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Förvaltningsberättelse

ÄGARFöRHÅLLANDE

nordic Capital Fund V genom Bufab S.á.r.l. ägde vid års-
skiftet 89 % av aktiekapitalet i Bufab Holding aB (”Bufab”). 
av resterande andelar ägdes 8% av vissa av bolagets 
styrelseledamöter och anställda och 3% av Finnveden 
Limited.  detta är bolagets sjunde verksamhetsår.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER uNDER RÄKENSKAPSÅRET

Första halvåret 2012 präglades av stabil efterfrågan från 
Bufabs huvudmarknader men på en låg nivå på grund av 
rådande konjunkturläge. under andra halvåret 2012 sked-
de en ytterligare avmattning av marknaden. omsättningen 
kom sålunda att minska med -113 mSek, vilket gav en 
negativ tillväxt på -5%.  Volymminskningen är spridd över 
de flesta länder där Bufab är verksamt.

Ledningen har beslutat att genomföra en omstrukture-
ring av Bufabs lagerverksamhet i Sverige och i tyskland, 
varvid Bufabs lagerhantering i Stockholm, Svartå samt 
Hamburg läggs ned. omstruktureringen genomförs under 
2013 och kostnaderna för detta har belastat 2012 års 
resultat. Se vidare not 6 i koncernen.

VERKSAMHETEN

Bufab är en ledande europeisk leverantör till verkstads-
industrin av ”small parts”, samt av tjänster inom logistik, 
kvalitet och inköp. Huvuddelen av produkterna är i metal-
liska material och köps från tillverkare i Fjärran östern 
och europa, men Bufab har även viss egen tillverkning av 
särskilt krävande produkter.

Bufabs kunder återfinns till största delen i europa med 
en tydlig bas i norden, där Bufab är klart marknadsledan-
de. Bufabs huvudkontor är beläget i Värnamo i Sverige, 
med dotterbolag i stora delar av europa samt i kina, 
indien, uSa och taiwan. genom den spridda närvaron 
skapas möjligheter för nära lokal kundkontakt, samt för att 
ta ett helhetsansvar för globala affärer med koncernens 
storkunder. av faktureringen har 62 (59)% gått till markna-
der utanför Sverige.

i linje med ledningens strategi för verksamheten har 
produktutbudet utvecklats från att ursprungligen främst 
bestå av standardiserade fästelement till en bred portfölj 
av standardiserade och ritningsspecifika detaljer i metall, 
plast, plåt och gummi. På senare år har Bufab också 
byggt upp en omfattande portfölj med produktivitetstjäns-
ter inom logistik, kvalitet och inköp.   dessa tjänster möjlig-
gör för Bufab att ta ett helhetsansvar gentemot kund, och 
sålunda låta kunden fokusera på sin kärnaffär.

ORDERINGÅNG OCH NETTOOMSÄTTNING

Vid årets utgång uppgick koncernens orderstock till 174 
(180) mSek. det är en minskning med -3 % jämfört med 
föregående år.  

orderingången för helåret uppgick till 2 012 (2 095) 
mSek, vilket innebär en minskning med -4 (+3)%. order-
utvecklingen var svag under framförallt andra halvåret.
För helåret uppgick nettoomsättningen till 2 034 (2 146) 
mSek. omsättningsminskningen har varit relativt jämnt 
fördelat över de marknader där koncernen är verksam. 

RESuLTAT OCH LöNSAMHET   
koncernens rörelseresultatet exklusive engångsposter 
(eBit) uppgick till 165 (209) mSek, motsvarande en rö-
relsemarginal om 8,1 (9,7)%. resultatförsämringen beror 
framförallt på minskad försäljningsvolym i kombination 
med något högre kostnadsnivå.  

engångsposter har påverkat året negativt med -28 
(-25) mSek  i form av främst kostnader för omstrukture-
ring av bolagets logistik- och lagerverksamhet. Se vidare 
not 6 i koncernen.

Finansnettot  i koncernen uppgick till -86 (-90) mSek. 
räntabiliteten på det genomsnittliga sysselsatta kapitalet 
uppgick till 9,8 (12,6) %. den försämrade  räntabiliteten 
beror på årets resultatförsvagning.

KASSAFLöDE, KAPITALBINDNING 
OCH FINANSIELL STÄLLNING

kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 168 
(43) mSek. det höga kassaflödet är resultatet av framförallt 
minskat lager. investeringar har gjorts med totalt 34 (30) 
mSek.

kundfordringarna har under det gångna året uppgått 
till i genomsnitt 376  (384) mSek, vilket motsvarar 19 (18) 
% av nettoomsättningen. Leverantörsskulderna har under 
det gångna året uppgått till i genomsnitt 180 (191) mSek, 
vilket motsvarar 9 (9) % av nettoomsättningen. koncernens 
balansomslutning minskade under året till 2 017 (2 072) 
mSek. minskningen i balansräkningen omfattning beror på 
en lagerminskning med 72 mSek. Lagerminskningen har 
pågått under hela året med syfte att minska kapitalbind-
ningen i verksamheten. 

eget kapital i koncernen uppgick vid verksamhetsårets 
utgång till 882 (404) mSek. Ökningen i eget kapital beror på 
en riktad nyemission av preferensaktier i december 2012, 
vilket ökade eget kapital med 452 mSek. Se vidare not 7 för 
moderbolaget. Justerad soliditet uppgick vid verksamhetsår-
ets utgång till 43,7 (39,0)%.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

För en redogörelse av risker och osäkerhetsfaktorer hänvi-
sas till not 3.

MILJö

Bufab bedriver verksamhet i 33 bolag, varav två av bolagen 
har egen tillverkning. Övriga bolag bedriver renodlad han-
delsverksamhet. Vid utgången av 2012 var båda tillverkande 
bolagen tillståndspliktiga enligt miljöbalken. den tillstånds-
pliktiga verksamheten motsvarar 7 (7) % av koncernens 
totala nettoomsättning. tillståndsplikten är föranledd av 
verksamhetens art, bestående av främst skärande bearbet-
ning. Båda dessa bolag har erhållit tillstånd för att bedriva 
miljöfarlig verksamhet.

MODERBOLAG

moderbolaget bedrev främst finansverksamhet under 
året. under 2012 blev bolagets nytillträdde Vd anställd av 
moderbolaget. merparten av koncerngemensam verksam-
het avseende management och administration hanteras av 
dotterbolaget Bult Finnveden aB. moderbolaget redovisar 
därför ingen omsättning. resultat efter finansnetto uppgick 
till -54,8 (-45,6) mSek. Soliditeten i bolaget uppgick till 79 
(36) %. 

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS uTGÅNG

Bufab har tidigare av Förvaltningsrätten förvägrats vissa 
avdrag för räntekostnader för lån från Finnveden Ltd. kam-
marrätten har i dom den 11 april 2013 dömt till Bufabs fördel 
och undanröjt Förvaltningsrättens tidigare dom. kammarrät-
tens dom har ännu inte vunnit laga kraft. Se vidare not 26 i 
koncernen.

uTSIKTER FöR ÅR 2013

Bedömningen är att den avmattning i efterfrågan från bola-
gets kunder som märkts under andra halvåret 2012 kom-
mer att kvarstå i allt väsentligt under första halvåret 2013. 
Bolaget har en uttalad tillväxtsatsning för 2013 och framåt, 
vilket kommer att minska totala effekterna av det svaga 
konjunkturläget.

Bolaget kommer att fortsätta att minska rörelsekapitalet 
i verksamheten, främst genom fortsatt lagerminskning samt 
ökade kortfristiga skulder. 

FöRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Sek
 
Balanserat resultat 334 782 399
 334 782 399
Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt:

Styrelsens förslag till utdelning för preferensaktier     1 782 136
i ny räkning balanseras 333 000 263
Summa 334 782 399

KONCERNENS uTVECKLING I SAMMANDRAG

MSEK 2012 2011 2010 2009 2008

nettoomsättning 2 033,7 2 146,5 1 956,7 1 725,1 2 240,9

rörelseresultat exkl engångsposter 164,8 208,7 132,5 63,1 263,9

rörelsemarginal, % 8,1% 9,7% 6,8% 3,7% 11,8%

rörelseresultat inkl engångsposter 136,9 184,1 88,9 6,5 246,2

Soliditet, % 43,7% 19,5% 17,5% 17,9% 18,6%

Justerad soliditet, % 43,7% 39,0% 35,6% 35,7% 32,7%

räntabilitet på sysselsatt kapital, % 9,8% 12,6% 8,0% 3,5% 13,7%

medelantal anställda 750 731 716 721 783

definitioner framgår av not 33
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Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning

MSEK 2012 2011

not.

nettoomsättning 2,5 2 033,7 2 146,5

kostnad för sålda varor -1 472,0 -1 553,0

Bruttoresultat 561,7 593,5

Försäljningskostnader -314,7 -299,1

administrationskostnader -115,4 -112,7

Övriga rörelseintäkter 8 26,6 34,5

Övriga rörelsekostnader 9 -21,3 -32,1

Rörelseresultat 2,3,4,5,6,7,10,11,14 136,9 184,1

Resultat från finansiella poster

ränteintäkter och liknande resultatposter 12 1,7 1,7

räntekostnader och liknande resultatposter 13 -88,2 -91,2

Resultat efter finansiella poster 14 50,4 94,6

Skatt på årets resultat 15 -21,4 -37,0

ÅRETS RESuLTAT 29,0 57,6

Resultat per stamaktie, SEK 2012 2011

resultat i kronor per stamaktie 16 81 172

resultat i kronor per stamaktie efter utspädning 16 81 172

Rapport över totalresultatet, MSEK 2012 2011

Resultat efter skatt 29,0 57,6

övrigt totalresultat

omräkningsdifferenser -2,2 -1,4

övrigt totalresultat efter skatt -2,2 -1,4

Summa totalresultatet 26,8 56,2

Summa totalresultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 26,8 56,2

MSEK 2012-12-31 2011-12-31

not.

tiLLgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

goodwill 17 738,5 739,1

Övriga immateriella tillgångar 17 1,4 2,3

S:a immateriella anläggningstillgångar 739,9 741,4

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 18 3,8 4,0

maskiner och andra tekniska anläggningar 18 64,7 61,0

inventarier, verktyg och installationer 18 75,1 71,9

Pågående nyanläggningar och förskott av-
seende materiella anläggningstillgångar

19 0,1 4,6

S:a materiella anläggningstillgångar 20 143,7 141,5

Finansiella anläggningstillgångar

uppskjuten skattefordran 26 22,7 23,0

andra långfristiga fordringar 21 2,8 3,5

S:a finansiella anläggningstillgångar 25,5 26,5

Summa anläggningstillgångar 909,1 909,4

Omsättningstillgångar

Varulager

råvaror och förnödenheter 14,9 17,6

Varor under tillverkning 16,8 19,4

Färdiga varor och handelsvaror 551,1 617,6

S:a varulager 582,8 654,6

Kortfristiga fordringar

kundfordringar 366,5 387,2

Skattefordringar 12,9 10,4

Övriga fordringar 38,4 31,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 19,2 17,1

S:a kortfristiga fordringar 22 437,0 446,1

Kassa och bank 87,9 62,4

Summa omsättningstillgångar 1 107,7 1 163,1

SuMMA TILLGÅNGAR 2 016,8 2 072,5
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MSEK 2012-12-31 2011-12-31

not.

