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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Arbona AB, org.nr 556541-8869, får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. Arbona 
AB är ett publikt bolag som är noterat på NGM:s Nordic MTF i Stockholm. Bolaget har sitt säte i 
Stockholm. 
 
Allmänt om verksamheten 
Arbona är ett investeringsföretag vars verksamhet främst består av att investera i, och långsiktigt 
äga och utveckla, mindre svenska onoterade företag. Även investeringar i noterade bolag och i 
fastigheter kan vara aktuella. Huvudfokus är att förvärva välskötta bolag med potential för 
vidareutveckling. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget 
har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga 
händelser under året har varit: 

• Ny VD började i januari 2016 
• Bolaget har bytt namn till Arbona AB (publ) 
• Två investeringar i onoterade bolag har gjorts under perioden, Johnsons El i Åre AB 

(100%) samt S2Medical AB (20%) 
• Ett 60-tal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med förvärvskandidater 

pågår fortlöpande 
• Kassan har förvaltats mer aktivt med mål att nå en bättre avkastning bankränta (se mer 

under Kapitalförvaltning nedan) 
 
 
Portföljbolagen  
 
Johnsons El 
Johnsons El är Jämtlands ledande installationsfirma inom el, data och säkerhet och har c:a 50 
anställda. Bolaget har kollektivavtal med Elektrikerförbundet och Unionen. Verksamheten är inte 
miljötillståndspliktig. 
 
Arbona förvärvade 100% av Johnsons i Åre El AB med dotterbolaget Johnsons i Östersund El AB 
den 1 september 2016. Johnsons El konsolideras därmed i Arbona AB från och med 1 
september. Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 26,7 MSEK och ett 
rörelseresultat om 4,5 MSEK. Rörelseresultatet under perioden är dock onormalt högt, dels pga 
att verksamheten har betydande säsongsvariationer och perioden september till december är 
den mest intensiva perioden varför en stor del av rörelseresultatet genereras under denna period 
och dels pga att resultatet innehåller engångseffekter på c:a 1 Mkr på grund av att Arbona 
redovisar enligt K3, där successiv vinstavräkning ska göras på pågående projekt. 
 
Konjunkturen har varit god under 2016 och ser lovande ut även för 2017. 
 
S2Medical 
S2Medical utvecklar revolutionerande produkter och tjänster inom sårläkning. Bolagets 
inledande produkter är CE-märkta och godkända som en klass 1 medicinteknisk produkt enligt 
Läkemedelsverket. 
 
Arbona förvärvade 20% av S2Medical AB i november 2016. Sedan dess har inledande försäljning 
kommit igång i Sverige, samt till ett par distributörer i Mellanöstern. Antalet patienter som har 
behandlats med S2Medicals produkter, både inom brännskador och inom svårläkta sår, ökar 
fortlöpande med mycket goda behandlingsresultat. Arbona ser positivt på bolagets framtida 
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potential. Än så länge är dock intäkterna blygsamma och en kapitalanskaffning är planerad under 
2017 för att möjliggöra en kraftfullare satsning på marknadsföring och försäljning av bolagets 
produkter och tjänster. 
 
Kapitalförvaltningen 
Styrelsen har under 2016 fattat beslut om att förvalta kassan mer aktivt, för att på detta sätt 
försöka nå en bättre avkastning än bankräntan. Kassan placeras i första hand i svenska 
noterade aktier och andra värdepapper. Resultatet från kortsiktiga placeringar uppgick under året 
till 2,8 Mkr. 
I bokslutet värderas portföljen, enligt försiktighetsprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärde 
och bedömt marknadsvärde, vilket den 31 december 2016 var anskaffningsvärdet. Värdet för de 
aktier i portföljen som är noterade på en svensk börs eller MTF var, enligt senaste betalkurs den 
31 December 2016, ca 4 Mkr högre än anskaffningsvärdet. Emellertid så är likviditeten i vissa av 
dessa aktier låg. 
 
Risker 
 
Operativa risker 
I Johnsons El så utgörs de främsta riskerna av risker med felkalkylerade fastprisprojekt, ansvar 
för felaktiga installationer samt arbetsmiljörisker. Dessa risker hanteras genom att arbeta enligt 
fastställt kvalitetssystem samt med en ansvarsförsäkring. 
 
