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F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
Styrelsen och verkställande direktören för Proplate Oxelösund AB,
556466-2442, med säte i Oxelösund kommun, Södermanlands
län, får härmed avge årsredovisning för 2016-05-01–2017-04-30.
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver tillverkning av maskinkomponenter tillverkade av
grovplåt, inklusive komponenter i höghållfast stål. 58 % (54 %)
av bolagets försäljning var export. Verksamheten bedrivs i lokaler
som hyrs från koncernbolaget Oxelösundsgösen Fastigheter AB.
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och
ställning
Belopp i kkr
2017-04-30

2016-04-30

2015-04-30

2014-04-30

213 098

190 975

180 585

195 250

205 888

Balansomslutning

93 416

85 323

79 841

91 327

123 190

Resultat efter fin. poster

16 604

10 272

7 153

-1 750

-2 032

Nettoomsättning

2013-04-30

Soliditet %

54

48

44

33

25

Medeltal antal anställda

91

81

81

89

88

Jämförelsetalen 2013-04-30 har inte räknats om i enlighet
med K3 då eventuella effekter bedöms endast ha marginell
påverkan.

Viktiga förhållanden
Bolaget är helägt dotterbolag till Proplate AB, org.nr 5566433867, med säte i Karlstad kommun, Värmlands län. Proplate AB
ingår i en koncern där A Persson Affärsutveckling AB, org.nr
556341-4332, med säte i Degerfors kommun, Örebro län, är
moderbolag.
Av dotterföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor
avser mindre än en procent av varuinköpen och mindre än en
procent av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.
Användning av finansiella instrument
Beskrivning av användande av finansiella instrument, se
redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken
Bolaget bedriver såväl anmälningspliktig som tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken. Bolagets hela verksamhet är
avhängig de områden som omfattas av tillstånd och anmälnings
plikt. Bolaget har certifierade kvalitets- och miljöledningssystem
enligt SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt
efter räkenskapsårets utgång
Efterfrågan har under året varit stabil och nya marknader har
etablerats. Uppförande av en ny verkstadshall (Hall L) har
påbörjats under räkenskapsåret och beräknas tas i bruk under
hösten 2017. Hallen kommer att hyras från koncernbolaget
Oxelösundsgösen Fastigheter AB.
Efter räkenskapsårets utgång har inga väsentliga händelser
inträffat. Bolagets resultat förväntas att förbättras ytterligare
under räkenskapsåret 2017–2018.
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E G E T K A P I TA L
Belopp i kr

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Vid årets början
(disposition enl årsstämmobeslut)

2 000 000

200 000

21 513 700

Utdelning

-3 500 000

Årets resultat
Vid årets slut

12 530 889
2 000 000

200 000

30 544 589

F Ö R S L A G T I L L D I S P O S I T I O N AV F Ö R E TA G E T S V I N S T E L L E R F Ö R L U S T
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Belopp i kr
Balanserat resultat

18 013 700

Årets resultat

12 530 889

Totalt

30 544 589

Disponeras för
Utdelning [20 000 aktier * 375 kr per aktie]

7 500 000

Balanseras i ny räkning

23 044 589

Totalt

30 544 589

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Nettoomsättning
Förändring av varulager samt pågående arbeten för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