Eget kapital 24

aktiekapital 0,2 0,2

Övrigt tillskjutet kapital 485,8 32,0

andra reserver -7,1 -2,8

Balanserade vinstmedel 403,2 374,2

Summa eget kapital 882,1 403,6

Långfristiga skulder

Pensionsförpliktelser, räntebärande 25 18,9 17,2

uppskjuten skatt, icke räntebärande 26 24,1 33,9

Övriga räntebärande skulder 27 515,9 960,9

Övriga icke räntebärande skulder 2,3 2,3

Summa långfristiga skulder 561,2 1 014,3

Kortfristiga räntebärande skulder

Skulder till kreditinstitut 87,3 116,1

Checkräkningskredit 29 173,0 209,0

Summa kortfristiga räntebärande skulder 260,3 325,1

Kortfristiga icke räntebärande skulder

Leverantörsskulder 172,2 188,6

aktuella skatteskulder 20,2 24,6

Övriga skulder 17,7 32,6

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 103,1 83,7

Summa kortfristiga icke räntebärande skulder 313,2 329,5

SuMMA EGET KAPITAL OCH SKuLDER 2 016,8 2 072,5

Ställda säkerheter 28 811,2 816,6

eventualförpliktelser 31 35,9 24,6

Aktiekapital övrigt tillskjutet
kapital

Andra
reserver

Balanserade
vinstmedel

Ingående balans per 1 januari 2011 0,2 34,1 -3,5 316,6

Valutakursdifferenser - - -1,4 -

räkenskapsårets resultat - - - 57,6

Eget kapital den 31 december 2011 0,2 34,1 -4,9 374,2

Valutakursdifferenser - - -2,2 -

tillskjutet kapital - 451,7 - -

räkenskapsårets resultat - - - 29,0

Eget kapital den 31 december 2012 0,2 485,8 -7,1 403,2

Koncernens rapport över 

förändringar i eget kapital

aktiekapital samt 32,0 mSek av övrigt tillskjutet kapital utgör bundet eget kapital i koncernen. 
tillskjutet kapital under 2012 avser emittering av preferensaktier. Se vidare not 7 i moderbolaget.  
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Koncernens kassaflödesanalys Koncernens noter

MSEK 2012 2011

not.

Den löpande verksamheten 2

resultat före finansiella poster 136,9 184,1

avskrivningar och nedskrivningar 30,2 36,5

erhållen ränta och övriga finansiella intäkter 1,7 1,7

erlagd ränta och övriga finansiella kostnader -38,4 -41,8

Övriga ej likviditetspåverkande poster 1,7 -2,2

Betald skatt -33,2 -29,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

98,9 149,2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-) / minskning(+) av varulager 63,8 -102,4

Ökning(-) / minskning(+) av rörelsefordringar 6,4 -4,8

Ökning(+) / minskning(-) av rörelseskulder -0,9 1,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 168,2 43,3

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -34,6 -30,5

Förändring av finansiella tillgångar 0,7 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -33,9 -30,5

Finansieringsverksamheten

nyemission 451,7 -

amortering av låneskuld -530,5 -14,1

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga finansiella 
skulder

-28,5 -16,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -107,3 -30,3

Årets kassaflöde 27,0 -17,5

Likvida medel vid årets början 62,4 80,2

omräkningsdifferens -1,5 -0,3

Likvida medel vid årets slut 87,9 62,4

alla belopp i mSek om inget annat anges. 
Beloppen inom parantes anger föregående års värde. 

not 1 aLLmän inFormation
Bolaget Bufab Holding aB med organisationsnummer 
556685-6240 bedriver verksamhet i associationsformen 
aktiebolag och har sitt säte i Stockholm, Sverige. Huvud-
kontorets adress är Box 2266, 331 02 Värnamo.

not 2 SammanFattning aV Viktiga 
redoViSningSPrinCiPer
årsredovisningen har upprättats i enlighet med reglerna 
i iFrS sådana de antagits av eu, samt  i enlighet med 
rådet för finansiell rapporterings rekommendation rFr 
1. kompletterande redovisningsregler för koncerner och 
årsredovisningslagen. koncernredovisningen är upprät-
tad enligt anskaffningsvärdemetoden. moderbolagets 
redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens 
om inget annat anges.

utöver dessa standards innehåller både aktiebo-
lagslagen och årsredovisningslagen regler som gör att 
viss tillkommande information ska lämnas. att upprätta 
rapporter i överensstämmelse med iFrS kräver använd-
ning av viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. de om-
råden som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa, eller sådana områden där antagande och upp-
skattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovis-
ningen anges i not 4. Bedömningarna och antagandena 
ses över regelbundet och effekten på redovisade belopp 
redovisas i resultaträkningen.

IFRS 8 Rörelsesegment
Standarden behandlar indelningen av koncernens verk-
samhet i olika segment. enligt standarden skall koncernen 
ta utgångspunkt i den interna rapporteringens struktur och 
bestämma rapporteringsbara segment efter denna struk-
tur. redovisning enligt iFrS 8 är frivillig för företag vars 
värdepapper inte är föremål för allmän handel. koncernen 
har valt att inte tillämpa iFrS 8.

Nya redovisningsprinciper 2012
Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 
december 2012 har inga standarder och tolkningar med 
betydelse för bolaget publicerats och trätt i kraft. 

Nya och ändrade standarder som träder i kraft 2013 
och senare IAS 19 – Ersättning till anställda
Från och med 1 januari 2013 träder tillägget till iaS 19 
ersättningar till anställda i kraft. den reviderade standar-
den skall tillämpas retroaktivt, och således kommer de 
utgående balanserna för räkenskapsåret 2012 att justeras. 
ändringen innebär att koncernen kommer att sluta tillämpa 
”korridormetoden” och istället redovisa alla aktuariella 
vinster och förluster i övrigt totalresultat när de uppstår. 
kostnader för tjänstgöring under tidigare år kommer att 
redovisas omgående. räntekostnader och förväntad av-
kastning på förvaltningstillgångar kommer att ersättas av 
en nettoränta som beräknas med hjälp av diskonterings-
räntan, baserat på nettoöverskottet eller nettounderskot-
tet i  den förmånsbestämda planen. i enlighet med den 
reviderade iaS 19 kommer i den ingående balansen för 
2013 redovisade pensionsskulden att öka med 7,7 mSek 
eftersom den ej redovisade delen av pensionsskulden 
inte längre kan redovisas utanför balansräkningen. eget 
kapital kommer att minska med netto 6,0 mSek efter 
beaktande av uppskjuten skatt.

Koncernredovisning
Dotterföretag
dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätt att 
utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som 
vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än 
50 % av rösträtterna. Förekomsten och effekten av poten-
tiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja 
eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida 
koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat 
företag. dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. de exkluderas ur koncernredo-
visningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av kon-
cernens förvärv av dotterföretag. anskaffningskostnaden 
för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som 
lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument 
och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelseda-
gen. transaktionsutgifter hänförliga till förvärvet kostnads-
förs i den takt de uppkommer. identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i 
ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkligt värde 
på förvärvsdagen oavsett omfattningen på eventuellt 
minoritetsintresse. det överskott som utgörs av skillna-
den mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet 
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på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotill-
gångar redovisas som goodwill. om anskaffningskostnaden 
understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets 
nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultat-
räkningen.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
koncerninterna transaktioner och balansposter samt 
orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. även orealiserade förluster elimineras, om inte 
transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov 
föreligger för den överlåtna tillgången.

redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekom-
mande fall ändrats för att ge en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer.

Omräkning av utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika en-
heterna i koncernen är värderade i den valuta som används 
i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen 
är verksamt (funktionell valuta). i koncernredovisningen 
används svenska kronor, som är moderbolagets funktionella 
valuta och rapportvaluta.

transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och –förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.
resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag 
omräknas till koncernens rapportvaluta. tillgångar och skul-
der omräknas till balansdagskurs, intäkter och kostnader 
omräknas till genomsnittskurs och alla valutakursdifferenser 
som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. 
goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkom-
mer vid förvärv av en utlandsverksamhet redovisas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas 
till balansdagens kurs. Vid omräkning av utländska bolag 
har följande omräkningskurser använts:

Klassificering
anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar 
består enbart av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består enbart 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader räknat från balansdagen.

Immateriella tillgångar
Goodwill
goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 
överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det 
förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid 
förvärvstillfället. goodwill på förvärv av dotterföretag redovi-
sas som immateriella tillgångar.
goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskriv-
ningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. 
goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid pröv-
ning av eventuellt nedskrivningsbehov. 

Materiella tillgångar
materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 
balansräkningen när det på basis av tillgänglig information 
är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är 
förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och 
att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar.

i anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i 
skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaff-
ningen. 

det redovisade värdet för en materiell anläggningstill-
gång exkluderas ur balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas 
från användningen. resultatet från avyttringen eller utrang-
eringen utgörs av försäljningspris och tillgångens redovisade 
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. resulta-
tet redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Leasing – leasetagare
redovisningsrådets rekommendation iaS17 tillämpas. 
Leasing klassificeras i koncernredovisningen 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, om så ej är fallet är det fråga om operationell 
leasing. tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal 
har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. För-
pliktelsen att betala framtida leasingavgifter har redovisats 
som lång- och kortfristiga skulder. de leasade tillgångarna 
avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas 
som ränta och amortering av skulderna. räntekostnaderna 
fördelas över leaseperioden så att varje redovisningsperiod 
belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för 
den under perioden redovisade skulden. Variabla avgifter 
kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnads-
förs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket 
kan skilja sig från vad som erlagts som leasingavgift under 
året. om väsentliga villkor ändras under avtalstidens gång 
utvärderas huruvida dessa nya villkor – om de varit kända 
vid avtalets ingång – skulle innebära en annan klassifice-
ring av avtalet vid leasingperiodens början. om så är fallet, 
behandlas avtalet som ett nytt avtal som får prövas med 
tillämpning av uppdaterade parametrar vid tidpunkten för det 
nya avtalets ingång.

Avskrivningsprinciper för materiella 
anläggningstillgångar
avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden minskat med beräknat restvärde. avskrivning 
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider gäller:
Övriga immateriella tillgångar 3-5 år 
Byggnader och markanläggningar 20-40 år 
maskiner och tekniska anläggningar 5-10 år 
inventarier, verktyg och installationer 3-10 år 

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken den 
hänför sig.

