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Vårt kundlöfte – Your Perfect Climate

       
Om Munters

Munters är en världsledande leverantör  
av energieffektiva lösningar för luftbehandling.  

Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat 
för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland 

livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter.  
Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan  

företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning  
i fler än 30 länder av våra 2 900 medarbetare. Munters ägs av 

Nordic Capital Fund VII och har drygt sex miljarder kronor  
i omsättning.

Besök oss på munters.com

Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.
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17
Tillverkningsplatser

6
Miljarder SEK i årlig 

nettoförsäljning

Fakta och siffror
• Global närvaro med försäljning och tillverkning på över  

30 marknader
• 6 miljarder svenska kronor i årlig nettoomsättning
• Cirka 2 900 anställda
• 17 tillverkningsanläggningar, sju logistik- och monterings -

center samt 55 försäljnings- och serviceställen
• Har installerat mer än 320 000 luftbehandlingssystem
• Ägs av Nordic Capital Fund VII

55
Försäljning och  
servicecenter

Global närvaro med 
försäljning och tillverkning  
i över 30 marknader på  

sex kontinenter

30 60
År av innovation

Vårt arv
Munters är den ursprungliga innovatören inom klimatkontroll sedan 1955. 
Företaget grundades av den geniala uppfinnaren och entreprenören 
Carl Munters och byggdes kring hans insikter om termodynamikens lagar 
i kombination med hans förmåga att överföra dessa insikter till ban
brytande teknik.

Carl Munters ansökte under sin livstid om närmare 1 000 patent, främst 
inom områdena avfuktning och evaporativ kylning. Dessa två områden 
är centrala tekniker inom Munters.

Än idag lever innovations- och teknikarvet vidare inom företaget och  
Carl Munters anda guidar oss i vårt dagliga arbete. 
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Case: Växthus  
Vi vill äta bättre och hälsosammare. Vi förstår 
bättre och bättre för varje dag vad en nyttig 
måltid består av. Vi vet att grönsaker utgör en 
mycket viktig del av vårt näringsintag. Därför 
måste grönsaker odlas på ett energieffektivt sätt, 
och växthus behöver fläktar för att ventileras 
ordentligt. 

Fläktar från Munters ger ett bättre luftflöde 
vid en lägre energiförbrukning, vilket leder till 
en bättre miljö för grönsakerna. Färre fläktar 
innebär lägre investeringskostnader – vilket 
innebär lägre grönsakspriser. 

Producenter och konsumenter över hela 
världen drar fördel av det perfekta klimatet.

Air Treatment
Affärsområde Air Treatment är globalt ledande när det gäller lösningar för energieffektiv luftbehandling. 
Med våra marknadsledande produkter skapar vi det perfekta klimatet för tillverkning, konservering samt för 
olika kommersiella applikationer. Våra innovativa lösningar möjliggör exakt styrning av fukt och temperatur 
på ett miljövänligt sätt och skapar ett hälsosamt klimat. Våra lösningar inkluderar avfuktning med sorptions
rotorer, evaporativ kyla, evaporativ media, värme, VOC-reduktion samt värmeväxlare av polymer.*

Case: Gasturbiner
Vår värld har ett konstant behov av energi. 
Aktörer inom kraft- och processindustrin måste 
ständigt vara innovativa givet de stigande kost
naderna för elproduktion. 

Gasturbiner är en viktig del i produktionsan
läggningarna och effektivitet är av yttersta vikt. 
Väl filtrerad luft är ett krav för att uppnå effektiv 
och konstant produktion. 

Munters droppavskiljare är en del av produk
tionsprocessen och påverkar filtrens livslängd 
samt säkerställer att produktionen inte avbryts. 

Utökad livslängd hos filter och kontinuerlig 
produktion uppnås genom att Munters tillhand
ahåller det perfekta klimatet.

AgHort
Affärsområdet AgHort utvecklar och tillverkar energieffektiva system för klimatkontroll för tillväxt och 
utveckling av jordbruks- och växthusapplikationer. Genom att tillhandahålla det perfekta klimatet får 
högintensiva lantbruk med våra lösningar möjlighet att arbeta och producera under optimala förhållanden. 
Vårt innovativa produktsortiment omfattar ventilation, kylning, uppvärmning och marknadsledande 
kontrollsystem. Munters strävar alltid efter att vara den perfekta samarbetspartnern för våra kunder.

Case: Läkemedel 
Läkemedel och mediciner blir alltmer kraftfulla 
och effektiva. 

Tillverkningen av farmaceutiska produkter 
är strikt reglerad genom God tillverkningssed 
(GMP), som kontrolleras av olika nationella 
organ. Användare av läkemedel och mediciner 
måste vara helt säkra på att dessa är produc

erade under strikt kontrollerade former vad 
gäller hygien. De eventuella effekterna av en 
kontaminerad miljö kan bli allvarliga. 

Munters teknik och lösningar för just den här 
tillverkningsmiljön säkerställer att GMPstand
arder följs. Patientsäkerheten uppnås genom att 
Munters levererar det perfekta klimatet.

Affärsområden

Mist Elimination
Affärsområde Mist Elimination är en ledande leverantör av lösningar för separation och droppavskiljning. 
Våra droppavskiljare skapar optimala driftsförhållanden och skyddar utrustning i processindustrier, vind-
kraftverk, gasturbiner och på fartyg. Våra droppavskiljare är också nyckelkomponenter i system som install
eras för att rena utsläppsgaser från primärt kolkraftverk och fartyg över hela världen. Med ett dedikerat team 
av experter hjälper vi kunder inom många olika industrier att hitta den bästa lösningen kopplat till deras behov.

*Under 2016 var Data Centers en del av affärsområdet Air Treatment. Från januari 2017 är de ett eget affärsområde.
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Information om verksamheten

Munterskoncernen är en världsledande leverantör av 
energieffektiva lösningar för avfuktning och luftbehandling . 
Genom innovativ teknik skapar Munters experter ett perfekt 
klimat för kunder i de flesta branscher . Våra största kunder 
finns inom branscherna livsmedel, läkemedel, detaljhandel, 
datacenter, djuruppfödning och kraftindustri . Munters har 
varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företa-
get grundades 1955 . Verksamheten är organiserad i tre 
affärsområden Air Treatment, AgHort och Mist Elimination . 
Under året beslutades att verksamheten ska omorganiseras 
i fyra affärsområden där Data Centers bryts ut från affärs-
området AirTreatment . Services blir en global produktorga-
nisation som på sikt kommer att serva och ingå i samtliga 
affärsområden . Den nya organisationen gäller från och 
med den första januari 2017 . Munters affärsområden har 
fokus på industriell processluftbehandling, komfortinriktad 
klimatkontroll, datacenter-kylning, klimatkontroll för djur-
hållning och växthusnäring samt rökgasrening . Tillverkning 
och försäljning sker genom egna bolag i ett 30-tal länder . 
Koncernen har cirka 2 900 anställda .

