
1,97
97,21

50,6
49,9
96,8

75,9
73,1
96,2

83,3
77,6
96,5

0

0

0

0

Antal anställda

Förändring av eget kapital

Moderbolaget
Antal aktier 3 000 A (kvotvärde 100
kr)
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

300 000

764 554

1 058 566

1 058 566

-1 058 566
33 877
33 877

300 000

1 823 120

r:f(_
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Miljöpåverkan
Dotterbolaget Bearbetningscenter i Västernorrland AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken. Anmälningsplikten avser en verkstadsindustri med högst 5 000 kvm verkstadsyta, där det
förekommer metallbearbetning och där antalet maskinbearbetningsplatser är fler än 5 men högst 40.

Förslag till vinstdisposition
Koncernen
Koncernens fria egna kapital uppgår till

17 908 0 75

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel
Balanserad vinst
Årets vinst
Summa

1823 120
33877
1856 997

I ny räkning överföres

1856 997

Summa

1856 997

Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB
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Koncernens
Resultaträkning
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat
Försäljn ingskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat
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Not

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

17

45 743 995
-37 564 135
8 179 860

37 597 462
-30 174 257
7 423 205

-1 819 458
-1 808 539
397 848
4 949 711

-1 844 553
-1 210 639
675 761
5 043 774

583
-188 207
-187 624
4 762 087

1 282
-213 948
-212 666
4 831 108

-677 562
-421 960
3 662 565

-436 023
-646 800
3 748 285

1

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat

2, 3
3
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Koncernens
Balansräkning
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Not

2016-12-31

2015-12-31

4
5
6
7

1 449 857
17 945 762
382 765
574 685
20 353 069

1 327 068
11 352 221
188 802
404 540
13 272 631

20 353 069

13 272 631

2 187 078
2 468 840
3 029 010
7 684 928

1 599 703
2 374 367
3 105 317
7 079 387

5 762 575
290 323
13 199
1 567 667
7 633 764

4 116 309
515 276
4 875
861 456
5 497 916

3 884
3 884

3 884
3 884

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

3 644 585
18 967 161

2 953 302
15 534 489

SUMMA TILLGÅNGAR

39 320 230

28 807 120

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiell leasing

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

9

3

8
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Koncernens
Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

300 000
17 908 075

300 000
14 245 510

18 208 075

14 545 510

18 208 075

14 545 510

1 883 139
1 883 139

1 461 179
1 461 179

6 068 031
6 068 031

5 395 784
5 395 784

1 789 612
7 862 195
156 269
213 313
3 139 596
13 160 985

l 478 733
1 956 086
66 142
1 366 683
2 537 003
7 404 647

39 320 230

28 807 120

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Aktiekapital
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare

10

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11
13,14

3
15

rJt
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Koncernens
Kassaflödesanalys

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

4 7 62088
2 611 079
-3 62482

4 831 108
l 590 680
-9 61 05 6

7 010 685

5 460 732

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kotifristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kotifristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

- 605 540
-1 64 6 26 6
-714 534
5 90 6 109
-550 777
9 399 673

-947 177
128 802
0
281 100
0
4 923 456

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Bidrag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-12001 433
2 309 917
-9 691 516

-9 039 339
2119 742
-6 919 597

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amo1iering av lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 185 855
-3 209 729
0
983 126

4 900 000
-1 352045
-1 000 000
2 547 955

691 283

551 814

2957 18 6
3 648 469

2405 372
2 957 186

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not

d\__
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2016-01-01
-2016-12 -31

2015-01-01
-2015-12 -31

275 000
-231 383
- 231383
43 617

200 000
-110 050
-110050
89 950

Resultat efter finansiella poster

0
0
-144
-14 4
43 4 73

55
1 000 000
-14 877
985178
107512 8

Resultat före skatt

43 4 73

107512 8

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-9 596
33 877

-16 562
1058 566

Moderbolagets
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Administrationskostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

1, 16, 17

rit_
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Moderbolagets
Balansräkning
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2016-12-31

2015-12-31

300 000
300 000
300 000

300 000
300 000
300 000

1 853 750
13 199
1 866 949

1 760 000
8 159
1768 159

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

51 909
1 918 858

124 176
1 892 335

SUMMA TILLGÅNGAR

2 218 858

2 192 335

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

18,19

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

Jt_
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M,oderbolagets
Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

300 000
300 000

300 000
300 000

1 823 120
33 877
1856 997
2 156 997

764 554
1 058 566
1823 120
2 123 120

0
7 674
15 337
38 850
61861

13 000
28 215
0
28 000
69 215

2 218858

2 19 2 33 5

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
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2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

43 473
-30 137

1 075 128
-16 562

13 336

1 058 566

-98 790
-13 000
26 187
-72 267

-204 782
0
-11 579
842 205

0
0

-1 000 000
-1 000 000

Årets kassaflöde

-72 267

-157 795

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets bö1jan
Likvida medel vid årets slut

124 176
51 909

281 971
124 176

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av k01ifristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Not

Dl
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Tilläggs upplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår av nedan.