Nedskrivningar
tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte 
av utan prövas årligen anseende eventuellt nedskrivnings-
behov. tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdeminskning när händelser eller förändringar i förhål-
landen indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. en nedskrivning görs med det belopp med 
vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvin-
ningsvärde. återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nytt-
jandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grup-
peras tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärdet minskat med 
eventuell nedskrivning.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. nettoförsäljningsvärdet är det upp-
skattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter 
avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för 
att åstadkomma en försäljning. därvid har en inkuransrisk 
beaktats. anskaffningsvärdet för koncernens handelsvaror 
beräknas som ett vägt genomsnittligt inköpspris och inklude-
rar utgifter som uppkommit vid förvärv av lagertillgångarna 
och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. 
Värderingsmetoden motsvarar i allt väsentligt först in-först-
ut-principen (FiFu).

För tillverkade varor och pågående arbete inkluderar 
anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta tillverk-
ningskostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt 
kapacitetsutnyttjande.

Likvida medel
i likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden 
och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom 
tre månader samt checkräkningskredit. i balansräkningen 
redovisas utnyttjad checkräkningskredit som upplåning bland 
kortfristiga skulder.

upplåning
upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde. upplå-
ning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp och återbetalnings-
beloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över lånepe-
rioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.
upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte 

Valuta Genomsnittskurs Balansdagskurs

2012 2011 2012 2011

DKK 1,16962 1,21255 1,155162 1,203326

EuR 8,7053 9,0335 8,6166 8,9447

GBP 10,734 10,4115 10,4914 10,6768

CZK 0,346448 0,367563 0,343599 0,346388

HuF 0,030124 0,032404 0,029558 0,028778

NOK 1,164067 1,158657 1,1672 1,150492

PLN 2,082 2,1969 2,1178 2,0309

RMB 1,0738 1,0057 1,0456 1,0998

INR 0,127085 0,139444 0,118839 0,129924

NTD 0,2284 0,2293 0,2239 0,2296

RuB 0,21813 0,221044 0,214719 0,21535

uSD 6,7754 6,4969 6,5156 6,9234

RON 1,9532 2,1968 1,9375 2,0855

TRY 3,7628 3,8745 3,6361 3,6095
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koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 
skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

Ersättning till anställda
koncernens bolag har olika pensionssystem i enlighet 
med lokala villkor och praxis i de länder där de verkar. den 
dominerande pensionsformen är avgiftsbaserade pensions-
planer. dessa planer innebär att bolaget löpande reglerar 
sitt åtagande genom inbetalningar till försäkringsbolag eller 
pensionsfonder. 

Pensionsplaner som däremot bygger på en avtalad 
framtida pensionsrätt, s.k. förmånsbestämda pensionspla-
ner innebär att företaget har ett ansvar som sträcker sig 
längre och där t ex antaganden om framtiden påverkar före-
tagets redovisade kostnad. koncernens nettoförpliktelse be-
räknas separat för varje plan genom en uppskattning av den 
framtida ersättningen som de anställda intjänat genom sin 
anställning i både innevarande och tidigare perioder. denna 
ersättning diskonteras till ett nuvärde. koncernen har tryggat 
en del av åtaganden genom avsättning till pensionsstiftelse 
och det verkliga värdet på stiftelsetillgångarna avräknas 
mot avsättningen i balansräkningen. diskonteringsräntan är 
räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation 
med en löptid som motsvarar koncernens pensionsförplik-
telse alternativt används statsobligationer med motsvarande 
löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie med 
användande av den s k projection unit credit method.
Beräkningen av åtaganden sker per balansdagen och av-
viker beräknat åtagande från prognostiserat åtagande upp-
kommer aktuariella vinster eller förluster. För dessa tillämpas 
korridorregeln. det innebär att den del av de ackumulerade 
aktuariella vinster eller förluster som överstiger 10 procent 
av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltnings-
tillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet över den 
förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för 
de anställda som omfattas av planen.

Intäkter
intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är san-
nolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att 
tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt. intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde av 
ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla 
för egen räkning. inkomst vid varuförsäljning redovisas som 
intäkt då bolaget till köparen har överfört de väsentliga risker 
och förmåner som är förknippade med varornas ägande 
och bolaget utövar inte heller någon reell kontroll över de 
varor som sålts. intäkterna redovisas till det verkliga värdet 
av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag 
för lämnade rabatter. ersättningen erhålls i likvida medel och 
intäkten utgörs av ersättningen. Belopp som uppbärs för an-
nans räkning ingår inte i bolagets intäkter. intäktsredovisning 

av tjänsteuppdrag sker när det ekonomiska utfallet för utfört 
tjänsteuppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de 
ekonomiska fördelarna tillfaller bolaget. 

utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning  
bedöms som säker. i koncernredovisningen elimineras 
koncernintern försäljning.

Kostnader
resultaträkningen är uppställd i funktionsindelad form. 
Funktionerna är följande:
- kostnad för sålda varor innehåller kostnader för 
 varuhantering och tillverkningskostnader innefattande  
 löne- och materialkostnader, köpta tjänster, lokalkostnader  
 samt av- och nedskrivningar på materiella 
 anläggningstillgångar.
- administrationskostnader avser kostnad för egna 
 administrativa funktioner samt kostnader för styrelser,  
 företagsledningar och stabsfunktioner.
- Försäljningskostnader omfattar kostnader för den egna  
 försäljningsorganisationen samt kostnader för
 lagerinkurans.
- Övriga rörelseintäkter respektive – kostnader avser
 sekundära aktiviteter, kursdifferenser på poster av   
 rörelsekaraktär och realisationsresultat vid försäljning 
 av materiella anläggningstillgångar.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på 
bankmedel och fordringar, räntekostnader på lån, utdel-
ningsintäkter, valutakursdifferenser samt övriga finansiella 
intäkter och kostnader.
räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redo-
visade i resultaträkningen genom tillämpning av effektivrän-
temetoden, vilken innebär att räntan fördelas så att varje 
redovisningsperiod belastas med ett belopp baserat på den 
under respektive period redovisade skulden.

Skatt
inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. uppskjuten skatt beräknas 
enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i tempo-
rära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på 
hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och 
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller aviserade per balansdagen. temporära skill-
nader beaktas ej i koncernmässig goodwill och i normalfallet 

inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag 
som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. 
i juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. i koncernredovisningen delas dä-
remot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld 
och eget kapital. uppskjutna skattefordringar avseende 
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag re-
dovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer 
att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Kassaflödesanalys
kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifice-
ras kassa- och banktillgodohavanden.

Transaktioner med närstående
av moderbolagets totala inköp som belastar rörelseresul-
tatet har inga transaktioner skett med andra företag inom 
den företagsgrupp som företaget tillhör. inom koncernen, 
mellan koncernens olika marknader, förekommer viss intern 
försäljning (se not 5 för vidare information). även i not 7 
(anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen) 
samt av not 32 (transaktioner med närstående) redovisas 
transaktioner med närstående. transaktioner med närstå-
ende har förekommit på villkor likvärdiga dem som gäller vid 
transaktioner på affärsmässig grund.

Finansiella tillgångar 
koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande 
kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, 
finansiella instrument som hålles till förfall och finansiella till-
gångar som kan säljas. Ledningen fastställer klassificering-
en av instrument vid den första redovisningen och omprövar 
detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen
en finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den 
förvärvades huvudsakligen i syfte att säljas inom kort el-
ler om denna klassificering bestäms av ledningen. under 
räkenskapsåret har koncernen inte haft några instrument 
tillhörande denna kategori.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finan-
siella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar 
som inte är noterade på en aktiv marknad. utmärkande är 
att de uppstår när koncernen tillhandahåller pengar, varor 
eller tjänster direkt till kund utan avsikt att handla med 
uppkommen fordran. de ingår i omsättningstillgångar, med 

undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstill-
gångar. Lånefordringar och kundfordringar ingår i förekom-
mande fall i posterna kundfordringar samt Övriga fordringar 
i balansräkningen.

Finansiella instrument som hålles till förfall
Finansiella instrument som hålles till förfall är icke-derivata 
finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betal-
ningar och fastställd löptid som koncernens ledning har för 
avsikt och förmåga att behålla till förfall. under räkenskaps-
året har koncernen inte haft några instrument tillhörande 
denna kategori.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är icke-derivata till-
gångar som antingen har hänförts till denna kategori eller 
inte klassificerats i någon av övriga kategorier. de ingår i 
anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt att 
avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen.
köp och försäljning av finansiella instrument redovisas på 
affärsdagen – det vill säga det datum då koncernen förbin-
der sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument 
värderas inledningsvis till verkligt värde plus transak-
tionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella 
instrument tas bort från balansräkningen när rätten att er-
hålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller övertas 
och koncernen har överfört i stort sett alla risker och fördelar 
som är förknippade med äganderätten.

Finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt 
värde. Lånefordringar och kundfordringar samt finansiella 
investeringar som hålles till förfall redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
realiserade och orealiserade vinster och förluster till följd av 
förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella 
tillgångar resultatredovisas till verkligt värde via resultat-
räkningen i den period de uppstår. För orealiserade vinster 
och förluster till följd av förändringar i verkligt värde för icke-
monetära instrument som klassificerats som instrument som 
kan säljas eller då nedskrivningsbehov föreligger för dessa, 
förs ackumulerade justeringar av verkligt värde till resultat-
räkningen såsom intäkter från finansiella instrument.

koncernen bedömer per varje balansdag om det finns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 
finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar.
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av koncernens totala fakturering sker 61 (60) procent i ut-
ländsk valuta och av koncernens kostnader är de till 63 (68) 
procent i utländsk valuta. Flödesexponeringen är endast i 
begränsad mån säkrad till fasta valutakurser. 

under verksamhetsåret har koncernens valutaflöden (ex-
klusive rapportvalutan Sek) fördelats enligt följande (belopp 
i mSek):

 

*uttryckt i mSek. Valutaflödena avser bruttoflöden  
inklusive interna transaktioner mellan koncernbolag

Bolagets största exponering är mot eur då stor del av 
faktureringen i europa sker i denna valuta samt mot uSd då 
handeln från asien till stor del sker i denna valuta.

Finansiering, likviditet och kapital
Finansieringsrisken definieras såsom risken för att ej kunna 
uppfylla betalningsåtaganden som en följd av otillräcklig 
likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. 

koncernen har en justerad soliditet om 43,7% (39,0%), 
där justerad soliditet definieras som redovisat eget kapital 
inklusive skulder till huvudägaren i form av aktieägarlån i 
relation till balansomslutningen.