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förvärv och avyttringar

Inga förvärv eller avyttringar skedde under året .

Övrigt

Under det fjärde kvartalet löstes tilläggsköpeskillingen för 
den tidigare ägaren i Reventa i förtid . Ersättningen upp-
gick till 9 Mkr . Ytterligare information om transaktionen 
återfinns i not 2 .

Affärsområde Air Treatment

Munters affärsområde Air Treatment är verksamt i regi-
onerna Americas, EMEA och Asia Pacific . Verksamheten 
bedrivs i marknadssegmenten Industrial, Commercial, Data 
Centers, OEM Components och Service . De framtida till-
växtmöjligheterna bedöms som mycket goda främst inom 
marknadssegmenten Industrial, Data Centers, OEM  
Components och Service . Marknadspositionerna inom 

Industrial är traditionellt mycket starka med ett starkt varu-
namn och en hög marknadsandel . Under året har utveck-
lingen för Components varit stark driven bland annat av en 
stark efterfrågan från litiumbatterimarknaden i Kina . Inom 
Data Centers har efterfrågan varit stark och en fortsatt god 
tillväxt inom energisnåla lösningar för att kyla datacenter-
anläggningar förutspås . Inom Commercial segmentet 
dominerar försäljningen till detaljhandelskedjor i framför 
allt USA där efterfrågan under året har varit svagare än  
året dessförinnan . Under 2014 fattades ett strategiskt 
beslut vilket innebar att Munters på sikt kommer att sluta 
tillverka och sälja produkter som saknar viktiga komponenter 
tillverkade av Munters . Försäljningen inom Commercial har 
under året påverkats negativt att detta strategiska beslut . 
Utvecklingen för Service var god under året, med en god 
tillväxt i alla regioner . Under året beslutades att Data  
Centers per den 1 januari 2017 ska brytas ut ur affärs-
området Air Treatment för att bilda ett självständigt 
affärsområde, Data Centers . Samtidigt bildades en global 
produktorganisation, Services, som på sikt kommer att 
serva alla affärsområden .

I Americas var orderingångstillväxten på en något lägre 
nivå främst som ett resultat av en lägre efterfrågan inom 
detaljhandeln . En stark orderingång noterades i EMEA där 
större projekt inom segmentet Industrial samt segmentet 
Service bidrog positivt . I Asia Pacific var tillväxttakten god 
med stora leveranser till företag med tillverkning av litium-
batterier . Marknaden för datacenterkylning utvecklades 
väl under året med en god utveckling i både Americas och 
EMEA . Under året erhölls den största ordern i Munters  
historia från en betydande datacenter-kund i EMEA . Leve-
rans av denna order skedde under det andra halvåret från 
Munters fabrik i Dison, Belgien . Serviceverksamheten upp-
visade under året en stark tillväxt i alla regioner och med 
en god utveckling i Americas . Prishöjningar har genomförts 
på de flesta marknader under året .

 
Affärsområde AgHort

Affärsområdet AgHort är globalt erkänt som ledande 
leverantör av produkter och energieffektiva lösningar för 

Styrelsen för Munters Topholding AB, organisationsnummer 556819-2321 med säte i Stockholm, 
Sverige, avger härmed årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari till 
31 december 2016. Årsredovisningen har av styrelsen godkänts för utfärdande den 14 mars 2017. 
Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar ska föreläggas för fastställelse på 
årsstämman den 28 mars 2017.

Förvaltningsberättelse
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klimatkontroll för djurhållning och växthus . Verksamheten 
bedrivs i marknadssegmenten Broiler, Layer, Swine, Dairy 
och Greenhouse . En god efterfrågan har noterats under 
året, framförallt i USA, där flertalet segment uppvisade en 
mycket stark tillväxt . Inom EMEA noterades en mer däm-
pad efterfrågan med en lägre efterfrågan från mellanös-
tern, Östeuropa och Ryssland . Den goda efterfrågan i USA 
har även påverkat Rotem Computerized Controllers positivt 
under året då en betydande del av försäljningen sker till 
kunder i USA . Strategin att utveckla verksamheten från 
komponentförsäljning till en applikationsleverantör inriktad 
på helhetslösningar för kunderna har utvecklats väl . Den 
koncentrerade satsningen på Kina, där en omställning från 
en direkt säljorganisation till försäljning via indirekta kana-
ler har skett gav under året en god utdelning .

Genom förvärvet av Reventa, Tyskland, som skedde 
under 2015 har Munters fått en bättre täckning inom   
segmentet Swine och tillgång till en marknad där produkter 
för fjäderfä och svin i kalla klimat tillhandahålls . De flesta 
av Reventas kunder finns i Tyskland men en stor andel av 
försäljningen sker på export till Ryssland och Östeuropa . 
Reventa är ett starkt och innovativt företag med exper-
tis inom regenerativ ventilationsteknik . Prishöjningar har 
genomförts under året .

Affärsområde Mist Elimination

Affärsområde Mist Elimination levererar kompletta lös-
ningar främst för droppavskiljning från gasflöden vilket 
ökar produktiviteten, skyddar utrustning och värnar miljön . 
Verksamheten bedrivs i marknadssegmenten Power, 
Process och Marine . Under året har ett fortsatt fokus legat 
på att genomföra affärsområdets strategi samt att bygga 
nödvändig infrastruktur och kompetens inom såväl försälj-
ning som produktion för att bredda verksamheten till nya 
fokussegment och marknader . Under året fattades beslut 
om att lägga ner produktionen i Munters produktionsan-
läggning i Istanbul, Turkiet, och produktionen har lagts ut 
på underleverantörer i Europa . Produktionskapaciteten vid 
tillverkningsenheten i Beijing är nu utbyggd och efterfrå-
gan från kunder på den kinesiska marknaden har under 
året varit mycket stark . Under året har orderingången varit 
mycket god inom Power (bl .a . för reningsanläggningar till 
kolkraftverk) i Kina . Region Americas uppvisade en god lön-
samhet under året drivet framförallt av Power segmentet . 
God efterfrågan förväntas framöver inom segmenten Power 
och Marine . Prishöjningar har genomförts under året . 