I S2Medical utgörs den främsta risken av att bolaget är ett utvecklingsbolag och det kan ta längre 
tid, och visa sig vara mer kapitalkrävande, än förväntat att nå kommersiella framgångar. 
 
Vidare finns det risker kopplade till personberoende i både Johnsons El och i S2Medical, då båda 
bolagen är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. 
 
Finansiella risker 
Inom kapitalförvaltningen finns det finansiella risker kopplade till de värdepapper som Arbona 
placerar i. Värdepapprena kan öka och minska i värde och vissa värdepapper har en begränsad 
likviditet. Dessa risker hanteras i första hand genom riskspridning. 
 
Händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 
 
Bolagsstruktur 
Arbona-koncernen består av moderbolaget Arbona AB (publ), dotterbolagen Arbona Growth AB, 
Arbona Nordic AB, Arbona Fastighet AB, Siana AB, Eroc Technology AB och Johnsons i Åre El AB 
(med dotterbolag Johnsons i Östersund AB). 
 
Organisation 
Arbona har en anställd VD, Martin Zetterström. 
Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Andreas Bergsten och Erik Gjötterberg. 
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Arbonas aktie 
Aktiekapitalet uppgår till 37 164 012 SEK. 
 
Aktiekapitalet fördelas på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B. 
Kvotvärdet för aktierna uppgår till 1,00 SEK. 
 
Arbonas aktie handlas på NGM MTF. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 och 
kortnamnet ARBO MTF A, aktier av serie B har kortnamn ARBO MTF B och ISIN-kod: 
SE0003172089. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har 1/10 dels rösträtt och ger i allt 
övrigt samma rättigheter i bolaget. 
 
I Arbona finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner. 
 
 
Ekonomisk översikt           
            
(KSEK) 2016 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 26 506 - - - 194 
Rörelseresultat 2 884 -1 092 -1 453 -1 146 -1 678 
Resultat efter skatt 4 592 -807 -990 -11 763 5 012 
Resultat per aktie (SEK) 0,12 -0,02 -0,03 -0,32 0,13 
Eget kapital per balansdagen 62 990 58 399 59 206 60 196 71 959 
Likvida medel och kortfristiga 
placeringar per balansdagen 45 654 58 518 59 280 58 145 72 798 
Soliditet (%) 76% 100% 100% 100% 97% 
Eget kapital per aktie (SEK) 1,69 1,57 1,59 1,62 1,94 
Antal aktier per balansdagen 37 164 012 37 164 012 37 164 012 37 164 012 37 164 012 
Genomsnittligt antal aktier 37 164 012 37 164 012 37 164 012 37 164 012 37 164 012 
            
            
Dispositioner beträffande vinst eller förlust     
            
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning: (SEK)   
            
Överkursfond       16 227 278   
Balanserat resultat       3 642 937   
Årets resultat       1 436 356   
Totalt till förfogande       21 306 570   
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Koncernens Resultaträkning    
    
    

KSEK Not 2016 2015 

    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning  26 506 - 

Övriga rörelseintäkter  236 - 
Summa rörelsens intäkter  26 742 0 

    

Rörelsens kostnader    
Kostnader för material och underentreprenörer  -12 651 - 

Övriga externa kostnader  -2 530 -1 092 

Personalkostnader 6 -8 303 - 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -373 - 

Summa rörelsens kostnader  -23 857 -1 092 

        

RÖRELSERESULTAT  2 884 -1 092 

    

Finansiella poster    
Resultat från andelar i intresseföretag 7 -192 - 

Resultat från kortfristiga placeringar 8 2 935 -114 
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och 
kortfristiga placeringar  -142 - 

Övriga finansiella resultatposter 9 36 399 

RESULTAT FÖRE SKATT   5 522 -807 

    

Skatt på årets resultat 10 -930 0 

        

ÅRETS RESULTAT  4 592 -807 

    

Resultat hänförligt till bolagets aktieägare  4 592 -807 

Innehav utan bestämmande inflytande  - - 

    

Resultat per aktie före utspädning (SEK)  0,12 -0,02 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)  0,12 -0,02 

    

Antal aktier före utspädning  37 164 012 37 164 012 

Antal aktier efter utspädning  37 164 012 37 164 012 
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Koncernens Balansräkning    
    
    

KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Goodwill 11 1 027 - 

Summa immateriella anläggningstillgångar  1 027 - 

    
Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 12 4 695 - 

Maskiner och inventarier 13 1 020 - 

Summa materiella anläggningstillgångar  5 715 - 

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag 14 2 808 - 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 1 675 - 
Summa finansiella anläggningstillgångar  4 483 - 

      

Summa anläggningstillgångar  11 225 - 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager    

Färdiga varor och handelsvaror  4 052 - 
Summa varulager  4 052 - 

    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  19 244  

Övriga fordringar  450 65 

Upparbetad ej fakturerad intäkt 17 1 823 - 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 839 4 

Summa kortfristiga fordringar  22 357 69 

    
Kortfristiga placeringar 18 32 831 7 824 

Kassa och bank  12 823 50 694 

Summa omsättningstillgångar  72 063 58 587 

        

SUMMA TILLGÅNGAR  83 288 58 587 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  2016-12-31 2015-12-31 

    
Eget kapital    
    

Aktiekapital 23 37 164 37 164 

Övrigt tillskjutet kapital  145 799 145 799 

Balanserad vinst eller förlust  -124 564 -123 757 

Årets resultat  4 592 -807 

Summa eget kapital  62 991 58 399 

    
Avsättningar    

Uppskjuten skatteskuld  1 009 - 

Summa avsättningar  1 009 - 

    
Långfristiga skulder    

Långfristiga skulder 19 2 675 - 

Summa långfristiga skulder  2 675 0 

    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 19 300 - 

Leverantörsskulder  5 543 6 

Skatteskulder  308 - 

Övriga skulder  2 222 3 

Fakturerad ej upparbetad intäkt 17 4 350 - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 3 890 179 

Summa kortfristiga skulder  16 613 188 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  83 288 58 587 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
(KSEK)    

     
 Hänförligt till moderföretagets aktieägare 

 Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Balanserad 

vinst 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 2015-01-01 37 164 145 799 -123 757 59 206 

     

Årets resultat   -807 -807 

     
Summa totalresultat     -807 -807 

     
     

Summa transaktioner med aktieägare, redovisade 
direkt i eget kapital 0 0 0 0 

     

Utgående balans per 2015-12-31 37 164 145 799 -124 564 58 399 

     

Ingående balans per 2016-01-01 37 164 145 799 -124 564 58 399 

     
Årets resultat   4 592 4 592 

     

Summa totalresultat     4 592 4 592 

     

Summa transaktioner med aktieägare, redovisade 
direkt i eget kapital 0 0 0 0 

     

Utgående balans per 2016-12-31 37 164 145 799 -119 972 62 991 
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Koncernens Kassaflödesanalys    
    
    

KSEK Not 2016 2015 

    
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Rörelseresultat  2 884 -1 092 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 21 375 - 

Ränteintäkter  36 534 

Betald skatt  -453 - 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet  2 842 -558 

    
Ökning (-) / Minskning (+) varulager  -17 - 

Ökning (-) / Minskning (+) fordringar  -15 574 148 

Ökning (+) / Minskning (-) rörelseskulder   9 349 -103 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  -3 400 -513 

    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -331 - 

Förvärv av dotterbolag  -8 968 - 

Förvärv av intresseföretag  -3 000 - 

Förvärv kortfristiga placeringar  -63 938 -5 018 

Avyttring kortfristiga placeringar  41 866 700 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -34 371 -4 318 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Amortering av lån   -100 - 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  -100 0 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  -37 871 -4 831 

    

Summa likvida medel vid årets början  50 694 55 524 

SUMMA LIKVIDA MEDEL   12 823 50 694 
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Moderbolagets Resultaträkning    
    
    

KSEK Not 2016 2015 

    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 3 82 - 

Summa rörelsens intäkter  82 0 

    
Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader  -611 -1 092 

Personalkostnader 6 -1 003 - 

Summa rörelsens kostnader  -1 614 -1 092 

        

RÖRELSERESULTAT  -1 532 -1 092 

    
Finansiella poster    

Resultat från kortfristiga placeringar 8 997 -114 

Övriga finansiella resultatposter 9 32 200 

Summa finansiella poster  1 029 86 

    
Bokslutsdispositioner    
Erhållna/lämnade koncernbidrag  1 939 - 

Summa bokslutsdispositioner  1 939 0 

        

RESULTAT FÖRE SKATT  1 436 -1 006 

    

Skatt på årets resultat  0 0 

        

ÅRETS RESULTAT  1 436 -1 006 
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Moderbolagets balansräkning    
    