213 097 786

190 974 654

2 538 190

-2 641 144

88 000

64 659

2 001 763

1 773 291

217 725 739

190 171 460

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

-104 538 690

-94 169 463

Övriga externa kostnader

4

-39 029 572

-34 854 730

Personalkostnader

3

-49 553 828

-42 104 249

-5 868 679

-7 372 063

Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

5

Rörelseresultat

-1 854 812

-1 127 221

16 880 158

10 543 734

3 477

3 944

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

6

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

9

-279 393

-275 805

16 604 242

10 271 873

-500 000

-520 000

16 104 242

9 751 873

-3 573 353

-2 220 504

12 530 889

7 531 369
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-04-30

2016-04-30

10

1 404 557

1 429 808

1 404 557

1 429 808

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet

11

2 435 258

2 573 215

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

16 874 665

14 391 897

Inventarier, verktyg och installationer

13

1 635 639

1 774 223

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

500 845

669 617

21 446 407

19 408 952

35 443

27 720

35 443

27 720

22 886 407

20 866 480

18 983 379

17 098 772

Varor under tillverkning

8 451 232

5 507 288

Färdiga varor och handelsvaror

2 116 522

2 522 276

29 551 133

25 128 336

37 847 366

35 543 900

1 640 000

2 252 494

–

145 266

404 472

86 562

14

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

15

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 059 335

1 289 377

40 951 173

39 317 599

27 709

10 422

Summa omsättningstillgångar

70 530 015

64 456 357

SUMMA TILLGÅNGAR

93 416 422

85 322 837

Kassa och bank
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23

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-04-30

2016-04-30

2 000 000

2 000 000

200 000

200 000

2 200 000

2 200 000

10 482 331

9 369 027

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital

17

Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat

Summa eget kapital

7 531 369

4 613 304

12 530 889

7 531 369

30 544 589

21 513 700

32 744 589

23 713 700

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

18

10 231 931

10 401 931

Periodiseringsfonder

19

12 170 000

11 500 000

22 401 931

21 901 931

1 069 231

15 006 694

3 879 720

1 090 384

4 948 951

16 097 078

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut

21

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22

1 733 966

1 585 141

19 182 627

12 860 319

–

134 901

913 770

–

1 630 156

1 461 043

9 860 432

7 568 724

33 320 951

23 610 128

93 416 422

85 322 837
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Kassaflödesanalys enligt indirekt metod
2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

Rörelseresultat

16 880 158

10 543 735

Erhållen ränta

3 477

3 944

Belopp i kr

Not

Den löpande verksamheten

Erlagd ränta

-279 393

-275 805

5 719 938

7 411 862

22 324 180

17 683 736

-2 522 040

-1 343 198

19 802 140

16 340 538

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager

-4 422 798

-65 135

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

-1 778 838

-9 630 062

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

8 648 228

-1 121 511

22 248 732

5 523 830

-288 013

-1 027 141

-7 594 128

-3 065 797

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Betald inkomstskatt

24

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

150 000

–

-7 732 141

-4 092 938

Finansieringsverksamheten
Förändring av checkräkningskredit

-13 937 464

Amortering av lån
Upptagna lån

2 938 160

Utbetald utdelning

-3 500 000

-2 500 000

-14 499 304

-1 448 159

Årets kassaflöde

17 287

-17 267

Likvida medel vid årets början

10 422

27 689

Likvida medel vid årets slut

27 709

10 422

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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3 165 939
-2 114 098
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Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägnings
bara operationella leasingavtal.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

Inom ett år

45 103

45 156

Mellan ett och fem år

71 413

71 497

Senare än fem år

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

–

–

116 516

116 653

I framtida minimileasingavgifter ovan ingår inte lokalhyra.
Lokalhyran uppgår till 9 878 690 kr under året och hyresvärden är ett systerbolag, Oxelösundsgösen Fastigheter AB,
orgnr 556605-1545. Hyreskontraktet är på 20 år.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling

Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs
normalt allt eftersom de uppstår. Utgifter för utveckling
av affärssystem, vilka bedöms ha ett väsentligt värde för
företaget, har aktiverats. Aktiveringen avser nedlagda
direkta kostnader samt en skälig del av indirekta kostnader.
Avskrivning har påbörjats vid projektets färdigställande.