Väsentliga händelser efter balansdagen

Den 1 februari 2017 slutförde Munters förvärvet av 60 
procent av aktierna i det amerikanska programvaruföreta-
get MTech Systems . Köpeskillingen uppgick till 222 Mkr, 
vilket motsvarar ett skuldfritt värde för 100 procent av 
bolaget motsvarande 370 Mkr . Förvärvet av MTech Systems 
kommer att utveckla Munters erbjudande genom möjlig-
heten till avancerade dataanalyser . Genom att kombinera 
kompetens och lösningar hos de två företagen kommer 
Munters att kunna ge en fullständig bild av leveranskedjan 
för fjäderfä- och svinproducenter . MTech Systems, med 
huvudkontor i Atlanta, Georgia är världsledande inom 
mjukvarusystem som ger insikt och intelligens till varje 
aspekt av produktionsstyrning inom fjäderfä och svin . 
MTechs applikationer används hos svin- och fjäderfäföretag 
på sex kontinenter i över 20 länder . För mer information  
se not 31 .

Munters och dess ägare undersöker olika strategiska ini-
tiativ för att stödja bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, 
inkluderat möjligheten att börsintroducera bolaget . Inget 
beslut har fattats och marknaden kommer att informeras 
om och när ett sådant beslut skulle fattas . 

I februari 2017 utsågs Helen Fasth Gillstedt till ny styrel-
seledamot och hon kommer vara ordförande i revisions-
utskottet . 

Resultat och ställning
Orderingång och nettoomsättning

Orderingång för perioden uppgick till 6 373 Mkr (5 420) 
och orderstocken var vid årets utgång 1 741 Mkr (1 348) . 
Orderingången ökade under året med 18 procent jämfört 
med samma period föregående år, varav 14 procent var 
volym- och prisrelaterad tillväxt, 0 procent hänförlig till 
valutaeffekter och 4 procent förvärv . Alla affärsområden 
redovisade en god organisk tillväxt under året . De högsta 
procentuella tillväxttakterna redovisades för Air Treatment 
samt för AgHort . Nettoomsättningen uppgick till 6 040 Mkr 
(5 399) .

Nettoomsättningen ökade under året med 12 procent 
jämfört med föregående år, varav 8 procent var volym- och 
prisrelaterad tillväxt, 0 procent hänförlig till valutaeffek-
ter och 4 procent förvärv . Alla affärsområden redovisade 
tillväxt under året . Även vad gäller nettoomsättningen upp-
visade Air Treatment och AgHort den högsta procentuella 
tillväxttakten . 

Bruttoresultat

Bruttoresultatet uppgick till 2 109 Mkr (1 819) och brutto-
marginalen till 34,9 procent (33,7) .
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Indirekta kostnader

Försäljnings- och administrationskostnader, uppgick till 
1 425 Mkr (1 303) motsvarade 23,6 procent (24,1) av  
nettoomsättningen . 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för året uppgick till 577 Mkr (384) . 
Rörelse marginalen uppgick till 9,6 procent (7,1) .

Finansiella poster

Koncernens finansnetto under 2016 uppgick till -424 Mkr 
(371) . Koncernens finansnetto har påverkats negativt av 
aktiverade kostnader för den tidigare finansieringen .

Skatter

Koncernen har netto en skattekostnad på -69 Mkr (-31) .

Engångsposter

Engångsposter som påverkade rörelseresultatet negativt 
för 2016 uppgick till 17 Mkr (-11) och utgör främst kostna-
derna för förberedelser för en eventuell framtida försäljning 
av Munters . För mer information om dessa poster se defini-
tioner av finansiella nyckeltal på sidan 51 .

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
under perioden till 163 Mkr (91), en stor del avser maski-
ner och inventarier till produktionsverksamheterna i USA, 
Italien, Mexico och Tyskland . Investeringar i immateriella 
tillgångar exklusive goodwill och övriga förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar uppgick till 20 Mkr (22) under 2016 . 
Av- och nedskrivningar uppgick till 262 Mkr (233) .

Finansiell ställning

Soliditeten vid årets utgång uppgick till 8,4 procent (6,2) . 
Räntebärande tillgångar uppgick till 432 Mkr (346) och 
ränte bärande avsättningar och skulder till 5 841 Mkr (5 451) . 
Den räntebärande nettoskulden vid årets utgång uppgick 
därmed till 5 412 Mkr (5 106) . Av nettoskulden utgör 2 688 
Mkr (2 488) aktieägarlån vilka är efterställda övriga skulder . 
Valet av kapitalstruktur i bolaget är den främsta orsaken till 
den låga soliditeten . Nettoskulden exklusive aktieägarlån 
uppgick till 2 724 Mkr (2 617) och soliditeten beräknad 
exklusive aktieägarlån uppgick till 38,3 procent (37,1) . 
Koncernen har per 31 december 2016 outnyttjade kreditfa-
ciliteter uppgående till 68 Mkr (209) . I slutet av december 
ställdes ytterligare en förvärvsfacilitet till förfogande om 25 
MUSD . På balansdagen var den nya faciliteten outnyttjad .

Goodwill

Goodwill uppgick per den 31 december 2016 till 4 227 Mkr 
(3 944) . Förändringen är hänförlig till positiva valutakurs-
effekter på 285 Mkr och då främst att SEK försvagats mot 
USD och EUR jämfört med föregående år .

Finansiella instrument

Förekomsten av finansiella instrument i koncernen, utöver 
de som uppkommit i den löpande verksamheten utgörs 
av räntebärande upplåning hos bank, aktieägarlån samt 
valutasäkringar . Ytterligare information om koncernens 
finansiella instrument återfinns i not 3 och 18 . 