    

KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i dotterföretag 22 53 639 28 561 

Summa finansiella anläggningstillgångar  53 639 28 561 

      

Summa anläggningstillgångar  53 639 28 561 

    

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  15 - 

Fordringar på koncernföretag  20 439 - 

Övriga fordringar  189 64 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 22 4 

Summa kortfristiga fordringar  20 666 68 

    
Kortfristiga placeringar 18 1 391 7 824 

Kassa och bank  964 25 485 

Summa omsättningstillgångar  23 021 33 377 

        

SUMMA TILLGÅNGAR  76 660 61 938 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  2016-12-31 2015-12-31 
    

Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 23 37 164 37 164 

    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  16 227 16 227 
Balanserad vinst eller förlust  3 643 4 650 

Årets resultat  1 436 -1 006 

Summa eget kapital  58 471 57 035 

    
Långfristiga skulder    

Långfristiga skulder 19 1 325   

Summa långfristiga skulder  1 325 0 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  80 6 

Skulder till koncernbolag  16 419 4 719 

Skatteskulder  30 - 

Övriga skulder  111 - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 225 179 

Summa kortfristiga skulder  16 864 4 904 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  76 660 61 938 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital (KSEK)   
     

 Aktiekapital 
Överkurs-�

fond 

Balanserat 
resultat inkl 

årets resultat 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 2015-01-01 37 164 16 227 4 650 58 041 

     
Totalresultat     

     
Årets resultat   -1 006 -1 006 

     

Summa totalresultat 0 0 -1 006 -1 006 

     

Summa transaktioner med aktieägare, redovisade 
direkt i eget kapital 0 0 0 0 

     

Utgående balans per 2015-12-31 37 164 16 227 3 644 57 035 

     

Ingående balans per 2016-01-01 37 164 16 227 3 644 57 035 

     

Totalresultat     
     

Årets resultat   1 436 1 436 

     

Summa totalresultat 0 0 1 436 1 436 

     

Summa transaktioner med aktieägare, redovisade 
direkt i eget kapital 0 0 0 0 

     

Utgående balans per 2016-12-31 37 164 16 227 5 080 58 471 
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Moderbolagets Kassaflödesanalys    
    
    

KSEK Not 2016 2015 

    
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Rörelseresultat  -1 532 -1 092 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 21 - - 

Ränteintäkter  32 335 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet  -1 500 -757 

    
Ökning (-) / Minskning (+) fordringar  -18 659 23 720 

Ökning (+) / Minskning (-) rörelseskulder   11 960 1 326 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  -8 199 24 289 

    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Förvärv av dotterbolag (inkl aktieägartillskott)  -23 752 -25 000 

Förvärv kortfristiga placeringar  -6 586 -5 018 

Avyttring kortfristiga placeringar  14 016 700 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -16 322 -29 318 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0 0 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  -24 521 -5 029 

    

Summa likvida medel vid årets början  25 485 30 514 

SUMMA LIKVIDA MEDEL   964 25 485 
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Noter 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan. 
  
Koncernredovisning 
  
Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger 
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt 
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 
  
Förändring av koncernens sammansättning 
Under året har förvärv av 100% av aktierna i det rörelsedrivande bolaget Johnsons i Åre El AB skett inklusive dess 
helägda dotterbolag Johnsons i Östersund El AB. Vidare har förvärv av 20% av aktierna i S2 Medical AB skett. I övrigt är 
koncernsammansättningen oförändrad mot föregående år. 
  
Dotterföretag 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt 
har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att 
utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. 
  
Intresseföretag och gemensamt styrt företag 
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett 
betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett 
annat företag. 
  
Redovisning av intresseföretag 
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en 
förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på andelen 
påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden. Andelsvärdet 
påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga 
koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet. 
  
Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad i resultaträkningen. 
  
Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett 
nedskrivningsbehov. 
  
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen. 
 
Goodwill 
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den 
förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i 
balansräkningen. 
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Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 
  
Pågående entreprenadarbeten och liknande 
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras 
eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt. 
  
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas 
det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad. 
  
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de 
fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som 
fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en 
fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. 
  
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad 
successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter 
med totala uppdragsutgifter. 
  
När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i 
resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen. 
  
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett 
belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Om det är 
sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag 
redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen. 
  
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de 
fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som 
fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en 
fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. 
  