Varulager

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande
period. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultat
räkningen.
Immateriella anläggningstillgångar

År

Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram

5

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv
ningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in-först ut-principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även
utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn
tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.
Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaff
ningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel och kundfordringar.
På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder.
Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kundford
ringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar
värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Värdering av finansiella skulder

Materiella anläggningstillgångar

År

Nedlagda utgifter på annans fastighet

20

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5-10
3-5

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga
villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura
har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och
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avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura
ännu inte mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
rättigheterna i avtalet realiseras eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt
utsläcks.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med nettobelopp i balansräkningen endast när det
finns en legal rätt att kvitta beloppen, samt att avsikten är att
reglera posterna samtidigt eller med ett nettobelopp.
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande
institut, inklusive skattekonto.
Fordringar och skulder i utländsk valuta

Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras
på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje
balansdag.
Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Flödesexpondering – kassaflödessäkringar

Säkring av kända kassaflöden i USD sker genom termins
kontrakt. Kassaflöde i EUR, som består av såväl inkommande
som utgående kassaflöde, terminssäkras ej.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till
balansdagens kurs. Valutakursförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet
medan valutakursförändringar avseende finansiella fordringar
och skulder redovisas i finansnettot.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i
resultaträkningen.

Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande
kriterier är uppfyllda:
- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget,
- Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
- Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna
som är förknippade med varornas ägande,
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den
löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med
ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de
sålda varorna, samt
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till
följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ersättningar vid uppsägning

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget
har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon
realistisk möjlighet att annullera planen.

Huvudregel för redovisning av koncernbidrag enligt 35 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229).
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en
bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade
koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
I år har inga koncernbidrag lämnats eller erhållits.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till
följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tempo
rära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör
från första redovisningen av goodwill eller obeskattade reserver.
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Försäljning av varor
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Offentliga bidrag

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig
säkerhet att stödet kommer att erhållas och att alla därmed
sammanhängande villkor kommer att uppfyllas.
Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period
då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett
att kompensera.

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

1 572 581

1 108 146

Realisationsvinster

150 000

–

Försäkringsersättningar

239 182

345 145

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär

Övrigt
Summa

Not 3

40 000

320 000

2 001 763

1 773 291

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

varav män

2016-04-30

varav män

Sverige

91

83

81

74

Totalt

91

83

81

74

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2017-04-30

2016-04-30

25 %

25 %

0%

0%

2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

Andel kvinnor
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Styrelse och VD

–

–

Övriga anställda

32 903 491

29 104 991

Summa

32 903 491

29 104 991

Sociala kostnader

14 011 517

12 368 238

2 927 175

2 431 459

(varav pensionskostnader) 1)

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) företagets ledning avseende 0 (0) personer. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 0 kr (0 kr) andra ledandebefattningshavare än styrelse och VD.
VD är anställd i moderbolaget.

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

164 051

117 279

2016-05-01–

2015-05-01–

Grant Thornton
Revisionsuppdrag

Not 5 Övriga rörelsekostnader

2017-04-30

2016-04-30

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär

1 854 812

1 127 221

Summa

1 854 812

1 127 221
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Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

Ränteintäkter, övriga

3 477

3 944

Summa

3 477

3 944

2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, koncernföretag

57 758

114 350

Räntekostnader, övriga

221 635

161 455

Summa

279 393

275 805

2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

Not 8 Bokslutsdispositioner
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:
- Maskiner och andra tekniska anläggningar

170 000

2 100 000

- Periodiseringsfond, årets avsättning

-5 420 000

-3 270 000

- Periodiseringsfond, årets återföring

4 750 000

650 000

-500 000

-520 000

2016-05-01–

2015-05-01–

2017-04-30

2016-04-30

-3 581 076

-2 166 604

Summa

Not 9 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

7 723

-53 900

-3 573 353

-2 220 504

Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är 22,2 % (22,8 %).
Avstämning av effektiv skatt
2016-05-01 – 2017-04-30
Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats

Procent

16 104 242

Belopp

9 751 873

22,0

-3 542 933

22,0

-2 145 412

Ej avdragsgilla kostnader

0,2

-29 800

0,7

-66 779

Ej skattepliktiga intäkter

0,1

8 488

–

868

Övrigt

0,1

-9 108

0,1

-9 182

22,4

-3 573 353

22,8

-2 220 505

Redovisad effektiv skatt
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Not 10 Dataprogram
2017-04-30