Forskning och utveckling

Sammantaget uppgick kostnaderna för forskning och 
utveckling i koncernen till 138 Mkr (127), motsvarande 9,0 
procent (8,8) av rörelsekostnaderna . Aktivering av internt 
upparbetade immateriella tillgångar uppgår till 13 Mkr 
(16) . Ledord för forskning och utveckling är innovation, 
kvalitet och effektiv produktutveckling . Ett av våra mätetal 
inom området innovation är antalet patentansökningar . 
Antal patentansökningar följs upp mot uppsatta målnivåer . 
En struktur för att hantera och belöna patenterbara idéer 
finns och fungerar väl . Vår utvecklingsprocess har förbätt-
rats och inkluderar flera nya steg för att säkerställa god 
produkt kvalitet . Det gångna året var ett bra år sett till anta-
let produktlanseringar . Munters globala utvecklingsprocess 
har varit en bidragande orsak till detta .

Information om miljöpåverkan och miljöpolicy

Munters verksamhet påverkar den yttre miljön genom 
utsläpp till luft och vatten, genom hantering av kemikalier 
och avfall samt genom transporter av insatsvaror och  
färdiga produkter till och från Munters fabriker . Munters 
säkerställer att organisationen ständigt är uppmärksam på 
den miljöpåverkan verksamheten har . Munters har åtagit 
sig att kontinuerligt driva fram förbättringar, inom alla 
EHS-aspekter, på de platser Munters bedriver verksamhet 
samt att den verksamhet som bedrivs ska vara miljövänlig 
och att lagar och regler ska följas . Munters söker ständigt 
vägar för att minimera risker samt för att skapa en säkra-
re och hälsosammare miljö vad gäller arbetsplats för de 
anställda, för kunder, för samhället och för den totala miljön . 
Vi uppnår detta genom ett starkt ledarskap, lagarbete 
och genom vår ständiga strävan efter förbättring i allt vi 
gör . Munters har åtagit sig att följa all relevant lagstiftning 
gällande miljö, hälsa och säkerhet . Munters tillverknings-
anläggningar runt om i världen har åtagit sig att arbeta 
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med ett skriftligt program för miljö, hälsa & säkerhet  
(Safety Management Program) . Detta program har eta-
blerade rutiner för att säkerställa efterlevnad av relevant 
lagstiftning och för att aktivt förebygga skador, diverse 
incidenter samt miljöförstöring . Munters har åtagit sig att 
kontinuerligt utbilda och kommunicera i frågor kring miljö, 
hälsa och säkerhet till alla Munters medarbetare . 

Anställda

Antalet anställda var vid årets slut 2 939 personer (2 768), 
vilket motsvarar en ökning om 171 personer (6 procent) i 
förhållande till föregående år . Ökningen av antalet anställda 
är främst hänförlig till utökad produktions- och serviceper-
sonal till följd av den volymökning som skett och satsning-
en på serviceverksamheten . Medelantalet anställda, var 
under perioden 2 953 personer (2 874), en ökning med 
3 procent jämfört med fjolåret . Andelen kvinnor uppgår 
till 18 procent (18) . Personalomsättningen uppgår till 16 
procent (16) vilket innebär att bolaget har en relativt hög 
personalomsättning . Den höga personalomsättningen 
avser främst Asien och USA där Munters har stor produk-
tionsverksamhet . Medelåldern är 43 år (43) . Ersättningar 
till ledande befattningshavare samt fastställda riktlinjer för 
dessa ersättningar framgår av not 28 . 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

De största osäkerhetsfaktorerna för Munterskoncernen de 
kommande 12 månaderna bedöms vara följande: 

Operationella risker

Munters är en koncern med geografiskt spridd verksam-
het och många mindre organisatoriska enheter . Ett visst 
beroende av nyckelkunder samt nyckelpersoner finns . 
En del av Munters försäljning utgörs av komponenter, 
produkter och anläggningar som används i kvalificerade 
kundprocesser . Kvalitets- och kontraktsåtaganden kan 
leda till skadestånd . Framtida alternativa tekniker kan 
komma att utgöra en risk . Företag som idag är verksam-
ma inom luftbehandling kan komma att etablera sig inom 
Munters nischer vilket skulle innebära en ökad konkur-
rens . Efterfrågan på bolagets produkter påverkas av det 
allmänna konjunkturläget . 

Finansiella risker 

Finansiella risker utgörs främst av valuta-, ränte- och finan-
sieringsrisker . Den fortsatta utvecklingen av den globala 
ekonomin inklusive ränte- och valutarisk är en osäker-
hetsfaktor för framtida resultatutveckling . En utförligare 

beskrivning av verksamhetens finansiella risker samt hur 
dessa kontrolleras och hanteras återfinns i not 3 . 

Försäkringsbara risker

Användning av försäkringar regleras av centrala riktlinjer . 
Dessa omfattar allmänt ansvar och produktansvar, egen-
dom, avbrott, transporter, förmögenhetsbrott, vd- och 
styrelseansvar och ansvarsförsäkring för anställningsrela-
terade krav . Flertalet försäkringar hanteras koncerngemen-
samt . 

Aktiekapital och ägarförhållanden i Munters Topholding

Aktiekapitalet 86 278,48 kronor utgörs av 2 399 764 aktier 
med ett kvotvärde 0,04 kronor per aktie, varav 536 981 
stam aktier och 1 862 783 preferensaktier . Aktierna i Munters 
Topholding ägs indirekt, via bolagen Cidron Maximus Limited 
och Cidron Maximus S .a .r .l, till 87,9 procent av Nordic Capital 
via dess fond Nordic Capital VII Limited . Resterande aktier 
innehas till 8,7 procent av FA International Investments 
S .C .A ., en fond hanterad av Rothschild samt 3,4 procent av 
övriga aktieägare . Mer information återfinns i not 20 . 

Styrelsens sammansättning

På årsstämman 2016 omvaldes styrelseledamöterna Chris-
topher Curtis (ordförande), Joachim Zetterlund, Joakim 
Karlsson, Andreas Näsvik, Per Hallius, John Peter Leesi och 
Klas Nordin . Pia Nordqvist och Gunnar Ståhlberg omvaldes 
som arbetstagarrepresentanter i styrelsen med Robert 
Wahlgren och Karl-Erik Forsling som suppleanter . I februari 
2017 utsågs Helen Fasth Gillstedt till ny styrelseledamot 
och Gunnar Ståhlberg ersattes av Robin Hedén som arbets-
tagarrepresentant och Simon Henriksson ersatte Karl-Erik 
Forsling som suppleant . 