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningstider tillämpas: 
  
Immateriella anläggningstillgångar 
Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar. 
 
Goodwill 5 år   
  
Materiella anläggningstillgångar 
 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år   
Byggnader per komponent 10 – 30 år  
 
Komponentindelning 
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 
  
Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
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som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har 
reglerats eller på annat sätt upphört. 
 
 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till 
anskaffningsvärdet när de uppkommer. 
  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. 
  
Kortfristiga placeringar 
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i 
efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt 
marknadsvärde. 
  
Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
  
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
  
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då 
legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av 
tillgången och reglering av skulden avses ske. 
  
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.  
 
Likvida medel 
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen. 
Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader. 
  
Leasingavtal 
Leasingavtalen klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Leasing där väsentlig del av riskerna och 
fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under 
leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Leasingavtal av anläggningstillgångar där 
koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som 
finansiell leasing. Se not 5. 
 
Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. 
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda 
värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 
  
Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. 
  



Arbona	AB	(publ)	556541-8869	 	 19	

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad 
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras. 
  
Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
  
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. 
  
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.  
  
Nyckeltalsdefinitioner 
  
Soliditet = Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 
 
 
Moderföretaget 
 
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
 
Uppdelning i bundet och fritt eget kapital 
I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet med 
Årsredovisningslagen. 
 
  
Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter 
anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som 
inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.  
  
Intäktsredovisning 
Då successiv vinstavräkning tillämpas i merparten av pågående projekt kan uppskattningar och bedömningar i 
projektprognoser innebära en betydande påverkan på redovisning och uppföljning. Ett uppdrags färdigställandegrad 
bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. 
 
Inkomstskatter 
Bolaget har betydande skattemässiga underskottsavdrag. Dessa underskottsavdrag är pga koncernbidrags- och 
fusionsspärrar inte möjliga att utnyttja mot vinster i de rörelsedrivande bolagen under den kommande 5 års perioden. 
Mot bakgrund av att detta har ledningen bedömt att dessa inte ska redovisas för närvarande. Storleken på 
underskottsavdragen framgår av not 10. 
 
Värde på kortfristiga placeringar 
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av 
värderingstekniker. Koncernen väljer ut ett flertal metoder och gör antaganden som huvudsakligen baseras på de 
marknadsvillkor som föreligger vid varje rapportperiods slut. Vid utgången av räkenskapsåret hade koncernen inga 
finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad. Flera av dessa omsätts i mycket liten utsträckning vilket 
innebär en osäkerhet om noterade priser motsvarar verkligt värde. 
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NOT 3 Upplysningar om närstående      
      
Ingen av de nuvarande styrelseledamöterna eller ledande befattningshavarna i Arbona har eller har haft någon direkt eller 
indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller sina avtalsvillkor. Bolagets revisorer har ej 
heller varit delaktiga  
i några transaktioner enligt ovan. Arbona har inte heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till 
förmån för någon av de nuvarande styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorerna. Arvoden och 
ersa ̈ttningar till styrelse och ledande befattningshavare framgår av not 6.�
Av moderbolagets försäljning avser 100% (0%) försäljning inom koncernen. Inga inköp har skett. 

      
      
NOT 4 Ersättning till revisorerna      
      
 Koncern Moderbolaget  
Baker Tilly Umeå AB 2016 2015 2016 2015  
Revisionsuppdraget 150 82 80 82  
Skatterådgivning - 8 - 8  
Andra uppdrag än revisionsuppdraget - - - -  
Totalt 150 90 80 90  

Med revisionsuppdrag avses granskning av a ̊rsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sa ̊dan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. 
      
      
NOT 5 Leasing      
      
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till 114 kSEK.     
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:  
      
 2016 2015    
Inom ett år 391 -    
Senare än ett år men inom fem år 711 -    
Senare än fem år - -    

 
 
NOT 6 Anställda och personalkostnader      

      
  Koncernen Moderbolaget  
Medelantalet anställda 2016* 2015 2016 2015  
Kvinnor 2 - - -  
Män 45 - 1 -  
Totalt 47 0 1 0  
* För Johnsons El så har medelantalet anställda beräknats på de fyra månader som bolagen ingått i koncernen.  
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  Koncernen Moderbolaget  
Löner och andra ersättningar  2016 2015 2016 2015  
Styrelse och VD      
Löner och andra ersättningar  688 100 688 100  
Pensionskostnader 123  123   
Sociala kostnader inkl särsk löneskatt 246 31 246 31  