 

nettoskuldsättningsgraden per 31 december 2012 och 2011 
var som följer:

 

Förfallostrukturen för befintlig upplåning fördelar sig enligt 
not 27. Beloppen omfattar även den kortfristiga delen. 
Checkräkningskrediten förfaller normalt inom ett år men 
förlängs vanligtvis på förfallodagen. Bolagets målkrav är att 
tillräcklig likviditet skall finnas för att klara av sin löpande 
finansiering inklusive amorteringsåtaganden mot banker och 
andra kreditinstitut. Bolaget har inga uttalade målkrav vad 
gäller kapitalstrukturen.

nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skul-
der uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår 
fram till den avtalsenliga förfallodagen (exklusive eventuella 
räntekostnader). de belopp som anges i tabellen är de av-
talsenliga, odiskonterade kassaflödena, vilka överensstäm-
mer med bokförda belopp.

not 3  riSker oCH riSkHantering
Marknads- och affärsrisker
Bufab bedriver sin verksamhet i Sverige, danmark, Finland, 
norge, tyskland, Frankrike, nederländerna, Österrike, 
tjeckien, Polen, england, estland, ungern, Spanien, 
Slovakien, indien, uSa, taiwan, kina, ryssland, turkiet, 
rumänien, italien och nordirland. Bufabs kunder återfinns 
i ett brett spektra av branscher inom verkstadsindustrin 
såsom elektronik-/telekomindustri, vitvaruindustri, möbelin-
dustri, kraftindustri, fordonsindustri, marin industri etc. den 
geografiska spridningen tillsammans med ett mycket stort 
antal kunder inom många branscher minskar effekterna av 
individuella förändringar i kunders efterfrågan.

även bolagets breda produktutbud i form av allt från 
konventionella fästelement till specialdetaljer i metall, plast, 
gummi etc ger en god riskspridning samt en relation till 
kunder som mer liknar en logistikpartner än en konventionell 
grossistverksamhet.

även mot bakgrund av denna riskspridning kan ändå 
konstateras att bolagets påverkan av kundernas minskade 
efterfrågan var stor under 2009. 

risken för att större kunder ska välja att gå förbi han-
delsledet och handla direkt av producenterna finns och har 
de senaste åren blivit mer och mer påtaglig, framförallt i 
vissa regioner såsom i asien. Bufabs mervärde till kunden 
är dock att tillföra effektiv logistik och en bred bas av 
leverantörer och bedömningen är att detta breda utbud är 
fortsatt konkurrenskraftigt.

Bufabs främsta varuförsörjning sker ifrån leverantörer 
i främst asien men även i viss mån europa. Bufab arbetar 
med ett stort antal leverantörer från olika länder. Bolaget 
strävar efter att inte sätta sig i beroendeställning av enskilda 
leverantörer. om en leverantör inte kan leverera så finns 
alternativa inköpskanaler men då till en sämre lönsamhet för 
Bufab. 

Konkurrens
Bufab verkar som underleverantör till verkstadsindustrin och 
är utsatt för konkurrens inom alla typer av kundsegment. 
kundkraven ökar ständigt vad gäller pris, kvalitet, leverans-
säkerhet etc. Bolagets fortsatta framgång är beroende av att 
man kan möta kundernas ökade krav och vara mer konkur-
renskraftig än konkurrenterna i form av attraktiv prisnivå, 
säkerhet i leveranser och kvalitet, hög intern effektivitet och 
breda och säkra logistiklösningar.

 
Legala risker
Legala risker omfattar främst lagstiftning och reglering, myn-
dighetsbeslut, tvister etc. Fästelementsbranschen inom eu 
har under senaste tre åren belagts med kraftiga tullavgifter 
på import av standarddetaljer från kina. Bufab har därmed 
blivit tvungen att finna andra inköpskanaler i främst asien, 
vilket lyckats väl mot bakgrund av volymernas storlek. 

under 2011 har eu även belagt import av standarddetaljer 
från malaysia med kraftiga tullavgifter och under 2012 har 
eu lämnat besked om att även thailand och Filippinerna 
skall omfattas av dessa kraftiga tullar. detta resulterade i en 
negativ resultateffekt på 1,7 mSek för Bufab under 2012, 
då bolaget inte kunnat styra om inköpen från dessa import-
länder på grund av långa ledtider. det ligger fortfarande 
en stor osäkerhet i huruvida ytterligare länder skall komma 
att omfattas av förhöjda tullsatser och även hur länge 
nuvarande tull mot gods från kina, malaysia, thailand samt 
Filippinerna består.

Försäkringar
Bufab försäkrar sina anläggningstillgångar mot egendoms- 
och avbrottsskador. utöver detta finns försäkringar för 
produktansvar, återkallelse, transport, rättsskydd, förmögen-
hetsbrott och tjänsteresa. inga väsentliga skadeståndsan-
språk gällande produktansvar eller återkallelse har inträffat 
det senaste decenniet. 

Finansiella risker
Bufab är i sin verksamhet utsatt för olika finansiella risker. 
exempel på dessa är valuta-, finansierings-, ränte- och 
motpartsrisker. Finansverksamheten i form av riskhantering, 
likviditetsförvaltning och upplåning sköts koncerngemen-
samt av dotterbolaget Bult Finnveden aB. 

Valutarisker
Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat 
och eget kapital på olika sätt. Valutarisk uppstår genom:
- Flödesexponeringar i form av in- och utbetalningar 
 i olika valutor
- redovisade tillgångar och skulder i dotterbolagen
- omräkningar av utländska dotterbolagsresultat 
 till svenska kronor
- omräkning av nettotillgångar i utländska 
 dotterbolag till svenska kronor

Förändringar i valutakurser kan även påverka koncernens 
egen eller kundernas konkurrensförmåga och därige-
nom indirekt påverka koncernens försäljning och resultat. 
koncernens samlade valutaexponering har ökat över tiden 
då verksamheten internationaliserats, både genom större 
handel från asien men även genom större andel försäljning 
utanför Sverige, både från svenska dotterbolag men främst 
från utländska dotterbolag.

Valuta* Kostnader Försäljning

eur 877 1056

uSd 266 122

nok 47 120

gBP 64 43

dkk 12 12

CZk 13 35

PLn 34 17

HuF 4 1

rmB 32 48

ron 4 31

ntd 86 2

Övrigt 18 14

Justerad soliditet

Koncernen 2012 2011

eget kapital 882,1 403,6

räntebärande aktieägarlån - 404,9

Justerat eget kapital 882,1 808,5

Balansomslutning 2 016,8 2 072,5

Justerad soliditet 43,7% 39,0%

Skuldsättningsgrad

Koncernen 2012 2011

räntebärande skulder 795,1 1 303,2

avgår: Likvida medel -87,9 -62,4

nettolåneskuld 707,2 1 240,8

avgår: räntebärande aktieägarlån - -404,9

Justerad nettolåneskuld 707,2 835,9

totalt eget kapital 882,1 403,6

Justerat eget kapital 882,1 808,5

nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 3,1

Justerad nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 1,0

Per 31 december 2012 Mindre än 
1 år

Mellan 1 
och 5 år

Mer än 
5 år

Banklån och check- 
räkningskredit

260,3 534,8 -

Leverantörsskulder  
och andra skulder

172,2 - -

Summa 432,5 534,8 0,0

Per 31 december 2011 Mindre än 
1 år

Mellan 1 
och 5 år

Mer än 
5 år

Banklån och check-
räkningskredit

325,1 573,2 -

aktieägarlån - - 404,9

Leverantörsskulder 
och andra skulder

188,6 - -

Summa 513,7 573,2 404,9
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Kategorisering av finansiella instrument    
i nedanstående tabell framgår det hur de finansiella instrumenten fördelade 
sig i balansräkningen för åren 2012 och 2011 (för definition se not 2)    
 

Tillgångar 2012 Värderat 
till verkligt 
värde i RR

Investeringar 
som hålles 

till förfall

Låne- och 
kund-

fordringar

Finansiella 
tillgångar 

tillgängliga för 
försäljning

övriga 
finansiella 
tillgångar

Icke 
finansiella 
tillgångar

Summa

Immateriella anläggningstillgångar - - - - - 739,9 739,9

Materiella anläggningstillgångar - - - - - 143,7 143,7

Finansiella anläggningstillgångar - - - - 2,8 22,7 25,5

Omsättningstillgångar

- varulager - - - - - 582,8 582,8

- kundfordringar - - 366,5 - - - 366,5

- aktuella skattefordringar - - - - - 12,9 12,9

- övriga fordringar - - 38,4 - - - 38,4

- förutbetalda kostnader och 
  upplupna intäkter

- - - - - 19,2 19,2

- likvida medel - - 87,9 - - - 87,9

Summa omsättningstillgångar - - 492,8 - - 614,9 1 107,7

Summa tillgångar 0,0 0,0 492,8 0,0 2,8 1 521,2 2 016,8

Skulder 2012 Värderat 
till verkligt 
värde i RR

Finansiella 
skulder 

tillgängliga för 
försäljning

övriga 
finansiella 

skulder

Icke finansi-
ella skulder

Summa

Långfristiga skulder och avsättningar - - 534,8 26,4 561,2

Kortfristiga skulder och avsättningar

- räntebärande skulder - - 260,3 - 260,3

- leverantörsskulder - - 172,2 - 172,2

- aktuella skatteskulder - - - 20,2 20,2

- övriga skulder - - - 17,7 17,7

- upplupna kostnader och 
  förutbetalda intäkter

- - - 103,1 103,1

Summa kortfristiga skulder 432,5 141,0 573,5

Summa skulder 0,0 0,0 967,3 167,4 1 134,7

Tillgångar 2011 Värderat 
till verkligt 
värde i RR

Investeringar 
som hålles 

till förfall

Låne- och 
kund-

fordringar

Finansiella 
tillgångar 

tillgängliga för 
försäljning

övriga 
finansiella 
tillgångar

Icke 
finansiella 
tillgångar

Summa

Immateriella anläggningstillgångar - - - - - 741,4 741,4

Materiella anläggningstillgångar - - - - - 141,5 141,5

Finansiella anläggningstillgångar - - - - 3,5 23,0 26,5

Omsättningstillgångar

- varulager - - - - - 654,6 654,6

- kundfordringar - - 387,2 - - - 387,2

- aktuella skattefordringar - - - - - 10,4 10,4

- övriga fordringar - - 31,4 - - - 31,4

- förutbetalda kostnader och 
  upplupna intäkter

- - - - - 17,1 17,1

- likvida medel - - 62,4 - - - 62,4

Summa omsättningstillgångar - - 481,0 - - 682,1 1 163,1

Summa tillgångar 0,0 0,0 481,0 0,0 3,5 1 588,0 2 072,5

Skulder 2011 Värderat 
till verkligt 
värde i RR

Finansiella 
skulder 

tillgängliga för 
försäljning

övriga 
finansiella 

skulder

Icke finansi-
ella skulder

Summa

Långfristiga skulder och avsättningar - - 978,1 36,2 1 014,3

Kortfristiga skulder och avsättningar

- räntebärande skulder - - 325,1 - 325,1

- leverantörsskulder - - 188,6 - 188,6

- aktuella skatteskulder - - - 24,6 24,6

- övriga skulder - - - 32,6 32,6

- upplupna kostnader och 
  förutbetalda intäkter

- - - 83,7 83,7

Summa kortfristiga skulder 513,7 140,9 654,6

Summa skulder 0,0 0,0 1 491,8 177,1 1 668,9
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Ränterisk
ränteförändringar har en direkt påverkan på koncernens 
resultat samtidigt som det har en indirekt effekt i och med 
att det påverkar ekonomin i stort. koncernens banklån hade 
vid årsskiftet en kvarvarande genomsnittlig räntebindnings-
tid på 3 månader. 