Moderbolaget
Fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärdet och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfö1t med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan överförts från företaget till köparen.
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

ex._
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Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader
Byggnadsinventarier
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

4%
10%
14,29%
20%

Låneutgifter

De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period
de uppstår. De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital för att finansiera tillverknigen av
tillgångar som tar betydande tid att färdigställa, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. De
räntekostnader som räknas in i tillgångens anskaffningsvärde värderas enligt effektivräntemetoden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir pati i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bott från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphöti.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde
Kundfordringar/kort.fristiga fordringar
Kundfordringar och ko1tfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiellfordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

ifL
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Leasingavtal

Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i
balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och
nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till
tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden.
Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av
linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter och
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då den ska infrias.

Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB
Org.nr 556934-6512
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av avsättninngar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt ko11fristiga likvida
placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kot1are löptid är tre månader från
anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.

Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB
Org.nr 556934-6512
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Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet(%)
Justerat eget kapital(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning
Antal anställda
Medelantal anstäl Ida under räkenskapsåret.
Avkastning på eget kap.(%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital(eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt)
Avkastning på totalt kap.(%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen

EBITDA
Resultat före avskrivningar och räntor.

Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB
Org.nr 556934-6512
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Noter
Not 1 Arvode till revisorer
Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, 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.
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, 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.

EY

Revisionsarvode

2016
63 600
63 600

2015
58 500
58 500

Moderbolaget
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, 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.

EY

Revisionsuppdrag

2016

2015

10 000
10 000

9 500
9 500

2016
-677 562
-677 562

2015
-436 023
-436 023

Not 2 Skatt på årets resultat
Koncernen
Aktuell skatt

r::}(__
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Moderbolaget
2016-12-31
-9 596
-9 596

2015-12-31
-16 562
-16 562

2016

2015

-677 562
-421 960
-1 099 522

-436 023
-646 800
-1 082 823

Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat 22 %
Övriga ej avdragsgilla avgifter
Ej skattepliktiga intäkter
Ränta på P-fond

4 762 089
l 047 660
49 735
-128
2 256

4 831 108
1 062 844
16 879
-20
3 120

Redovisad skatt
Effektiv skattesats

1 099 522
23,9

1 082 823
22,41

2016-12-31
1416 905
192 114
-30 394
1 578 625
-89 837
-69 325
-159 162

2015-12-31
1 232 371
193 379
-8 845
1 416 905
-57 879
8 845
-40 803
-89 837

1 449 857

1 327 068

205 271

205 271

Aktuell skatt

Not 3 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt

Not 4 Förvaltningsfastigheter
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Varav bokfört värde mark

�

20 (25)

Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB
Org.nr 556934-6512

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Omklassificering
Inköp
Erhållna bidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Omklassificering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificering
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Omklassificering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2016-12-31

2015-12-31

24 723 616
3 874
12 544 581
-3 681 933
33 590 138

18 038 718
0
8 804 640
-2 119 742
24 723 616

-13 371 394
-3
-2 272 982
-15 644 379

-11 894 909
0
-1 476 486
-13 371 395

17 945 762

11 352 221

2016-12-31

2015-12-31

688 161
-70 490
292 099
909 770

647 210
0
41 321
688 531

-499 729
66 985
-94 261
-527 005

-426 339
0
-73 390
-499 729

382 765

188 802

JL
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Not 7 Finansiell leasing
Koncernen

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal. Förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Försäljningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8 Aktier och andelar
Koncernen
Namn

Aktiefond

Not 9 Varulager
Koncernen
Råvarulager
Färdiga varor och handelsvaror
Produkter i arbete

Not 10 Eget kapital
Moderbolaget
Aktiekapital : 3 000 aktier serie A
Kvotvärde
l 00 kr