      
Övriga anställda      
Löner och andra ersättningar  7 334 - - -  
Pensionskostnader 455 - - -  
Sociala kostnader inkl särsk löneskatt 2 401 - - -  
Totalt 11 247 131 1 057 131  

      
      

Principer för ersättningar till ledande 
befattningshavare      
Under perioden 2016-01-01 -- 2016-09-30 uppbar VD en månadslön om 42 000 kr. Under perioden 2016-10-01 -- 2016-12-31 
uppbar VD en månadslön om 70 000 kr. I tillägg har bolaget avsatt en premie till tjänstepension om 20% VDs månadslön. VD 
äger för närvarande 8 000 aktier i bolaget. Bolaget har en policy för ersättning till ledande befattningshavare som innebär 
följande. Arbona skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare 
kan rekryteras och behållas.  Därvid skall bolagets finansiella ställning beaktas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna 
skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, eventuella personaloptioner, pension samt övriga förmåner. 

      
Ersättning till styrelseledamöter      
Till styrelsen ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Intill nästa årsstämma utgår styrelsearvode med 100 tkr, att 
fördelas enligt styrelsens önskemål. 

      
För styrelsens ledamöter har bolaget inte tecknat någon ansvarsförsäkring.    
      
Med andra ledande befattningshavare avses den eller de personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen. 
      
Personaloptioner      
Inga personaloptioner har tilldelats styrelsen och ledande befattningshavare.    
      
Pensioner      
Inga ledande befattningshavare har erhållit utfästelser om förtida pensionering.     
      
Övriga förmåner      
Inga ledande befattningshavare har några ytterligare förmåner.     
      
Avgångsvederlag m m      
Inga ledande befattningshavare har rätt till avgångsvederlag.     
      
Avvikelser      
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som  
motiverar det.      
      
Tidigare beslutade ersättningar       
Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.     
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Ersättningar och övriga förmåner under 2016      

  
Grundlön/ 

Arvode 
Rörlig�
komp. 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader Totalt 

Håkan Blomdahl (styrelseordförande) 50 - - - 50 
Andreas Bergsten (styrelseledamot) 25 - - - 25 
Erik Gjötterberg (styrelseledamot) 25 - - - 25 
Martin Zetterström (VD) 588 - - 123 711 
Totalt 688 0 0 123 811 

      
      
Ersättningar och övriga förmåner under 2015      

  
Grundlön/ 

Arvode 
Rörlig�
komp. 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader Totalt 

Håkan Blomdahl (styrelseordförande) 25 - - - 25 
Stein Grimsvik (styrelseledamot) 50 - - - 50 
Andreas Bergsten (styrelseledamot) 25 - - - 25 
Totalt 100 0 0 0 100 
För perioden Jan-Okt 2015 uppbar VD (Susanna Bervå) ersättning genom konsultarvode uppgående till 200 tkr exkl moms. 
      
Könsfördelning i företagsledningen 2016 2015  
  Män Kvinnor Män Kvinnor  
      
Styrelse 3 - 3 -  
VD och ledningsgrupp 1 - - 1  
Totalt 4 0 3 1  
      

 
NOT 7 Resultat från andelar i intresseföretag     
  2016 2015    
Årets resultatandel -114 -    
Avskrivning goodwill -78 -    
Totalt -192 0    
      
      
NOT 8 Resultat från kortfristiga placeringar      
 Koncern Moderbolaget  
  2016 2015 2016 2015  
Realisationsresultat 2 421 -300 915 -300  
Återföring tidigare nedskrivning 86 844 86 844  
Årets nedskrivning -169 -793 -169 -793  
Erhållna utdelningar och räntor 597 135 165 135  
Totalt 2 935 -114 997 -114  
      
      
NOT 9 Övriga finansiella resultatposter      
 Koncern Moderbolaget  
  2016 2015 2016 2015  
Valutakursdifferenser 4 - 4 -  
Ränteintäkter 55 399 28 200  
Räntekostnader -23 - - -  
Totalt 36 399 32 200  
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NOT 10 Skatt på årets resultat      
Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av 
genomsnittlig skattesats enligt följande:      
      