Känslighetsanalys
Väsentliga faktorer som påverkar koncernens resultat 
framgår nedan. Bedömningen baseras på värden vid årets 
utgång och är gjord med utgångspunkt att alla övriga fakto-
rer är oförändrade.
-  Förändringar i försäljningspris är den variabel som får  
 den största påverkan på resultatet. +/-1 procent på 
 utpriser påverkar resultatet med cirka 20 (21) mSek.
-  Volymutvecklingen samt materialpriser påverkar Bufabs  
 resultat. en förändring med 1 procent i volym ger en 
 resultatpåverkan om cirka 7 (8) mSek och en förändring  
 med 1 procent i råmaterialpriser och inköpspriser på 
 handelsvaror ger en resultatpåverkan om cirka 12 
 (13) mSek. 
-  Lönekostnader är en stor andel av koncernens
 kostnadsmassa. en ökning med 1 procent påverkar 
 resultatet med cirka 3,6 (3,4) mSek.
-  koncernens nettoskuldsättning är betydlig. en 
 procentenhets förändring av marknadsräntan på 
 den utgående nettoskulden påverkar resultatet 
 med 7 (8) mSek. 
-  koncernens valutaexponering mot uSd är betydlig. 
 Valutaexponeringen mot uSd är knuten till bolagets   
 handel med asien, främst kina och taiwan. Lokala priser  
 i asien sätts till stor del mot bakgrund av nivån på uSd.  
 en procentenhets förändring i uSd ger därför inte en så  
 stor effekt på bolagets resultat p g a lokala prisjusteringar,  
 utan är begränsad till cirka 1-2 mSek. 
-  koncernens valutaexponering mot eur är också betydlig.  
 Valutaexponeringen mot eur är främst knuten till att 
 koncernens fakturering i europa sker i stor utsträckning  
 i denna valuta. en procentenhets förändring i eur ger,  
 med alla andra variabler konstanta, en resultateffekt 
 på 2 (1) mSek.

not 4 Viktiga uPPSkattningar oCH 
BedÖmningar FÖr redoViSningSändamåL
uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden. koncernen gör uppskattningar 
och antaganden om framtiden. de uppskattningar för redo-
visningsändamål som blir följden av dessa kommer, defini-
tionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. de 

uppskattningar och antaganden som innebär betydande risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande räkenskapsår framgår 
nedan.

i not 17 framgår gjorda antaganden i samband med 
prövning av nedskrivningsbehov avseende goodwill. Beräk-
ningar av förmånsbestämda pensioners nuvärde kräver ock-
så att antagande görs. not 25 beskriver gjorda antaganden. 
där redovisas också resultatet av aktuariella beräkningarna 
som leder fram till redovisat belopp i balansräkningen. 

koncernen har under 2006 avyttrat fyra fastigheter 
belägna i Värnamo, Svartå och åshammar. Fastigheterna 
är uppförda och inredda för industriellt bruk. i anslutning 
till försäljningen har hyresavtal ingåtts för en period om 5 
respektive 15 år. Ledningen har vid en samlad bedömning 
enligt iaS 17 kommit fram till att de framtida ekonomiska 
fördelarna och riskerna efter försäljningen till övervägande 
del tillfaller köparen varför hyresavtalen redovisas som ope-
rationella leasingavtal. Se vidare not 11.

Bufab har förelagts att utföra undersökningar avseende 
miljöföroreningar i industrifastighet. eventuella åtaganden 
för saneringsåtgärder kan per balansdagen inte uppskattas 
varken i tid eller belopp. Se vidare not 31.

not 5 inFormation om 
geograFiSka marknader
de geografiska marknadernas omsättnings- och 
resultatutveckling framgår av nedanstående tabeller.

2012 Sverige övriga Eliminering Summa

Intäkter

extern försäljning 1 004,8 1 028,9 2 033,7

intern försäljning 158,7 91,0 -249,7 -

Summa intäkter 1 163,5 1 119,9 -249,7 2 033,7

rörelseresultat 
per geografisk 
marknad

80,8 56,1 136,9

Finansiella intäkter 1,7

Finansiella kostnader -88,2

årets skattekostnad -21,4

Årets nettoresultat 29,0

2012 Sverige övriga Eliminering Summa

tillgångar 1 349,9 849,0 -182,1 2 016,8

Summa tillgångar 2 016,8

rörelseskulder 176,5 318,8 -182,1 313,2

ofördelade skulder 821,5

Summa skulder 1 134,7

investeringar 32,4 2,1 34,5

avskrivningar 25,6 4,5 30,1

Bolagets goodwillpost om 738,5 mSek har hänförts till 
Sverige med 591,8 mSek samt till Övriga med 146,7 mSek
i ovanstående uppställning.

2011 Sverige övriga Eliminering Summa

intäkter

extern försäljning 1 058,7 1 087,8 2 146,5

intern försäljning 184,9 182,6 -367,5 -

Summa intäkter 1 243,6 1 270,4 -367,5 2 146,5

rörelseresultat 
per geografisk 
marknad

123,1 61,0 184,1

Finansiella intäkter 1,7

Finansiella kostnader -91,2

årets skattekostnad -37,0

Årets nettoresultat 57,6

2011 Sverige övriga Eliminering Summa

tillgångar 1 378,3 897,7 -203,5 2 072,5

Summa tillgångar 2 072,5

rörelseskulder 163,3 369,7 -203,5 329,5

ofördelade skulder 1 339,4

Summa skulder 1 668,9

investeringar 24,2 6,3 30,5

avskrivningar 25,5 4,6 30,1

Bolagets goodwillpost om 739,1 mSek har hänförts till 
Sverige med 591,8 mSek samt till Övriga med 147,3 mSek 
i ovanstående uppställning.

not 6 PoSter aV engångSkaraktär

Fördelade per geografisk marknad 2012 2011

Sverige 23,3 14,3

Övriga 4,7 10,4

Summa 28,0 24,7

Fördelade per funktion

kostnad för sålda varor 24,8 12,7

Försäljningskostnader 0,5 -

administrationskostnader 2,7 12,0

Summa 28,0 24,7

Poster av engångskaraktär avser kostnader för omstrukture-
ring av lagerverksamheten i Sverige med 19,6 mSek och i 
tyskland med 2,9 mSek. Övriga poster av engångskaraktär 
om totalt 5,5 mSek hänför sig främst till kostnader för anti-
dumpingavgifter avseende gods från främst thailand samt 
kostnader i samband med skifte av Vd.
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MEDELANTALET 
ANSTÄLLDA

2012 varav 
män %

2011 varav 
män %

Moderbolaget

Sverige 1 100% -

Totalt 1 100% 0

Dotterbolagen

Sverige 314 73% 319 78%

norge 23 83% 21 81%

Finland 48 88% 52 87%

tyskland 25 68% 27 67%

Polen 23 61% 23 52%

Österrike 31 77% 30 80%

tjeckien 16 69% 18 72%

Spanien 8 50% 10 50%

Frankrike 86 62% 85 59%

nederländerna 12 75% 9 78%

Slovakien 16 73% 16 75%

estland 13 85% 13 85%

kina 44 63% 38 53%

indien 10 70% 9 67%

taiwan 12 58% 11 64%

rumänien 26 85% 16 87%

ryssland 10 50% 6 67%

ungern 12 75% 12 75%

Övriga 21 90% 16 63%

Totalt i dotterbolag 749 74% 731 73%

KONCERNEN TOTALT 750 74% 731 73%

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2012 Andel 
kvinnor 
%

2011 Andel 
kvinnor 

%

Styrelsen 7 0% 5 0%

Övriga ledande 
befattningshavare

7 0% 3 0%

not 7 anStäLLda, PerSonaLkoStnader oCH 
arVoden tiLL StYreLSe oCH reViSorer

LöNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR 
OCH SOCIALA KOSTNADER

2012 2011

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kost- 

nader 
Löner och 

ersättningar

Sociala 
kost-

nader

Moderbolag 3,1 1,5 - -

(varav pensions-
kostnad avgifts-
bestämda planer)

0,5 -

dotterbolag 254,0 91,7 251,2 97,0

(varav pensions-
kostnad avgifts-
bestämda planer)

19,0 23,1

(varav pensions-
kostnad förmåns-
bestämda planer)

2,5 1,6

KONCERNEN 
TOTALT

257,1 93,2 251,2 97,0

(varav pensions- 
kostnad)

LöNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR FöRDELADE PER LAND OCH 
MELLAN STYRELSELEDAMöTER, VD OCH öVRIGA ANSTÄLLDA

2012 2011

Lednings- 
personal*

övriga 
anställda

Lednings- 
personal*

övriga 
anställda

Moderbolag 3,1 - - -

(varav tantiem o.d.) 0,9 - - -

Moderbolag totalt 3,1 - - -

(varav tantiem o.d.) 0,9 - - -

Dotterbolag

dotterbolag 
i Sverige

5,5 119,4 6,0 118,6

(varav tantiem o.d.) 1,8 1,9

dotterbolag 
utomlands

17,9 111,2 18,9 107,7

(varav tantiem o.d.) 3,2 1,7

Dotterbolag totalt 23,4 230,6 24,9 226,3

(varav tantiem o.d.) 5,0 3,6

KONCERNEN 
TOTALT

26,5 230,6 24,9 226,3

(varav tantiem o.d.) 5,9 3,6

22,0 24,7

Sjukfrånvaro
uppgift om sjukfrånvaro redovisas ej då antalet anställda i 
moderbolaget är färre än tio.

till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans 
beslut. På årsstämman beslutades att arvode till styrelsens 
ordförande skulle utgå med 0,3 (0,3) mSek. Övriga 
styrelseledamöter erhåller totalt 0,4 (0,4) mSek. ersättning 
till verkställande direktören och övriga ledande befattning-
shavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga för-
måner samt pension. med ledande befattningshavare avses 
de personer som sitter i koncernledningen. 

För verkställande direktören och övriga ledande be-
fattningshavare baseras den rörliga ersättningen på uppnått 
rörelseresultat. till verkställande direktören har för året 
utgått en grundlön med 2,0 (1,6) mSek och rörlig ersättning 
med 0,5 (0,7) mSek samt pensionskostnader om 0,5 (0,9) 
mSek*. För övriga ledande befattningshavare baseras den 
rörliga ersättningen på rörelseresultatet dels på respe-
ktive ansvarsområde och dels på koncernen. den rörliga 
ersättningen för övriga ledande befattningshavare motsva-
rade 39  (33) procent av grundlönen.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören samt 
ytterligare ledande personer i koncernen har erbjudits att på 
marknadsmässiga villkor förvärva aktier och teckningsop-
tioner i bolaget. aktierna har förvärvats på samma villkor 
som huvudägarens villkor vid huvudägarens investering i 
bolaget. teckningsoptionerna som ger innehavaren rätt att 
förvärva aktier vid en nyemission har erbjudits till verk-
ligt värde baserat på en underliggande Black & Scholes 
beräkning. Se not 24 för ytterligare beskrivning av option-
sprogrammet.