2016-04-30

11 785 442

10 798 101

288 013

1 027 141

Ackumulerade anskaffningsvärden
- Vid årets början
- Årets investeringar
- Avyttringar och utrangeringar

-9 595 499

-39 800

Vid årets slut

2 477 956

11 785 442

-10 355 634

-10 095 230

Ackumulerade avskrivningar
- Vid årets början
- Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

9 595 499

–

-313 264

-260 404

Vid årets slut

-1 073 399

-10 355 634

Redovisat värde vid årets slut

1 404 557

1 429 808

2017-04-30

2016-04-30

3 701 645

3 701 645

- Årets avskrivning

Not 11

Nedlagda utgifter på annans fastighet

Ackumulerade anskaffningsvärden
- Vid årets början
- Nyanskaffningar
Vid årets slut

46 147

–

3 747 792

3 701 645

-1 128 430

-944 321

Ackumulerade avskrivningar
- Vid årets början
- Årets avskrivning

-184 104

-184 109

Vid årets slut

-1 312 534

-1 128 430

Redovisat värde vid årets slut

2 435 258

2 573 215

2017-04-30

2016-04-30

65 567 933

63 431 561

6 441 511

1 945 013

Not 12

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
- Vid årets början
- Nyanskaffningar
- Avyttringar och utrangeringar

-640 000

–

- Omklassificeringar

669 617

191 359

72 039 061

65 567 933

-51 176 036

-45 039 292

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
- Vid årets början
- Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

640 000

–

-4 628 360

-6 136 744

Vid årets slut

-55 164 396

-51 176 036

Redovisat värde vid årets slut

16 874 665

14 391 897

- Årets avskrivning
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Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
2017-04-30

2016-04-30

9 298 090

8 846 923

605 625

451 167

Ackumulerade anskaffningsvärden
- Vid årets början
- Nyanskaffningar
- Avyttringar och utrangeringar

-3 695

–

9 900 020

9 298 090

-7 523 867

-6 733 061

Ackumulerade avskrivningar
- Vid årets början
- Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
- Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

2 437

–

-742 951

-790 806

-8 264 381

-7 523 867

1 635 639

1 774 223

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar
2017-04-30

2016-04-30

Vid årets början

669 617

191 359

Omklassificeringar

-669 617

-191 359

Investeringar

500 845

669 617

Redovisat värde vid årets slut

500 845

669 617

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Befarade kundförluster

35 443

–

35 443

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

35 443

–

35 443

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Befarade kundförluster

27 720

–

27 720

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

27 720

–

27 720

2017-04-30

2016-04-30

61 865

86 405

143 021

138 320

Not 15 Uppskjuten skatt
2017-04-30
Väsentliga temporära skillnader

2016-04-30
Väsentliga temporära skillnader

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald hyra, inkl leasing
Förutbetalda lönekostnader
Förutbetalda sociala avgifter
Övrigt
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44 937

43 460

809 512

1 021 192

1 059 335

1 289 377

Not 17

Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 30 544 589, disponeras enligt följande:
2017-04-30

Utdelning [20 000 aktier * 375 kr per aktie]

7 500 000

Balanseras i ny räkning

23 044 589
30 544 589

Not 18

Ackumulerade överavskrivningar

Maskiner och inventarier

2017-04-30

2016-04-30

10 231 931

10 401 931

10 231 931

10 401 931

Av överavskrivningarna utgör 2 251 025 kr (2 288 423 kr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets
balansräkning.