 Koncern Moderbolaget  

  2016 2015 2016 2015  
Årets resultat före skatt 5 522 -807 1 436 -1 006  
Skatt beräknad efter svensk skattesats (22 %) -1 215 178 -316 221  
Icke avdragsgilla/skattepliktiga resultatposter -netto 43 -55 79 -55  
Effekt av outnyttjade förlustavdrag 242 -123 237 -166  
Skattekostnad -930 0 0 0  
      
Underskottsavdrag, Tkr 1 003 239 1 004 342 609 332 610 435  
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag, Tkr 220 713 220 955 134 053 134 296  
      
Uppskjuten skattefordran avseende koncernens underskottsavdrag har ej redovisats i balansräkningen. Samtliga  
underskottsavdrag kan utnyttjas utan tidsbegränsning.     
      

 
NOT 11 Goodwill      
  2016 2015    
Ingående anskaffningsvärden - -    
Årets inköp 1 100 -    
Utgående anskaffningsvärden 1 100 -    
Ingående avskrivningar - -    
Årets avskrivningar -73 -    
Utgående avskrivningar -73 -    
Redovisat värde 1 027 0    
      
      
NOT 12 Byggnader och mark      
  2016 2015    
Ingående anskaffningsvärden - -    
Rörelseförvärv 4 770 -    
Årets inköp - -    
Utgående anskaffningsvärden 4 770 -    
Ingående avskrivningar - -    
Årets avskrivningar -75 -    
Utgående avskrivningar -75 -    
Redovisat värde 4 695 0    
      
      
NOT 13 Maskiner och inventarier      
  2016 2015    
Ingående anskaffningsvärden - -    
Rörelseförvärv 914 -    
Årets inköp 331 -    
Utgående anskaffningsvärden 1 245 -    
Ingående avskrivningar - -    
Årets avskrivningar -225 -    
Utgående avskrivningar -225 -    
Redovisat värde 1 020 0    
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NOT 14 Andelar i intresseföretag      
 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Bokfört 

Bolag andel andel andelar 
värde 

(2016) 
värde 

(2015) 
S2 Medical AB 20% 20% 625 2 808 - 
Totalt       2 808   

      
  Org.  Eget Årets 
Bolag   nummer Säte kapital resultat 

S2 Medical AB  
556934-

8344 Linköping 2 752 -1 195 
Totalt       2 752 -1 195 

      
      
 Koncernen   

  2016-12-31 2015-12-31    
Ingående anskaffningsvärde 0 -    
Årets förvärv 3 000 -    
Årets resultandel (netto) -192 -    
Redovisat värde 2 808 0    

      
 
NOT 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav      
  2016 2015    
Ingående anskaffningsvärden - -    
Årets inköp 1 817 -    
Årets försäljningar/utrangeringar - -    
Utgående anskaffningsvärden 1 817 -    
Ingående nedskrivningar - -    
Årets upp-/nedskrivningar -142 -    
Redovisat värde 1 675 0    

      
      

NOT 16 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter      

 Koncern Moderbolaget  
  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
Upplupna intäkter - - 20 -  
Förutbetalda hyres- och leasingavgifter 526 - - -  
Övriga poster 313 2 2 4  
Totalt 839 2 22 4  
      
      
NOT 17 Pågående service- och entreprenaduppdrag      
  2016 2015    
Aktiverade nedlagda utgifter och redovisad vinst/förlust -20 278 -    
Fakturerade delbelopp 22 805 -    
Netto 2 527 -    
Upparbetad ej fakturerad intäkt -1 823 -    
Fakturerad ej upparbetad intäkt 4 350 -    
Netto 2 527 -    
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NOT 18 Förändring kortfristiga placeringar      
      

 Koncern Moderbolaget  
  2016 2015 2016 2015  
Ingående anskaffningsvärde 16 281 12 263 16 281 12 263  
Årets inköp 63 938 5 018 6 586 5 018  
Årets försäljning -39 012 -1 000 -13 146 -1 000  
Utgående anskaffningsvärde 41 207 16 281 9 721 16 281  
Ingående nedskrivningar -8 456 -8 507 -8 456 -8 507  
Återföring tidigare nedskrivningar 126 844 126 844  
Årets nedskrivningar -46 -793 - -793  
Utgående nedskrivningar och värdejusteringar -8 376 -8 456 -8 330 -8 456  
Redovisat värde 32 831 7 824 1 391 7 824  
      