Styrelsens arbete

Under verksamhetsåret 2016 hade styrelsen sju samman-
träden, varav ett konstituerande sammanträde . Styrelsens 
arbete omfattar främst strategiska frågor och beslut, affärs-
planer, bokslut, förvärv, större investeringar samt andra 
beslut som enligt styrelsens arbetsordning ska behandlas 
av styrelsen . En stående punkt på dagordningen är redo-
visning av utveckling av bolagets verksamhet och ekonomi . 
Andra befattningshavare i Munters har deltagit vid sam-
manträden som föredragande .

Styrelsen har etablerade revisionsutskott och ersätt-
ningsutskott, som båda följer en av styrelsen beslutad 
instruktion . Revisionsutskottet har till uppgift att behandla 
frågor avseende riskbedömning och intern kontroll, finan-
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siell rapportering och revision . Revisionsutskottets arbete 
syftar till att säkerställa att fastlagda principer för den 
finansiella rapporteringen och interna kontrollen följs och 
att bolaget har ändamålsenliga relationer med bolagets 
revisor . Ersättningsutskottet har till uppgift att behandla 
och fastställa principer för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för ledande befattningshavare .

Koncernledning

Koncernledningen, består av CEO John Peter Leesi, Group 
Vice President & CFO (ekonomidirektör) Jonas Ågrup, 
Group Vice President Air Treatment Scott Haynes, Group 
Vice President Data Centers Neil Yule, Group Vice President 
AgHort Peter Gisel-Ekdahl, Group Vice President Mist Elimi-
nation Per Hedebäck, Group Vice President Operations Ola 
Carlsson, Group Vice President Global Services Sebastien 
Leichtnam, Group Vice President Business Development & 
PMO Johannes Fabó, Group Vice President Human Resour-
ces and Corporate Communication Per-Arne Håkansson 
samt Group Vice President för Munters China Wolf Frank .

Koncernledningen sammanträder en gång i veckan per 
telefon samt en gång per kvartal fysiskt .

Moderbolaget

Munters Topholding AB bedriver ingen verksamhet . Bolaget 
har endast aktier i dotterbolag, aktieägarlån samt kassa 
och leverantörsskulder . I moderföretaget har ingen försälj-
ning av varor och tjänster skett till externa kunder . Likvida 
medel uppgick vid periodens utgång till 44 Mkr (0) . Moder-
bolaget har inga anställda .

Utsikter för nästkommande år

Efterfrågan förväntas vara något bättre under 2017 jämfört 
med 2016 .

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 
(kronor):

Balanserad vinst 437 407 174

Årets resultat -179 600 715
Summa 257 806 459

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning 257 806 459
Summa 257 806 459

Styrelsen föreslår liksom föregående år att ingen utdelning 
för 2016 lämnas .

Finansiella rapporter och noter

Koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande rapporter över totalresultat, finansiell ställning, 
kassaflöden och förändringar i eget kapital samt noter . 
Moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av 
efterföljande resultaträkning, rapport över totalresultat, 
balansräkning, förändringar i eget kapital samt kassaflöde-
sanalys och noter . 

Samtliga belopp anges i Mkr om inte annat anges .

KONCERNEN

Fem år i sammandrag 2016 2015 2014 2013 2012 

Orderingång, Mkr 6 373 5 420 4 323 3 837 4 096 

Nettoomsättning, Mkr 6 040 5 399 4 216 3 791 4 058 

Organisk tillväxt exkl 
valutakurseffekter, % 7,9 12,0 7,2 -4,9 -4,3 

Valutaeffekt på 
nettoomsättningen, Mkr 27 538 150 -150 35 

Rörelseresultat, Mkr 577 384 -104 77 141 

Rörelsemarginal, % 9,6 7,1 -2,5 2,0 3,5 

EBITA, Mkr 764 555 148 215 284 

EBITA-marginal, % 12,6 10,3 3,5 5,7 7,0

Resultat efter finansiella 
poster, Mkr 153 13 -513 -264 -236 

Årets resultat, Mkr 85 -18 -435 -276 -250 

Räntebärande  
netto skuld, Mkr 5 412 5 106 4 452 4 304 4 070 

Räntebärande nettoskuld  
exkl aktieägarlån, Mkr 2 724 2 617 2 148 1 662 1 627 

Soliditet, % 8,4 6,2 7,2 2,7 6,2 

Soliditet exkl 
aktieägarlån, % 38,3 37,1 38,9 42,6 42,3 

Totala tillgångar, Mkr 8 991 8 008 7 271 6 627 6 774 

Investeringar, Mkr 184 113 104 222 80 

Antal anställda, 
genomsnittligt 2 953 2 874 2 635 2 658 2 732 

Definition av finansiella nyckeltal framgår på sidan 51 . 



11

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6  M U N T E R S  T O P H O L D I N G  A B

KONCERNEN
Belopp i Mkr Not 2016 2015 

Nettoomsättning 6 6 040 5 399 

Kostnad för sålda varor -3 931 -3 580 

Bruttoresultat 2 109 1 819 

Övriga rörelseintäkter 7 31 2 

Försäljningskostnader -913 -838 

Administrationskostnader -512 -465 

Forsknings- och utvecklingskostnader -138 -127 

Övriga rörelsekostnader 7 0 -7 

Rörelseresultat 4, 8, 9 577 384 

Finansiella intäkter 10 12 3 

Finansiella kostnader 10 -436 -374 

Resultat efter finansiella poster 153 13 

Skatt 11 -69 -31 

Årets resultat 85 -18 

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att omklassificeras till årets resultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 198 -3 

198 -3 

Poster som ej kommer att omklassificeras till årets resultat:

Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda  
pensionsförpliktelser, inkl löneskatt 21 -17 0 

Skatt hänförligt till poster som ej kommer att omklassificeras  
till årets resultat

11 4 0 

-13 0 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 185 -3 

Årets totalresultat 270 -21 

Årets resultat

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 85 -18 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 0 

85 -18 

Årets totalresultat

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 270 -21 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 0 

270 -21 

Resultat per aktie 1

– före utspädning, kr 12 -222,67 -386,48 

– efter utspädning, kr 12 -222,67 -386,48

Rapport över totalresultat

1) Resultat per aktie, före och efter utspädning, är beräknat på årets resultat hänförligt till stamaktieägare i moderbolaget .   
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KONCERNEN
Belopp i Mkr Not 2016 2015 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Rörelseresultat 577 384 

Återföring av ej likviditetspåverkande poster; 