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. 
Pensionskostnaden är premiebaserad och motsvarar 25% 
av utbetald lön. mellan bolaget och verkställande direktören 
gäller en uppsägningstid om 6 månader. För övriga ledande 
befattningshavare är pensionsåldern 65 år och åtagandet 
är premiebaserat även för dem. mellan bolaget och övriga 
ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägning-
stid om 6 månader. 

 

Arvoden och kostnadsersättning för revision

2012 2011

PwC

revisionsuppdrag 2,5 2,3

andra uppdrag 1,3 0,7

Övriga revisorer

revisionsuppdrag 0,1 0,3

2012 2011

realisationsvinst försäljning av materiella 
anläggningstillgångar

1,1 0,8

kursvinst på fordringar / skulder av 
rörelsekaraktär

17,4 26,6

Hyresintäkter 1,5 1,6

Övrigt 6,6 5,5

Summa övriga rörelseintäkter 26,6 34,5

2012 2011

kursförluster på fordringar / skulder av 
rörelsekaraktär

-20,5 -30,1

realisationsförlust försäljning av materiella 
anläggningstillgångar

-0,1 -0,6

Övrigt -0,7 -1,4

Summa övriga rörelsekostnader -21,3 -32,1

2012 2011

Avskrivning enligt plan fördelade per tillgång

Övriga immateriella anläggningstillgångar -0,8 -0,9

Byggnader och mark -0,1 -0,2

maskiner och andra tekniska anläggningar -13,7 -14,4

inventarier, verktyg och installationer -15,6 -14,7

Summa avskrivningar -30,2 -30,2

Avskrivning enligt plan fördelade per funktion

kostnad för sålda varor -15,7 -16,2

Försäljningskostnader -12,2 -11,0

administrationskostnader -2,3 -3,0

Summa avskrivningar -30,2 -30,2

i koncernen har nedskrivningar av goodwill gjorts med 0 (6,5) mSek.

2012 2011

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

minimileasavgifter 46,2 41,5

Summa årets leasingavgifter 46,2 41,5

Avtalade framtida minimileasingavgifter 
avseende framtida icke uppsägningsbara 
kontrakt förfaller till betalning:

inom ett år 45,6 39,0

mellan ett och fem år 109,3 111,3

Senare än fem år 38,8 47,8

Summa avgifter 193,7 198,1

koncernens operationella leasing omfattar i huvudsak 
verksamhetslokaler. Se vidare not 4.

not 8 ÖVriga rÖreLSeintäkter

not 9 ÖVriga rÖreLSekoStnader

not 10 aVSkriVning aV 
anLäggningStiLLgångar

not 11 LeaSingaVgiFter aVSeende 
oPerationeLL LeaSing

*ny Vd har utsetts för bolaget per 2012-07-01. Löner, ersättningar 
och pensionskostnader avser både nuvarande och föregående 
Vd:s ersättningar under sina respektive perioder som Vd.
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* omfattar nuvarande och tidigare styrelseledamöter samt nuvarande och 
tidigare verkställande direktör för moderbolaget och i dotterbolagen  
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2012 2011

ränteintäkter, övriga 1,2 1,5

Valutakursdifferenser 0,4 -

Övrigt 0,1 0,2

Summa 1,7 1,7

2012 2011

räntekostnader, övriga -84,6 -85,0

Valutakursdifferenser -3,4 -5,6

Övrigt -0,2 -0,6

Summa -88,2 -91,2

2012 2011

Valutakursdifferenser som påverkat röreles-
resultatet

-3,1 -3,5

Valutakursdifferenser på finansiella poster -3,0 -5,6

Summa -6,1 -9,1

2012 2011

Aktuell skatt

aktuell skatt för året -26,3 -37,8

Summa -26,3 -37,8

Uppskjuten skattekostnad (-) / skatteintäkt (+)

uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 4,9 0,8

Summa 4,9 0,8

Redovisad skattekostnad -21,4 -37,0

Avstämning av effektiv skatt 2012 2011

resultat före skatt 50,4 94,6

Skatt enligt gällande skattesats för 
moderbolaget

-13,3 -24,9

effekt av andra skattesatser för utländska dot-
terbolag

-2,9 -0,3

omvärdering av underskottsavdrag / 
temporära skillnader

-5,2 -9,5

nedskrivning goodwill - -1,7

andra icke avdragsgilla kostnader - -0,7

ej skattepliktiga intäkter - 0,1

Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -21,4 -37,0

2012 2011

årets resultat hänförligt till aktieägare 29,0 57,6

utdelning preferensaktier -1,8 -

årets resultat hänförligt till 
aktieägare efter utdelning preferensaktier 27,2 57,6

genomsnittligt antal 
stamaktier före utspädning 335 299 335 299

Resultat i kronor per stamaktie 81 172

genomsnittligt antal 
stamaktier efter utspädning 335 299 335 299

Resultat i kronor per 
stamaktie efter utspädning 81 172

årets resultat hänförligt till 
aktieägare efter utdelning preferensaktier 27,2 57,6

Poster av engångskaraktär 28,0 24,7

Skatteeffekt avseende poster 
av engångskaraktär

-6,4 -4,8

årets resultat exklusive poster 
av engångskaraktär

48,8 77,5

genomsnittligt antal stamaktier
före utspädning

335 299 335 299

Resultat exklusive poster av
engångskaraktär i kronor per stamaktie 146 231

utestående optionsprogram innebär endast marginell utspädning.

not 12 ränteintäkter  
oCH Liknande reSuLtatPoSter

not 13 räntekoStnader 
oCH Liknande reSuLtatPoSter

not 14 VaLutakurSdiFFerenSer Som 
PåVerkar reSuLtatPoSter

not 15 Skatt På åretS reSuLtat

not 16 reSuLtat Per Stamaktie not 17 immaterieLLa anLäggningStiLLgångar

not 18 materieLLa anLäggningStiLLgångar

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4,3 4,1 117,2 114,2 118,5 103,2

årets nyanskaffningar - 0,2 12,8 4,2 19,4  24,5  

avyttringar och utrangeringar - - -4,6 -2,9 -2,6 -8,8

omklassificeringar - - 4,6 1,7 - -

årets valutakursdifferenser -0,2 - - - -2,0 -0,4

Vid årets slut 4,1 4,3 130,0 117,2 133,3 118,5

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -0,3 -0,1 -56,2 -44,7 -46,6 -39,8

avyttringar och utrangeringar - - 4,6 2,9 2,3 7,7

årets avskrivning enligt plan -0,1 -0,2 -13,7 -14,4 -15,6 -14,7

årets valutakursdifferenser 0,1 - - - 1,7 0,2

Vid årets slut -0,3 -0,3 -65,3 -56,2 -58,2 -46,6

Redovisat värde vid periodens början 4,0 4,0 61,0 69,5 71,9 63,4

Redovisat värde vid periodens slut 3,8 4,0 64,7 61,0 75,1 71,9
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2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 779,6 779,7 5,0 4,9

årets nyanskaffningar - - 0,1 0,1

avyttringar och utrangeringar - - -0,1 -

årets valutakursdifferenser -0,7 -0,1 -0,2 -

Vid årets slut 778,9 779,6 4,8 5,0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan och nedskrivningar

Vid årets början -40,5 -34,0 -2,7 -1,7

årets avskrivning enligt plan - - -0,9 -0,9

avyttringar och utrangeringar - - 0,1 -

årets nedskrivning - -6,5 - -

årets valutakursdifferenser 0,1 - 0,1 -0,1

Vid årets slut -40,4 -40,5 -3,4 -2,7

Redovisat värde vid periodens början 739,1 745,7 2,3 3,2

Redovisat värde vid periodens slut 738,5 739,1 1,4 2,3

koncernen undersöker årligen om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. återvinningsvärden för kassagenererande enhet har 
fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. Beräkningarna utgår från en intern bedömning av 2013 och 2014 och därefter med en anta-
gen tillväxt och inflation om 4% per år under perioden 2015-2017. kassaflöden bortom denna period extrapoleras med hjälp av en bedömd 
tillväxttakt och inflation om 2%. Förväntade framtida kassaflöden enligt dessa bedömningar utgör grunden för beräkningen. Härvid har även 
rörelsekapitalförändringar och investeringsbehov beaktats. det prognostiserade kassaflödet har nuvärdesberäknats med en diskonterings-
ränta på 8 procent efter skatt. Prövning har gjorts vid årsskiftet 2012/2013 och har inte utvisat något  nedskrivningsbehov. alternativa 
beräkningar har gjorts genom att ändra antaganden avseende diskonteringsräntesatsen och uthållig rörelsemarginal. en ändring av dessa 
antaganden, var och en för sig, med 1,5 procentenheter skulle inte resultera i något nedskrivningsbehov av redovisad goodwill i koncernen. 
koncernens goodwill är hänförlig till den svenska verksamheten med 591,8 mSek och resterande 146,7 mSek till verksamheterna i övriga 
världen.

Goodwill övriga immateriella tillgångar

Byggnader och mark Maskiner och andra 
tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg 
och installationer
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2012-12-31 2011-12-31

Vid årets början 4,6 1,7

omklassificeringar -4,6 -1,7

investeringar 0,1 4,6

Redovisat värde vid periodens slut 0,1 4,6

not 19 Pågående nYanLäggningar 
oCH FÖrSkott aVSeende materieLLa
anLäggningStiLLgångar

not 20  FinanSieLLa LeaSingaVtaL
Anskaffningsvärden

         Ackumulerade 
        avskrivningar

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

maskiner och andra tekniska anläggningar 12,0 12,0 -3,4 -1,7

Summa finansiella leasingavtal 12,0 12,0 -3,4 -1,7

Framtida minimileasingavgifter har följande förfallotidpunkter

Nominella värden              Nuvärden

2012 2011 2012 2011

inom ett år 1,5 1,4 1,4 1,4

Senare än ett år men inom fem år 5,8 5,8 5,5 5,4

Senare än fem år 1,9 3,5 1,8 3,2

Summa framtida leasingavgifter 9,2 10,7 8,7 10,0

nuvärdet av de framtida minimileasingavgifterna redovisas som räntebärande skuld.
i koncernens resultat ingår inga variabla avgifter avseende finansiella leasingavtal.