 
NOT 19 Räntebärande skulder      
 Koncern Moderbolaget  
  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
Förfaller till betalning inom 1 år 300 - - -  
Förfaller till betalning inom 2 till 5 år från balansdagen 2 675 - 1 325 -  
Förfaller till betalning senare än 5 år från balansdagen - - - -  
Totalt 2 975 0 1 325 0  
      
      
NOT 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     
 Koncern Moderbolaget  
  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
Upplupna personalkostnader 2 746 100 157 100  
Upplupna sociala avgifter 813 31 18 31  
Övriga poster 331 48 50 48  
Totalt 3 890 179 225 179  
      
      
NOT 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    
 Koncern Moderbolaget  
  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
Avskrivningar 373 - - -  
Övrigt 2 - - -  
Totalt 375 0 0 0  
      
      
NOT 22 Andelar i koncernföretag      
 Moderbolaget    
  2016-12-31 2015-12-31    
Ingående anskaffningsvärde 28 561 3 561    
Förvärv av aktier i koncernföretag 15 077 -    
Aktieägartillskott 10 000 25 000    
Utgående anskaffningsvärde 53 638 28 561    
      
      

  



Arbona	AB	(publ)	556541-8869	 	 26	

    Bokfört värde 

Bolag Org. nr Säte 
Andel kapital 

och röster 2016-12-31 2015-12-31 
Johnsons i Åre El AB 556135-1395 Åre 100% 15 077 - 
Johnsons i Östersund El AB 556628-5374 Östersund 100% - - 
Arbona Fastigheter AB 556557-1931 Stockholm 100% 623 623 
Siana AB 556560-0029 Stockholm 100% 12 139 2 139 
Arbona Nordic AB 556606-5743 Stockholm 100% 100 100 
Arbona Growth AB 556459-7580 Stockholm 100% 600 600 
Eroc Technology AB 556633-3760 Stockholm 100% 25 100 25 100 
Totalt       53 638 28 561 

      
 
NOT 23 Aktiekapital i moderbolaget      
 2016-12-31  2015-12-31 

  Antal 
Kvotvärde 

(SEK/aktie)   Antal 
Kvotvärde 

(SEK/aktie) 
A-aktier 6 194 002 1,00  6 194 002 1,0 
B-aktier 30 970 010 1,00  30 970 010 1,0 
Totalt 37 164 012     37 164 012   

      
      
NOT 24 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget  
  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
För egna skulder och åtaganden      
Pantsatt depå 2 138 17 997 2 138 17 997  
Företagsinteckning 6 500 - - -  
Totalt 8 638 17 997 2 138 17 997  

      
      
NOT 25 Rörelseförvärv      

Bolag 
Förvärvs-
tidpunkt   Verksamhetsbeskrivning   

Johnsons i Åre El AB (inkl Johnsons i Östersund El AB) 2016-09-01   El-, data,-, och säkerhetsinstallationer i Jämtland 
      

De förvärvade företagens nettotillgångar vid 
förvärvstidpunkten 

Redovisat 
värde i 

företaget 

Verkligt 
värde 

justering 

Verkligt 
värde 

redovisat i 
koncernen   

Johnsons i Åre El AB (inkl Johnsons i Östersund El AB)     
Goodwill - 1 100 1 100   
Anläggningstillgångar 6 916 586 7 502   
Omsättningstillgångar 10 749 - 10 749   
Likvida medel 4 784 - 4 784   
Skulder -9 058 - -9 058   
Nettotillgångar 13 391 1 686 15 077   
      
NOT 26 Händelser efter balansdagen      
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.    
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NOT 27 Disposition av resultat      
      
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning:    
 SEK     
Överkursfond 16 227 278     
Balanserat resultat 3 642 937     
Årets resultat 1 436 356     
Totalt till förfogande 21 306 570     
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Revisionsberättelse 
  
Till bolagsstämman i Arbona AB (publ) 
Org.nr 556541-8869 
  
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Arbona AB (publ) för 
räkenskapsåret 2016. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 2016-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen 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 och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
  
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 
  
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 
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oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: 
http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Arbona AB (publ) för räkenskapsåret 2016 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
  
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 
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Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
  
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
  
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt 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. 
 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: 
http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
  
  
Stockholm den 8 maj 2017 
 
Baker Tilly Umeå AB 
  
  
 
  
Åsa Dahlgren   
Auktoriserad revisor  