Not 19

Periodiseringsfonder
2017-04-30

2016-04-30

Periodiseringsfond, avsatt vid räkenskapsåret 2010/2011

–

4 750 000

Periodiseringsfond, avsatt vid räkenskapsåret 2011/2012

830 000

830 000

Periodiseringsfond, avsatt vid räkenskapsåret 2013/2014

550 000

550 000

Periodiseringsfond, avsatt vid räkenskapsåret 2014/2015

2 100 000

2 100 000

Periodiseringsfond, avsatt vid räkenskapsåret 2015/2016

3 270 000

3 270 000

Periodiseringsfond, avsatt vid räkenskapsåret 2016/2017

5 420 000

–

12 170 000

11 500 000

Av periodiseringsfonder utgör 2 677 400 kr (2 530 000 kr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets
balansräkning.

Not 20

Checkräkningskredit

Beviljad kreditlimit, SEK
Utnyttjad limit, SEK
Beviljad kreditlimit, EUR
Utnyttjad limit, EUR

2017-04-30

2016-04-30

28 000 000

28 000 000

1 032 126

9 513 958

800 000

800 000

3 856

599 310

Checkkrediterna ingår i en Multi Option Facility där dessa tillsammans med svenska garantier (limit 5 000 KSEK), utländska
garantier (limit 5 000 KSEK), importremburser (limit 25 000 KSEK) samt företagskort (100 KSEK) begränsas till total
kreditram om 48 000 KSEK. Ovanstående angivet belopp avser maximal kreditlimit för respektive checkräkningskredit under
förutsättning att den totala kreditramen inte överskridits.
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Not 21 Övriga skulder till kreditinstitut
2017-04-30

2016-04-30

3 879 720

1 090 384

Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

–

–

3 879 720

1 090 384

2017-04-30

2016-04-30

57 000 000

57 000 000

Ställda säkerheter för checkräkningskredit och övriga skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar
Tillgångar med äganderättsförbehåll

7 667 768

4 054 881

64 667 768

61 054 881

2017-04-30

2016-04-30

Upplupna löner

5 645 895

4 753 332

Upplupna sociala avgifter

1 766 762

1 480 076

Övrigt

2 447 775

1 335 316

9 860 432

7 568 724

2017-04-30

2016-04-30

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 23 Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel

560

603

Skattekonto

27 149

9 819

27 709

10 422

2017-04-30

2016-04-30

5 868 679

7 372 063

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 24 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Avskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

16  

PROPLATE
ÅRSREDOVISNING

-148 741

–

–

39 800

5 719 938

7 411 863

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
2017-04-30

2016-04-30

57 000 000

57 000 000

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Tillgångar med äganderättsförbehåll
Summa ställda säkerheter

7 667 768

4 054 881

64 667 768

61 054 881

2017-04-30

2016-04-30

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser

Oxelösund den 29 juni 2017

Peter Eklund

Max Björk			

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Lisa Persson

Anders Persson

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 juni 2017

Örjan Alexandersson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Proplate Oxelösund AB
Org nr 556466-2442

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Proplate Oxelösund AB för räkenskapsåret 2016-05-01
– 2017-04-30.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Proplate Oxelösund ABs finansiella ställning per den 30
april 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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 Proplate Oxelösund AB 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 upprättas och att
den 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 som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets 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 som helhet inte inne
håller 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.
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, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
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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. 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 förmåga
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierar.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Proplate Oxelösund AB för räkenskapsåret 2016-05-01–2017-04-30 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och be
viljar 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 Proplate Oxelösund AB 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
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 ekonomiska situation och att tillse att bolagets
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 rganisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen
o
heter 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 ersättnings
skyldighet 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.

Örebro den 29 juni 2017

Örjan Alexandersson
Auktoriserad revisor
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PROPLATE ÄR NYTÄNKARE.
VI ÄLSKAR UTMANINGAR,
ATT LÖSA PROBLEM OCH
TESTA GRÄNSER. DET ÄR SÅ
VI FORTSÄTTER ATT SKAPA
VÄRDE FÖR VÅRA KUNDER –
I ALLT VI GÖR.
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PROPLATE OXELÖSUND AB
Box 14
613 21 Oxelösund
Besöksadress: Folkegatan 56, Cefast Industriområde
Tel 010 19 54 100
www.proplate.se