    Sverige        övriga länder

2012 2011 2012 2011

diskonteringsränta 3,50% 4,00% 3,50% 4,00%

Löneökningstakt 3,00% 3,00% 2,00% 3,00%

inflation 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 3,5 13,6

återbetalt under året -0,7 -10,1

Redovisat värde vid årets slut 2,8 3,5

2012-12-31 2011-12-31

Fordringar förfallna sedan…

30-90 dagar 20,1 19,2

91-180 dagar 3,6 7,0

181-360 dagar 3,4 3,2

mer än 360 dagar 5,1 8,7

Redovisat värde vid årets slut 32,2 38,1

reserverat belopp i balansräkningen 
för befarade kundförluster

10,0 12,0

not 21 andra LångFriStiga Fordringar

not 22 FÖrFaLLna Fordringar

2012-12-31 2011-12-31

Specifikation av årets valutakurs-
differens i eget kapital:

årets valutakursdifferens i 
utländska dotterbolag

-2,2 -1,4

Summa periodens valutakurs-
differens

-2,2 -1,4

Specifikation av ackumulerad 
valutakursdifferens i eget kapital:

Ackumulerad valutakursdifferens 
vid årets början

-4,9 -3,5

årets valutakursdifferens i 
utländska dotterbolag

-2,2 -1,4

Ackumulerad valutakursdifferens 
vid årets slut

-7,1 -4,9

Teckningsoptioner
Ledningsperson i bolaget har erbjudits teckningsoptioner, utställda 
av moderbolaget, värderade till verkligt värde. Verkligt värde för 
teckningsoptionerna, som har fastställts med Black-Scholes 
värderingsmodell, uppgick till 56,60 Sek. teckningsoptionerna ger 
innehavaren rätt att förvärva en aktie per option för 320 Sek per 
styck. aktiepriset räknas årligen upp med 10 % med början 2010 
till förfallotidpunkten 2015. antalet utställda teckningsoptioner per 
balansdagen var 1 100 stycken.

ersättning till anställda efter avslutad anställning erläggs till 
övervägande delen genom betalning till försäkringsbolag eller 
myndigheter som därmed övertar förpliktelserna mot de anställda, 
s. k. avgiftsbestämda pensioner. resterande del fullgörs genom 
s.k. förmånsbestämda planer där förpliktelserna kvarstår i Bufab-
koncernen. den största förmånsbestämda planen finns i Sverige 
(FPg/Pri). Beträffande förmånsbestämda planer beräknas 
företagets kostnader samt värdet på utestående förpliktelse med 
hjälp av aktuariella beräkningar vilka syftar till att fastställa nuvär-
det av utfärdade förpliktelser. ränta och förväntad avkastning klas-
sificeras som finansiell kostnad. Övriga kostnadsposter fördelas 
i rörelseresultatet inom kostnad för sålda varor, försäljnings- eller 
administrationskostnader beroende på den anställdes funktion.

2012-12-31 2011-12-31

FPg/Pri 17,3 15,9

ålderspension i utländska bolag 1,6 1,3

Summa 18,9 17,2

till grund för värderingen av pensionsåtagandet avseende förmåns-
bestämda pensionsplaner ligger antaganden enligt tabellen nedan.

Förmånsbestämda förpliktelser               2012-12-31 2011-12-31

nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 25,1 25,2

ackumulerade orealiserade aktuariella förluster -6,2 -8,0

Nettoförpliktelse redovisad i 
balansräkningen

18,9 17,2

Specifikation av totala kostnader för ersättning eller avslutad 
anställning som redovisas i resultaträkningen (MSEK)

2012 2011

Kostnader avseende förmånsbestämda planer:

kostnader avseende tjänstgöring 
under innevarande år 1,7 0,7

effekter av regleringar - -

ränta på förpliktelser 0,8 0,9

Kostnader avseende förmånsbestämda planer 2,5 1,6

kostnader avseende avgiftsbestämda planer 19,5 23,1

Totala kostnader som redovisas i 
resultaträkningen

22,0 24,7

not 24 eget kaPitaL

not 25 PenSionSFÖrPLikteLSer, ränteBärande

                         2012-12-31  2011-12-31

uppskjuten 
skattefordran 

uppskjuten 
skatteskuld

uppskjuten 
skattefordran 

uppskjuten 
skatteskuld

maskiner och inventarier - 16,0 - 18,3

Periodiseringsfonder - 6,9 - 14,4

Övrigt 6,1 1,2 5,1 1,2

underskottsavdrag 16,6 - 17,9 -

Summa 22,7 24,1 23,0 33,9

uppskjutna skattefordringar redovisas som skattemässiga under-
skottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan 
tillgodoföras genom framtida beskattningsbara överskott.
enligt nuvarande planer kommer samtliga bolags resultat de 
närmaste åren göra att koncernen kan tillgodogöra sig den 
redovisade skattefordran som finns.

i ett omprövningsbeslut har vissa avdrag förvägrats. Förvaltnings-
rätten har dömt till Skatteverkets fördel. Bufab vidhåller sin 
uppfattning som har stöd av ledande skatteexperter och har 
överklagat till kammarrätten. Skulle bolaget förvägras avdrag i 
slutlig instans skulle det innebära en tillkommande skattekostnad 
på 33,0 mSek. någon avsättning har ej gjorts. 

kammarrätten har dömt till Bufabs fördel och undanröjt Förvalt-
ningsrättens tidigare dom. kammarrättens dom har ännu inte 
vunnit laga kraft. 

not 26 aVSättningar FÖr uPPSkJuten Skatt

2012-12-31 2011-12-31

Hyror 5,1 4,9

Licenser 4,7 4,0

Övriga poster 9,4 8,2

Redovisat värde vid årets slut 19,2 17,1

not 23 FÖrutBetaLda koStnader 
oCH uPPLuPna intäkter

556685-6240 556685-6240ÅRSREDOVISNING 2012   |    konCernenS noter konCernenS noter   |   ÅRSREDOVISNING 2012



Bufab sid 39sid 38 Bufab

2012-12-31 2011-12-31

Belopp varmed skuldposten förväntas 
betalas från ett till fem år från balansdagen

513,5 556,0

Belopp varmed skuldposten förväntas 
betalas efter mer än fem år från balansdagen 

2,4 404,9

Summa 515,9 960,9

i de långfristiga räntebärande skulderna ingår lån från aktieägare 
om 0,0 (404,9) mSek. 

koncernen har särskilda lånevillkor (kovenanter) att uppfylla mot 
extern långivare som omfattar soliditetsmått samt relationen mel-
lan eBitda och nettoskuldsättning. 

Bufab S.à.r.l. är ägare till 89 (88) % av aktierna i Bufab Holding aB. 
Finnveden Limited, som är moderbolag till Bufab S.á.r.l., är ägare 
till 4 (4) % av aktierna i Bufab Holding aB. Vidare finns följande 
låneförhållande med Finnveden Limited.

2012 2011

räntebärande skuld - 404,9

Summa 0 404,9

Förändringar av lån från Finnveden Limited

2012 2011

ingående värde 404,9 361,3

debiterad ränta 46,8 43,6

återbetalning av lån -451,7 -

Summa 0 404,9

den räntebärande skulden löpte  med ränta på 12,0%. den 
upplupna räntan lades till lånebeloppet årsvis. Lånet var efterställt 
andra låneskulder. Bufab Holding har i december 2012 återbetalat 
hela lånebeloppet. i samband med återbetalningen har Bufab 
Holding genomfört en riktad nyemission till Bufab S.à.r.l om 
100 000 preferensaktier för vilka Bufab S.à.r.l har tecknat sig. 
Se vidare not 7 för moderbolaget. uppgift om koncernintern 
försäljning mellan koncernens geografiska marknader framgår av 
not 5. ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 7.

Justerat eget kapital
redovisat eget kapital ökat med 78,0% av obeskattade reserver.

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning

Justerad soliditet
Justerat eget kapital inklusive räntebärande skulder till aktieägarna 
i förhållande till balansomslutning

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med ej räntebärande skulder 
inklusive uppskjuten skatt.

Räntabilitet på sysselsatt kapital
resultat före finansiella kostnader och engångsposter i förhållande 
till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Resultat per stamaktie  
årets resultat minskat med utdelning till preferensaktier dividerat 
med genomsnittligt antal stamaktier.    

not 27 LångFriStiga ränteBärande SkuLder

2012-12-31 2011-12-31

Företagsinteckningar 167,5 171,6

aktier i dotterbolag 643,7 643,1

Övrigt - 1,9

Summa 811,2 816,6

not 28 StäLLda SäkerHeter

2012-12-31 2011-12-31

Beviljad kreditlimit 268,1 280,2

outnyttjad del -95,1 -71,2

utnyttjat kreditbelopp 173,0 209,0

not 29 CHeCkräkningSkredit

2012-12-31 2011-12-31

Skatter 33,0 22,8

Övriga eventualförpliktelser 2,9 1,8

Summa 35,9 24,6

För ytterligare information om eventualförpliktelseposten
Skatter, hänvisas till not 26.

dotterbolaget Bufab Lann aB har förelagts att utföra under-
sökningar avseende miljöföroreningar i mark som härrör från den 
verksamhet som bedrivits på fastigheten. undersökningarna har 
påvisat föroreningar av ämnen som kan kopplas till den verksam-
het som bedrivits på fastigheten både före och under Bufabs 
verksamhetstid. det är dock Bufabs uppfattning att den av Bufab 
bedrivna verksamheten inte har orsakat föroreningar i mark. 
ansvarsfrågan avseende saneringsåtgärder är därmed oklar och 
kostnaden för eventuella saneringsåtgärder kan följaktligen inte 
uppskattas.

not 31 eVentuaLFÖrPLikteLSer

not 32 tranSaktioner med närStående

not 33 nYCkeLtaLSdeFinitioner

2012-12-31 2011-12-31

upplupna löner inkl semesterlöner 55,0 42,3

upplupna sociala avgifter 15,5 18,0

Övriga poster 32,6 23,4

Summa 103,1 83,7

not 30 uPPLuPna koStnader oCH 
FÖrutBetaLda intäkter
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Moderbolagets resultaträkning

MSEK 2012 2011

not.

administrationskostnader -7,9 -1,6

Rörelseresultat 2 -7,9 -1,6

Resultat från finansiella poster

räntekostnader och liknande resultatposter 3 -47,0 -44,0

Resultat efter finansiella poster -54,9 -45,6

Bokslutsdispositioner 4 -8,5 -22,8

Skatt på årets resultat 5 16,6 18,0

ÅRETS RESuLTAT -46,8 -50,4

Rapport över totalresultatet, MSEK 2012 2011

Resultat efter skatt -46,8 -50,4

övrigt totalresultat - -

SuMMA TOTALRESuLTATET -46,8 -50,4



Bufab sid 41sid 40 Bufab

Moderbolagets balansräkning Moderbolagets rapport över 

förändringar i eget kapitalMSEK 2012-12-31 2011-12-31

not.

tiLLgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 6 844,9 844,9

S:a finansiella anläggningstillgångar 844,9 844,9

Summa anläggningstillgångar 844,9 844,9

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 225,7 137,1

Övriga fordringar 0,4 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,1 0,1

S:a kortfristiga fordringar 226,2 137,2

Kassa och bank 0,2 -

Summa omsättningstillgångar 227,6 137,2

SuMMA TILLGÅNGAR 1 071,3 982,1

EGET KAPITAL OCH SKuLDER

Eget kapital 7

aktiekapital 0,2 0,2

Övrigt tillskjutet kapital 485,8 34,1

Balanserade vinstmedel 334,8 316,2

Summa eget kapital 820,8 350,5

Obeskattade reserver 8 31,3 22,8

Långfristiga skulder

Övriga räntebärande skulder - 404,9

Summa långfristiga skulder 9 0,0 404,9

Kortfristiga icke räntebärande skulder

Leverantörsskulder 0,3 -

Skulder till koncernföretag 211,1 193,9

aktuella skatteskulder 5,5 9,2

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2,3 0,8

Summa kortfristiga icke räntebärande skulder 219,2 203,9

SuMMA EGET KAPITAL OCH SKuLDER 1 071,3 982,1

Ställda säkerheter 11 844,9 844,9

eventualförpliktelser 12 33,0 22,8
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Aktiekapital  övrigt tillskjutet kapital  Balanserade vinstmedel

Ingående balans per 1 januari 2011 0,2 34,1 265,6

erhållet koncernbidrag - - 137,1

Skatteeffekt koncernbidrag -36,1

räkenskapsårets resultat - - -50,4

Eget kapital den 31 december 2011 0,2 34,1 316,2

erhållet koncernbidrag - - 88,6

Skatteeffekt koncernbidrag - - -23,2

tillskjutet kapital - 451,7 -

räkenskapsårets resultat - - -46,8

Eget kapital den 31 december 2012 0,2 485,8 334,8

aktiekapital samt 32,0 mSek av övrigt tillskjutet kapital utgör bundet eget kapital i moderbolaget.
tillskjutet kapital under 2012 avser emittering av preferensaktier. Se vidare not 7.
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Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK 2012 2011

not.