Av- och nedskrivningar 8 262 233 

Avsättningar -27 32 

Övriga ej likviditetspåverkande resultatposter -18 -86 

Kassaflöde före räntor och skatt 794 563 

Betalda finansiella poster -206 -171 

Betald skatt -130 -101 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 458 291 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 

Förändring av varulager -132 -18 

Förändring av kundfordringar -249 -64 

Förändring av övriga fordringar -20 -11 

Förändring av leverantörsskulder 145 11 

Förändring av övriga skulder 76 105 

Förändring av rörelsekapitalet -180 23 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 277 314 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av verksamheter 5 -2 -513 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 13 -163 -91 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 14 -20 -22 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -186 -626 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Upptagna lån 503 471 

Amortering av låneskulder -522 -79 

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande 0 -8 
Aktieägartillskott 0 1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 385 

Årets kassaflöde 72 73 

Likvida medel vid årets början 346 273 

Omräkningsdifferens i likvida medel 14 0 

Likvida medel vid årets utgång 432 346 

Erhållna räntor uppgår till 2 (4) . Betalda räntor uppgår till 137 (107) . 

Rapport över kassaflöden
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KONCERNEN
Belopp i Mkr den 31 december Not 2016 2015 

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill 15 4 227 3 944
Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 14,15 1 550 1 614

Byggnader och mark 13 156 154 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 172 140 

Inventarier, verktyg och installationer 9,13 133 92 

Pågående nyanläggningar 13 69 31 

Finansiella tillgångar 24 27 

Uppskjutna skattefordringar 11 242 216 

Summa anläggningstillgångar 6 574 6 218 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Råvaror och förnödenheter 321 230 

Varor under tillverkning 123 74 

Färdiga varor och handelsvaror 208 176 

Pågående arbete för annans räkning 8 11 

Förskott till leverantörer 17 14 

Kundfordringar 3 1 094 790 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 76 44 

Derivatinstrument 18 2 5 

Aktuella skattefordringar 32 8 

Övriga fordringar 103 92 

Likvida medel 432 346 

Summa omsättningstillgångar 2 417 1 790 

SUMMA TILLGÅNGAR 8 991 8 008 

 

Rapport över finansiell ställning
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KONCERNEN
Belopp i Mkr den 31 december Not 2016 2015 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 20 

Aktiekapital 0 0 

Övrigt tillskjutet kapital 2 167 2 167 

Reserver 439 241 

Balanserade vinstmedel -1 850 -1 921 

756 487 

Innehav utan bestämmande inflytande 20 11 8 

Summa eget kapital 767 495 

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Aktieägarlån 18 2 688 2 488 
Räntebärande skulder 18 2 544 2 351 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 179 170 
Övriga avsättningar 22 30 26 

Övriga skulder 15 103 

Uppskjutna skatteskulder 11 525 527 

Summa långfristiga skulder 5 981 5 665 

KORTFRISTIGA SKULDER

Räntebärande skulder 18 429 441 
Förskott från kunder 315 193 
Leverantörsskulder 530 361 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 565 466 

Derivatinstrument 18 4 4 

Aktuella skatteskulder 53 38 

Övriga skulder 232 238 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 5 5 

Övriga avsättningar 22 110 102 

Summa kortfristiga skulder 2 243 1 848 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 991 8 008

Rapport över finansiell ställning
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KONCERNEN
Belopp i Mkr

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav 

utan  
bestäm-

mande  
inflytande

Totalt 
eget 

 kapital
Aktie-

kapital

Övrigt-
tillskjutet 

kapital

Omräk-
nings-
reserv

Balans-
erade 
vinst-

medel Summa

Ingående balans 1 januari 2015 0 2 166 244 -1 887 523 2 525

Förändringar i eget kapital 2015 

Kvittningsemission 01 – – – 0 – 0

Aktieägartillskott – 1 – – 1 – 1

Värdeförändring köp/säljoptioner – – – -8 -8 – -8

Utdelning till innehav utan 
bestämmande inflytande – – – -8 -8 – -8
Förvärv av innehav utan  
bestämmande inflytande – – – – – 6 6
Årets resultat – – – -18 -18 – -18

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – -3 – -3 – -3

Årets totalresultat – – -3 -18 -21 – -21

Utgående balans 31 december 2015 02 2 167 241 -1 921 487 8 495

Ingående balans 1 januari 2016 0 2 167 241 -1 921 487 8 495

Förändringar i eget kapital 2016 

Aktieägartillskott – – – – – 3 3

Förvärv av innehav utan  
bestämmande inflytande – – – – – 0 0

Årets resultat – – – 85 85 – 85

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – 198 -13 185 – 185

Årets totalresultat – – 198 71 270 – 270

Utgående balans 31 december 2016 03 2 167 439 -1 850 756 11 767

Rapport över förändringar i eget kapital

1) Avser ökning av aktiekapital, 269 kr .    
2) Avser utgående balans aktiekapital 2015, 86 278 kr .    
3) Avser utgående balans aktiekapital 2016, 86 278 kr .    
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MODERBOLAGET
Belopp i Mkr Not 2016 2015 

Nettoomsättning – – 

Bruttoresultat

Administrationskostnader -5 -4 

Rörelseresultat  -5 -4 

Finansiella intäkter 10 0 0 

Finansiella kostnader 10 -202 -187 

Resultat efter finansiella poster -207 -191 

Koncernbidrag 27 53 

Resultat före skatt -180 -138 

Skatt 11 – – 

Årets resultat -180 -138 

Rapport över totalresultat

MODERBOLAGET
Belopp i Mkr Not 2016 2015 

Årets resultat -180 -138 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – 
Årets totalresultat -180 -138 

Resultaträkning
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MODERBOLAGET
Belopp i Mkr den 31 december Not 2016 2015 

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i dotterbolag 16 4 086 4 086 

Summa anläggningstillgångar 4 086 4 086 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar hos dotterbolag 27 53 

Likvida medel 44 – 

Summa omsättningstillgångar 71 53 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 157 4 139 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 0 0 

Överkursfond 1 177 1 177 

Balanserade vinstmedel 437 575 

Årets resultat -180 -138 

Summa eget kapital 1 434 1 614 

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Aktieägarlån 18 2 688 2 488 

Skulder till dotterbolag – 3 

Summa långfristiga skulder 2 688 2 492 

KORTFRISTIGA SKULDER

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 35 32 

Skulder till dotterbolag – 1 

Summa kortfristiga skulder 35 33 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 157 4 139 

Balansräkning
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MODERBOLAGET
Belopp i Mkr Not 2016 2015 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -207 -191 

Andra ej likviditetspåverkande resultatposter 10 202 187 

Summa ej likviditetspåverkande poster -5 -4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital -5 -4 

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar 0 0 

Förändring av övriga fordringar 0 0 

Förändring av leverantörsskulder 0 0 

Förändring av övriga skulder 0 0 

Förändring av rörelsekapital 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 -4 

Kassaflödesanalys

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Räntebärande fordringar – – 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Aktieägartillskott – 1 
Koncernbidrag 53 – 

Upptagna lån – 3 

Amortering av låneskulder -4 – 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49 4 

Årets kassaflöde 44 0

Likvida medel vid årets ingång 0 0 

Likvida medel vid årets utgång 44 0 

Erhållna räntor uppgår till (0) 0 .