2016-12-31
136 240
438 445
0
574 685

2015-12-31
141 569
262 971
0
404 540

501 735
136 240
208 415
0
846 390

464 865
345 670
0
-308 800
501 735

-97 195
-174 510
0
-271 705

-143 499
-132 496
178 800
-97 195

574 685

404 540

Bokfört
värde
3 884
3 884

Marknads
värde
3 884
3 884

2016-12-31
2 187 078
3 029 010
2 468 840
7 684 928

2015-12-31
1 599 703
3 105 317
2 374 367
7 079 387
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Not 11 Långfristiga skulder
Koncernen

Lån från bolagets kreditinstitut förfaller 2017 med totalt 5 947 997 och 2018 med 1 334 961 kr. Per
balansdagen 2016-12-31 har ännu inte överenskommelse träffats om att skulden kommer refinansieras
långfristigt. Det finns dock inget idag som tyder på att så inte kommer ske. Om refinansiering görs en) igt
den amorteringsplan som ligger idag så kommer 4 828 401 kr förfalla mellan 1 och 5 år, samt 801 185 kr
förfalla senare än 5 år.
2015-12-31
2016-12-31
Skulder till kreditinstitut
4 401 621
4 828 401
Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
789 190
801 185
5 132 811
5 629 586

Not 12 Checkräkningskredit
Koncernen

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Nyttjad kredit

2016-12-31

2015-12-31

2 500 000
0

2 500 000
0

Not 13 Långfristiga skulder
Koncernen
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.
Långivare
Handelsbanken

Räntesats
%
2,25 %

Not 14 Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser

Koncernen
Säkerheter ställda/är egna skulder och krediter
Företagsinteckningar
Eventualfärpliktelser
Länsstyrelsen
Moderbolaget
Säkerheter ställda/är egna skulder och krediter
Företagsinteckningar
Eventualfärpliktelser
Eventualförpliktelser

Lånebelopp
2016-12-31
7 282 958
7 282 958

Lånebelopp
2015-12-31
6 469 975
6 469 975

2016-12-31

2015-12-31

16 700 000
16 700 000

9 700 000
9 700 000

3 996 576
3 996 576

1 921 259
1 921 259

Inga

Inga

Inga

Inga
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Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna soc. avgifter
Upplupen AMF
Övriga interimsskulder

2016-12-31
768 717
1 004 283
551 816
122 687
692 092
3 139 595

2015-12-31
651 717
851 005
451 796
29 060
553 425
2 537 003

2016-12-31

2015-12-31

5,36%

5,00%

0,00%

0,00%

2016

2015

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

2016-12-31

2015-12-31

5,2
19,5
24,7

5,2
17
22,2

9 245 382
3 711 378

7 776 854
3 184 693

13 472 890

10 961 547

(612 511)

(461 879)

Not 16 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Koncernen
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra
företag i koncernen

Moderbolaget
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra
företag i koncernen

Not 17 Löner och ersättnigar
Koncernen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
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Moderbolaget

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 18 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

300 000
300 000

300 000
300 000

Utgående redovisat värde

300 000

300 000

Not 19 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Bearbetningscenter i
Västernorrland AB
Industrifastigheter i
Kramfors AB

Bearbetningscenteri
Västernorrland AB
Industrifastigheter i Kramfors
AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100

100

2 000

200 000

100

100

I 000

100 000
300 000
Justerat
eget kapital

Resultat

Kramfors

14859 245

1817834

Kramfors

1 479 674

333 750

Org.nr

Säte

556694-3444
556934-6462
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Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-02- 10

Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

EY

Building a better
working world

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB, arg.nr 556934-6512

Rapport om årsredovisningen och koncern
redovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in
hämtar 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, efter
som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för
falskning, 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 oms
tändigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direk
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upp
lysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revi
sionsbevisen, om 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 koncerrnredovisningen om den väsentliga osäkerhets
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern
redovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller 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 transak
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.

•

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis av
seende den finansiella informationen för 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 tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt lnternational 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 yrkes
etiska 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. 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 fel
aktigheter, 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 att årsredo
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som inne
håller 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.

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 betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

EY

Building a better
working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning av Maskinbearbetning Holding i
Kramfors AB för år 2016 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 yrkes
etiska 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
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Som en del av en rev1s1on enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvalt
ningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min prof
essionella 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 om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Kramfors den 10 februari 2017
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Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bok
föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verk
ställande 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 full
göras 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 styrelse
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, års
redovisningslagen 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 föran
leda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
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