Den löpande verksamheten 2

resultat före finansiella poster -7,9 -1,6

erlagd ränta och övriga finansiella kostnader -0,2 -0,4

Betald skatt -10,3 -8,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -18,4 -10,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-) / minskning(+) av rörelsefordringar -89,0 55,5

Ökning(+) / minskning(-) av rörelseskulder 19,0 -170,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -88,4 -125,1

Finansieringsverksamheten

nyemission 451,7 -

amortering av låneskuld -451,7 -12,1

erhållet koncernbidrag 88,6 137,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88,6 125,0

Årets kassaflöde 0,2 -0,1

Likvida medel vid årets början 0,0 0,1

Likvida medel vid årets slut 0,2 0,0

556585-6240 556585-6240556685-6240 556685-6240ÅRSREDOVISNING 2012   |    moderBoLagetS kaSSaFLÖde moderBoLagetS noter   |   ÅRSREDOVISNING 2012

2012 2011

avsättning till periodiseringsfond, tax 2012 - -22,8

avsättning till periodiseringsfond, tax 2013 -8,5 -

Summa -8,5 -22,8

not 4 BokSLutSdiSPoSitioner

Moderbolagets noter

alla belopp i mSek om inget annat anges. 
Beloppen inom parantes anger föregående års värde. 

not 1 SammanFattning aV Viktiga 
redoViSningSPrinCiPer

moderbolaget tillämpar rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation rFr 2 redovisning för juridiska 
personer. rekommendationen innebär att moderföretag i 
koncerner som frivilligt valt att tillämpa iFrS/iaS i sin kon-
cernredovisning skall som huvudregel tillämpa de iFrS/
iaS som tillämpas i koncernen.

andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget 
enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas 
endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa 
härrör från vinstmedel intjänade efter förvärvet. utdelning-
ar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas 
som en återbetalning av investeringen och reducerar 
andelens redovisade värde.

aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos motta-
garen och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den 
mån nedskrivning ej erfordras. koncernbidrag redovisas 
enligt ekonomisk innebörd. det innebär att koncernbidrag 
som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt 
redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag 
för dess aktuella skatteeffekt. koncernbidrag som är att 
jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. 
det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella 
skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Lämnat kon-
cernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt 
mot balanserade vinstmedel.

koncernbidrag som är att jämföra med aktieägartill-
skott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, 
hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. 
givaren redovisar koncernbidraget och dess aktuella skat-
teeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den 
mån nedskrivning ej erfordras. 

MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2012 2011

kvinnor - -

män 1 -

Summa 1 0

MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2012 2011

räntekostnader, övriga -46,8 -44,0

Övrigt -0,2 -

Summa -47,0 -44,0

not 2 anStäLLda PerSonaLkoStnader oCH 
arVoden tiLL StYreLSe oCH reViSorer

not 3 räntekoStnader oCH 
Liknande reSuLtatPoSter

LöNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR 
OCH SOCIALA KOSTNADER

2012         2011

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kost- 

nader 

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kost-

nader

Löner och 
ersättningar till 
styrelse och verk-
ställande direktör

2,4 1,4 - -

(varav pensions-
kostnad avgifts-
bestämda planer)

0,6 -

Summa 2,4 1,4 - -

varav pensions-
kostnad

0,6

Sjukfrånvaro
uppgift om sjukfrånvaro redovisas ej då antalet anställda i 
moderbolaget är färre än tio.

ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNING FöR REVISION

2012 2011

PwC

revisionsuppdrag 0,4 0,3

andra uppdrag 0,9 0,4
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2012 2011

Aktuell skatt

aktuell skatt för året 16,6 18,0

Summa 16,6 18,0

Avstämning av effektiv skatt 2012 2011

resultat före skatt -63,4 -68,4

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 16,6 18,0

Redovisad effektiv skatt 16,6 18,0

not 5 Skatt På åretS reSuLtat

2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 844,9 844,9

Summa anskaffningsvärde 844,9 844,9

Redovisat värde vid periodens slut 844,9 844,9

not 6 andeLar i konCernFÖretag

2012-12-31 2011-12-31

SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS Andel 1) Redovisat Redovisat

INNEHAV AV ANDELAR I  KONCERNFöRETAG i % värde värde

dotterbolag / org nr / säte

Bult Finnveden aB, 556194-4884, Värnamo 100% 844,9 844,9

Bufab Sweden aB, 556082-7973, Värnamo 100%

Bufab Bix Stickler aB, 556089-6911, täby 100%

Bufab kit aB ,556250-8506, Värnamo 100%

Bufab Lann aB, 556180-8675, Värnamo 100%

Bufab Benelux BV, 3117232260, eindhoven, nL 100%

Bufab danmark a/S, 157848, albertslund, dk 100%

Bufab deutschland gmbH, 22 294 22370, Hamburg, de 100%

Bufab norge aS, 876612062, oslo, no 100%

Bufab (uk) Limited, 02611234, reading, uk 100%

Bufab France SaS, B 112 721, gennevilliers, Fr 100%

Bufab Hungary kft, 13-09-143460, Hu 100%

Bufab germany gmbH, 07229 / 21283, mörfelden-Walldorf, de 100%

Bufab Bulten Stainless aB, 556176-1957, degerfors 100%

Bufab Poland Sp.z.o.o., krS 0000036164, gdansk, PL 100%

Bufab austria gmbH, Fn 266844 v, Wien, at 100%

Bufab CZ s.r.o., (iC) 25561260, Brno, CZ 100%

Bufab Baltic oÜ, ee101042585, keila, eSt 100%

Bufab asia Ltd, Zhejiang/ningbo/no 009312, ningbo, CH 100%

Bufab Spain SLu, eSB08464430, terrassa Barcelona, eS 100%

Bufab industries SaS, Fr12353237431, Corbas Lyon, Fr 100%

Bufab Fasteners trading (Shanghai) Co Ltd , 310000400448552, Shanghai, CH 100%

Bufab Finland oy, Vantaa , 2042801-2, Fi 100%

Bufab india, u29299Pn2008PtC131481, Pune, in 100%

Bufab uSa inc, 26-2606492, new York, uS 100%

Bufab taiwan Co Ltd, 29002549, kaohsiung City, tW 100%

Bufab Slovakia s.r.o., Banska Bystrica, 31 639 291, Sk 100%

Bufab russia, inn7840408623, St Petersburg, ru 100%

Bufab turkey, 1890607929, istanbul, tr 100%

Bufab romania SrL, ro25446590, apahida Cluj, ro 100%

Bufab ireland Ltd, ni061428, dundalk, ni 100%

Bufab italy S.r.l., 97605340153, Corsico (milan), it 100%

Summa värde vid årets utgång 844,9 844,9

1) ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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Stamaktier Preferensaktier  Totalt antal aktier

antal utestående aktier per 31 december 2011 335 299 - 335 299

emittering av preferensaktier - 100 000 100 000

antal utestående aktier per 31 december 2012 335 299 100 000 435 299

totalt antal stamaktier är 335 299 aktier och totalt antal preferensaktier är 100 000 aktier. aktiens kvotvärde är 0,50 Sek.

alla emitterade aktier är till fullo betalda. december 2012 beslutades att genomföra en riktad nyemission av 100 000 preferensaktier med 

rätt att tecknas endast av Bufab S.à.r.l. de nya preferensaktierna omfattas av hembudsförbehåll. Preferensaktierna äger rätt till utdelning 

med 12% per år beräknat på preferensaktiernas genomsnittliga teckningskurs om 4 517 Sek per preferensaktie.

Se koncernens not 24 för beskrivning av teckningsoptioner.

not 7 eget kaPitaL

2012-12-31 2011-12-31

Periodiseringsfond, tax 2012 22,8 22,8

Periodiseringsfond, tax 2013 8,5 -

Summa 31,3 22,8

not 8 oBeSkattade reSerVer

2012-12-31 2011-12-31

Belopp varmed skuldposten förväntas 
betalas från ett till fem år från balansdagen - -

Belopp varmed skuldposten förväntas 
betalas efter mer än fem år från balansdagen - 404,9

Summa 0,0 404,9

de långfristiga räntebärande skulderna avser lån från aktieägare.

2012-12-31 2011-12-31

upplupna löner inkl semesterlöner 1,4 0,6

upplupna sociala avgifter 0,9 0,2

Summa 2,3 0,8

not 9 LångFriStiga ränteBärande SkuLder

not 10 uPPLuPna koStnader 
oCH FÖrutBetaLda intäkter

2012-12-31 2011-12-31

aktier i dotterbolag 844,9 844,9

Summa 844,9 844,9

2012-12-31 2011-12-31

Skatter 33,0 22,8

Summa 33,0 22,8

För ytterligare information om eventualförpliktelseposten 
Skatter, hänvisas till koncernens not 26.

not 11 StäLLda SäkerHeter

not 12 eVentuaLFÖrPLikteLSer
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resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas 
årsstämman 2013 - 05 - 07 för fastställelse.
Stockholm 2013 - 04 - 23.

Sven-Olof Kulldorff
Styrelsens ordförande

Hans Björstrand

Joakim Andreasson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2013 - 04 - 30.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers aB

Bror Frid
auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Bror Frid
auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Jörgen Rosengren
Verkställande direktör

Adam Samuelsson

Christer Johansson
auktoriserad revisor

Christer Johansson
auktoriserad revisor

Gunnar Tindberg

Joakim Lundvall

Revisionsberättelse
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Bufab Holding AB för år 2012. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 14–46. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för 
den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-
len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om ef-
fektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde-
ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Enligt vår 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 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
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 2012 och av dess finansiella resul-
tat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting 

Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FöRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Bufab Holding AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Värnamo den 30 april 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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Till årsstämman i Bufab Holding AB, org.nr 556685-6240
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