Betalda räntor uppgår till (0) 0 .
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MODERBOLAGET
Belopp i Mkr Aktie kapital Överkursfond

Balanserade 
vinstmedel Årets resultat Summa

Ingående balans 1 januari 2015 01 1 176 786 -211 1 751

Förändringar i eget kapital 2015

Kvittningsemission 02 – – – 0

Aktieägartillskott – 1 – – 1

Balanseras i ny räkning -211 211 –

Årets resultat – – – -138 -138

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – – – –

Utgående balans 31 december 2015 03 1 177 575 -138 1 614

Ingående balans 1 januari 2016 0 1 177 575 -138 1 614

Förändringar i eget kapital 2016

Kvittningsemission – – – – –

Aktieägartillskott – – – – –

Balanseras i ny räkning -138 138 –

Årets resultat – – – -180 -180

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – – – –

Utgående balans 31 december 2016 04 1 177 437 -180 1 434

Rapport över förändringar i eget kapital

1) Avser aktiekapital, 86 009 kr .
2) Avser ökning av aktiekapital 269 kr .
3) Avser utgående balans aktiekapital, 86 278 kr .
4) Avser utgående balans aktiekapital, 86 278 kr .
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GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDET AV REDOVISNINGEN
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU 
och enligt årsredovisningslagen . IFRS innefattar även Internatio-
nal Accounting Standards (IAS) och tolkningar till standarderna 
benämnda IFRIC respektive SIC . Utöver IFRS och årsredovisningsla-
gen tillämpas även Rådet för finansiell rapporterings rekommenda-
tion RFR1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner .

Moderföretagets årsredovisning är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och med tillämpning av Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer . Detta innebär att IFRS värderings- och upplysningsregler 
tillämpas med de avvikelser som framgår av avsnittet Moderföreta-
gets redovisningsprinciper . 

Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, 
med undantag för derivatinstrument och tilläggsköpeskillingar .

Standarder, ändringar och tolkningar som ännu inte är  
godkända av EU
IFRS 16 Lease
IFRS 16 ska tillämpas från och med 2019 .
Standarden kräver att leasetagare redovisar tillgångar och skulder 
hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kor-
tare än 12 månader och/eller avser små belopp . Redovisningen för 
leasegivare kommer i allt väsentligt att vara oförändrad . Standarden 
ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar . Koncernen 
har påbörjat arbetet med att inventera de leasingkontrakt som finns 
(främst hyreskontrakt avseende lokaler) samt avtalade uppsäg-
ningstider och hyresbeloppens storlek och bedömer att standarden 
kommer få en inte oväsentlig påverkan på koncernens redovisning .

Standarder, ändringar och tolkningar som godkänts av EU
IFRS 9 Financial Instruments: Recognition and Measurement  
IFRS 9 ska tillämpas från och med 2018 . 
Standarden kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering . Den innehåller regler för klassificering 
och värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av 
finansiella instrument och säkringsredovisning . Koncernen har ännu 
inte utvärderat effekterna av införandet av standarden . 

IFRS 15 Revenue from contracts with customers
IFRS 15 ska tillämpas från och med 2018 . 
Standarden reglerar hur redovisning av intäkter ska ske . De principer 
som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter 
mer användbar information om företagets intäkter . Den utökade 
upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, 
tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning 
samt kassaflöde hänförligt till företagets försäljningskontrakt ska 
lämnas . En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller 
kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att 
använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten . 

IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal 

samt därtill hörande SIC och IFRIC . IFRS 15 träder ikraft den 1 
januari 2018 . Förtida tillämpning är tillåten . Effekterna av införandet 
av standarden är under utvärdering . Efter genomgång av ett antal 
försäljningskontrakt inom affärsområdet Air Treatment bedöms 
standarden per dagens datum inte få någon väsentlig påverkan på 
koncernens resultat och ställning . Arbetet kommer att fortgå under 
2017 för att ytterligare utvärdera effekterna och för att anpassa 
interna rutiner och kontroller .

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar bokslut för moderföretaget och 
dess dotterföretag . De finansiella rapporterna för moderföretaget 
och dotterföretagen som tas in i koncernredovisningen avser sam-
ma period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper som 
gäller för koncernen . 

Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster 
eller förluster som uppkommer i transaktioner mellan företag som 
omfattas av koncernredovisningen elimineras i sin helhet .

Rörelseförvärv
Vid förvärvstidpunkten fastställs verkligt värde på identifierbara till-
gångar och skulder i den förvärvade verksamheten . Dessa verkliga 
värden innefattar även de andelar i tillgångarna och skulderna som 
är hänförliga till eventuella kvarstående innehav utan bestämmande 
inflytande i den förvärvade verksamheten . Identifierbara tillgångar 
och skulder innefattar även tillgångar, skulder och avsättningar, 
inklusive förpliktelser och anspråk från utomstående part, som inte 
redovisas i den förvärvade verksamhetens balansräkning . Avsätt-
ningar görs inte för utgifter avseende planerade omstrukturerings-
åtgärder som är en följd av förvärvet . Skillnaden mellan överförd 
ersättning för förvärvet och förvärvad andel av verkligt värde av 
nettotillgångarna i den förvärvade verksamheten klassificeras som 
goodwill och redovisas i rapport över finansiell ställning . Samtliga 
förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs i den period de uppstår . 

