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Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-01-20. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att 
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Maria Bäckström
Styrelseledamot

2021-01-20
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för CAMECO Sandviken AB, 556463-1009, avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Sandviken bedriver legotillverkning inom verkstadsindustrin, tillverkning och 
försäljning av egna produkter inom verkstadsindustri samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget 
bedriver även handel med verktyg och förnödenheter till verkstadsindustrin.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fokus för verksamhetsåret har varit effektivisering med det primära målet att skära kostnader för att:  

1.     hämta hem så mycket som möjligt av de avvecklingskostnader för filialen i Vika som belastade 
resultatet föregående verksamhetsår;

2.     anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna där aviserad nergång av orderläggning från 
företagets största kund väntas påverka ytterligare;

Parallellt med detta har man jobbat med att upprätta nya kundrelationer samt att vidareutveckla 
befintliga, med målsättningen att få en bredare kundbas där ingen enskild kund på sikt ska stå för 
mer än 25% av företagets omsättning. 
Diskussioner har inletts med nya kunder och viss prototyptillverkning påbörjats. 
Hos befintliga kunder har omsättningen varierat jämfört med tidigare år, men totalt sett ökat något 
mätt i faktiskt ordervärde. 

Ett omfattande arbete med att effektivare kunna styra företagets större serieproduktioner har 
genomförts med resultat som börjat visa sig under året med färre avvikelser i leveranser, minskade 
kostnader för övertid och andra kostnader relaterade till oförutsedda eller plötsliga situationer.

Corona- pandemins effekter har med facit i hand varit relativt begränsade under verksamhetsåret 
2019/2020. Från flertalet kunder sjönk orderingången drastiskt, eller försvann t.o.m. helt under våren 
2020. Detta kompenserades dock till viss del av att vissa andra kunder med leverantörer i hårt 
drabbade länder (bl.a. Kina) flyttade delar av sin tillverkning till Cameco.
Framåt sommaren och i slutet av verksamhetsåret blev effekterna från pandemin klart mer påtagliga. 
Ledningen tog dock beslutet att avvakta med permittering eller andra åtgärder då det antogs finnas 
en viss säsongsrelaterad effekt i orderstocken (juni-juli generellt låg). 
Detta resulterade i att balansposten produkter under tillverkning vid utgången av året låg drygt 
hälften mot föregående år.



Flerårsöversikt

Belopp i kr
 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning 19 595 859 20 797 537 24 706 912 24 444 172
Resultat efter finansiella poster 412 116 -1 671 505 630 449 387 501
Soliditet % 23 16 16 25
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Förändringar i eget kapital

 Aktiekapital
Uppskrivnings-

fond Reservfond
Balanserat

resultat
Belopp vid årets ingång 100 000 1 650 000 20 000 1 985 348
Balanseras i ny räkning    -1 671 505
Förändring av uppskrivningsfond  -45 200  45 200
Belopp vid årets utgång 100 000 1 604 800 20 000 359 043

 Årets resultat
Belopp vid årets ingång -1 671 505
Balanseras i ny räkning 1 671 505
Årets resultat 412 116
Belopp vid årets utgång 412 116

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

 
2019-07-01 -

2020-06-30
Balanserat resultat 359 042
Årets resultat 412 116
Summa 771 158

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

 
2019-07-01 -

2020-06-30
Balanseras i ny räkning 771 158
Summa 771 158
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Resultaträkning

Belopp i kr Not
2019-07-01 -

2020-06-30
2018-07-01 -

2019-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.    
Nettoomsättning  19 595 859 20 797 537
Övriga rörelseintäkter  126 020 366 029
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  19 721 879 21 163 566

Rörelsekostnader    
Råvaror och förnödenheter  -9 182 475 -8 325 409
Övriga externa kostnader  -2 866 196 -4 244 860
Personalkostnader 2 -6 017 158 -8 276 063
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 -987 885 -1 206 777

Övriga rörelsekostnader  0 -584 258
Summa rörelsekostnader  -19 053 714 -22 637 367

Rörelseresultat  668 165 -1 473 801

Finansiella poster    
Räntekostnader och liknande resultatposter  -256 049 -197 704
Summa finansiella poster  -256 049 -197 704

Resultat efter finansiella poster  412 116 -1 671 505

Resultat före skatt  412 116 -1 671 505

Årets resultat  412 116 -1 671 505
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2020-06-30 2019-06-30
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 3 2 659 493 2 796 219
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 3 281 428 3 997 995
Inventarier, verktyg och installationer 5 225 611 205 183
Summa materiella anläggningstillgångar  6 166 532 6 999 397

Summa anläggningstillgångar  6 166 532 6 999 397

Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  2 082 258 2 271 563
Varor under tillverkning  367 549 677 505
Summa varulager m.m.  2 449 807 2 949 068

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 962 605 2 974 393
Övriga fordringar  129 680 158 559
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  115 761 192 144
Summa kortfristiga fordringar  2 208 046 3 325 096

Kassa och bank    
Kassa och bank  2 465 2 465
Summa kassa och bank  2 465 2 465

Summa omsättningstillgångar  4 660 318 6 276 629

SUMMA TILLGÅNGAR  10 826 850 13 276 026
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2020-06-30 2019-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  100 000 100 000
Uppskrivningsfond 6 1 604 800 1 650 000
Reservfond  20 000 20 000
Summa bundet eget kapital  1 724 800 1 770 000

Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  359 042 1 985 348
Årets resultat  412 116 -1 671 505
Summa fritt eget kapital  771 158 313 843

Summa eget kapital  2 495 958 2 083 843

Långfristiga skulder 7   
Checkräkningskredit  1 040 614 2 086 318
Övriga skulder till kreditinstitut 9 3 991 579 4 900 537
Övriga skulder  0 118 000
Summa långfristiga skulder  5 032 193 7 104 855

Kortfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 9 979 369 987 096
Leverantörsskulder  1 284 797 1 410 508
Skatteskulder  98 360 136 010
Övriga skulder  222 737 628 350
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  713 436 925 364
Summa kortfristiga skulder  3 298 699 4 087 328

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  10 826 850 13 276 026
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas: År
Byggnader 25
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Not 2 Medelantalet anställda

 
2019-07-01 -

2020-06-30
2018-07-01 -

2019-06-30
Medelantalet anställda 9 13

Not 3 Byggnader och mark

 
2019-07-01 -

2020-06-30
2018-07-01 -

2019-06-30
Ingående anskaffningsvärden 2 514 870 2 514 870
Utgående anskaffningsvärden 2 514 870 2 514 870

Ingående avskrivningar -1 368 651 -1 277 125
Förändringar av avskrivningar   
Årets avskrivningar -91 526 -91 526
Utgående avskrivningar -1 460 177 -1 368 651

Ingående uppskrivningar 1 650 000  
Förändringar av uppskrivningar   
Årets uppskrivningar  1 650 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -45 200  
Utgående uppskrivningar 1 604 800 1 650 000

Redovisat värde 2 659 493 2 796 219
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Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 
2019-07-01 -

2020-06-30
2018-07-01 -

2019-06-30
Ingående anskaffningsvärden 16 187 296 18 077 281
Förändringar av anskaffningsvärden   
Inköp 51 520 144 000
Försäljningar/utrangeringar  -2 033 985
Utgående anskaffningsvärden 16 238 816 16 187 296

Ingående avskrivningar -12 189 301 -12 596 466
Förändringar av avskrivningar   
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar  1 449 727
Årets avskrivningar -768 087 -1 042 562
Utgående avskrivningar -12 957 388 -12 189 301

Redovisat värde 3 281 428 3 997 995

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 
2019-07-01 -

2020-06-30
2018-07-01 -

2019-06-30
Ingående anskaffningsvärden 883 687 830 932
Förändringar av anskaffningsvärden   
Inköp 103 500 52 755
Utgående anskaffningsvärden 987 187 883 687

Ingående avskrivningar -678 504 -605 815
Förändringar av avskrivningar   
Årets avskrivningar -83 072 -72 689
Utgående avskrivningar -761 576 -678 504

Redovisat värde 225 611 205 183

Not 6 Uppskrivningsfond

 
2019-07-01 -

2020-06-30
2018-07-01 -

2019-06-30
Belopp vid årets ingång 1 650 000  
Förändringar av uppskrivningsfond   
Avsättning till fonden under räkenskapsåret  1 650 000
Avskrivning av uppskrivna tillgångar -45 200  
Belopp vid årets utgång 1 604 800 1 650 000

Uppskrivna tillgångarnas värde exkl. uppskrivning 1 054 693 1 146 219
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Not 7 Långfristiga skulder

 
2019-07-01 -

2020-06-30
2018-07-01 -

2019-06-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter
balansdagen

338 202 952 153

Not 8 Ställda säkerheter

 
2019-07-01 -

2020-06-30
2018-07-01 -

2019-06-30
Företagsinteckningar 5 250 000 5 250 000
Fastighetsinteckningar 3 500 000 3 500 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll 2 891 853 3 549 853
Summa ställda säkerheter 11 641 853 12 299 853

Not 9 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster
2019-07-01 -

2020-06-30
2018-07-01 -

2019-06-30
Övriga skulder till kreditinstitut, Långfristig 3 991 579 4 900 537
Övriga skulder till kreditinstitut, Kortfristig 979 369 987 086

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inledningen på verksamhetsåret uppvisade viss återhämtad orderingång och per september var man 
i fas med föregående år. Detta verkar dock ha varit en tillfällig topp och sedan dess har 
orderläggningen fallit tillbaka och ca halvvägs in i året 2020/2021 kan man nu se en tydlig effekt av 
pandemin.
Dialog med kunder visar att de flesta fortfarande håller sig vid liv, men är mycket avvaktande. 
Ledningen utesluter inte att åtgärder med i första hand permitteringar kan komma att bli aktuella 
under våren 2021.

Fortsatt utvecklat samarbete med vissa nya kunder samt nya produkter under prototyptillverkning 
hos befintliga kunder inger samtidigt hopp inför våren. 

Den effektivare styrningen av serieproduktion fortsätter att ge resultat och man jobbar vidare på att 
med hjälp av detta binda mindre pengar i lagervärden.  Vidare har fler jobb nu flyttats till den nyaste 
maskinen och vissa mindre investeringar gjorts för att kunna utöka mängden obemannad körning.
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Underskrifter

Sandviken 2021-01-20

Maria Bäckström 
Maria Bäckström
Styrelseordförande

 
 

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-01-20

Håkan Mattsson 
Håkan Mattsson
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REVISIONSBERÄTTELSEREVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i CAMECO Sandviken AB, org.nr556463-1009

Rapport om årsredovisningenRapport om årsredovisningen

UttalandenUttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för CAMECO Sandviken AB för räkenskapsåret 2019-07-01 --
2020-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av CAMECO Sandviken ABs finansiella ställning per den 30 juni 2020
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalandenGrund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande
till CAMECO Sandviken AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansvarStyrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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Revisorns ansvarRevisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningarRapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

UttalandenUttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för CAMECO
Sandviken AB för räkenskapsåret 2019-07-01 -- 2020-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalandenGrund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till CAMECO Sandviken AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansvarStyrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvarRevisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
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• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Sandviken 2021-01-20

Håkan Mattsson
Håkan Mattsson

Auktoriserad revisor
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