Nyttjandeperioden för varje enskild immateriell tillgång fastställs 
och denna skrivs sedan av över den fastställda nyttjandeperioden . 
Om denna period bedöms som obestämbar sker ingen avskriv-
ning . En bedömning som resulterar i att en immateriell tillgångs 
nyttjande period är obestämbar beaktar alla relevanta förhållanden 
och grundas på att det inte finns någon förutsebar bortre tidsgräns 
för det nettokassaflöde som tillgången genererar . Nyttjandeperioden 
för goodwill antas generellt som obestämbar .

Dotterföretag
Med dotterföretag avses bolag där moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande . 

Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen från förvärvstid-
punkten, vilken är den dag då moderföretaget får ett bestämmande 
inflytande, och ingår i koncernredovisningen fram till den dag det 
bestämmande inflytandet upphör . 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden, vilken innebär att 

Noter

NOT 1  |  REDOVISNINGSPRINCIPER
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identifierbara tillgångar och skulder i det förvärvade bolaget redovi-
sas till av köparen åsatta verkliga värden vid förvärvstidpunkten .

Intresseföretag
Med intresseföretag avses bolag där moderföretaget direkt eller 
indirekt har ett långsiktigt innehav som motsvarar minst 20 procent 
och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett  
betydande inflytande . Munters har inga innehav i intresseföretag .

Innehav utan bestämmande inflytande (minoriteter)
Innehav utan bestämmande inflytande är den del av resultatet och 
av nettotillgångarna i icke helägda dotterföretag som tillkommer 
andra ägare än moderbolagets aktieägare . Resultat hänförligt till 
innehav utan bestämmande inflytande ingår i redovisat resultat 
i koncernens rapport över totalresultat och andelen av nettotill-
gångarna ingår i eget kapital i koncernens rapport över finansiell 
ställning .

Omräkning av utländska koncernföretags bokslut
Poster i dotterföretagens balansräkningar är värderade i respektive 
funktionell valuta, vilken i normalfallet är densamma som landets 
lokala valuta . Koncernredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
som är moderföretagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta . 
Resultat- och balansräkningarna för de utländska dotterföretagen 
omräknas till svenska kronor . Balansräkningarna omräknas till 
balansdagens kurser . Resultaträkningarna omräknas till periodens 
genomsnittskurs . Kursdifferenserna vid omräkning påverkar inte 
årets resultat utan redovisas i övrigt totalresultat i koncernredo-
visningen . 

Goodwill och eventuella justeringar till verkligt värde som uppstår 
vid förvärv av ett utländskt bolag behandlas som tillgångar och 
skulder i den utländska verksamheten och omräknas till balans-
dagens kurs . 

De nettoinvesteringar som hänför sig till Munters nettoinveste-
ringar i utländsk valuta säkras inte för närvarande . 

Omräkningsdifferenser avseende investeringar i utlandsverksam-
heter redovisas som Omräkningsreserv i eget kapital . Vid försäljning 
av utlandsverksamheter redovisas ackumulerade omräkningsdiffe-
renser hänförliga till avyttrade utlandsverksamheter som en del av 
det koncernmässiga resultatet vid avyttringarna . 

Följande huvudsakliga valutakurser har använts vid omräkningar .

          Medelkurs        Balansdagskurs

Valuta Land 2016 2015 2016 2015

AUD Australien 6,37 6,34 6,57 6,09

CAD Kanada 6,46 6,60 6,74 6,03

CNY Kina 1,29 1,34 1,31 1,29

DKK Danmark 1,27 1,25 1,29 1,22

EUR Euro 9,47 9,36 9,57 9,14

GBP Storbritannien 11,57 12,90 11,18 12,38

JPY Japan 0,08 0,07 0,08 0,07

NOK Norge 1,02 1,05 1,05 0,96

SGD Singapore 6,20 6,13 6,29 5,91

THB Thailand 0,24 0,25 0,25 0,23

USD USA 8,56 8,44 9,10 8,35

ZAR Sydafrika 0,59 0,66 0,67 0,54

TRANSAKTIONER OCH BALANSPOSTER I UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta omräknas med valutakursen 
vid transaktionstidpunkten . Monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs, varvid kursdiffe-
renser resultatförs . Såväl realiserade som orealiserade kursdif-
ferenser redovisas således i poster inom årets resultat . Kurs-
differenser avseende rörelsefordringar och -skulder redovisas i 
rörelseresultatet, medan kursdifferenser hänförliga till finansiella 
tillgångar och skulder redovisas som en finansiell intäkt eller en 
finansiell kostnad .

INTÄKTSREDOVISNING
Nettoomsättningen upptas till försäljningsvärde efter avdrag för 
rabatter, mervärdesskatt och andra skatter .

Intäkter från försäljning av varor redovisas vid leverans då 
huvudsakligen alla risker och rättigheter övergår till köparen . Detta 
innebär normalt att försäljning redovisas vid leverans till kunden i 
enlighet med försäljningsvillkoren . 

Intäkter från större projektuppdrag redovisas i proportion till 
färdigställandegraden på balansdagen under förutsättning att en 
tillförlitlig beräkning av vinsten kan göras . Färdigställandegraden 
bestäms i huvudsak på basis av nedlagda projektutgifter i förhål-
lande till beräknade projektutgifter vid färdigställandet . Befarade 
förluster kostnadsförs direkt . 

Ränteintäkter på fordringar med en lång löptid beräknas med 
tillämpning av effektivräntemetoden . Ränteintäkter inkluderar 
periodiserade belopp av eventuella rabatter, premier och andra 
skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran och det belopp 
som erhålls vid förfall .

LÅNEUTGIFTER
Låneutgifter redovisas som kostnader i den period de uppstår, 
med undantag för sådana låneutgifter som är direkt hänförliga till 
inköp, konstruktion eller produktion av tillgång, som med nödvän-
dighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa och är för avsedd 
använd ning eller försäljning . Låneutgifter kapitaliseras på respekti-
ve tillgång i de fall de är direkt hänförliga .

GARANTIÅTAGANDEN
Garantikostnader belastar kostnad för sålda varor . Beräkning av 
avsättning för garantikostnader sker schablonmässigt med ett 
belopp som motsvarar den genomsnittliga kostnaden för garan-
tikostnader i förhållande till omsättningen under den senaste 
24-månadersperioden, justerat med belopp för kända garan-
tianspråk överstigande schablonavsättningen . Avsättning för 
garantiåtagan den är relaterad till den givna garantitiden .

INKOMSTSKATTER
Inkomstskatter i koncernredovisningen utgörs av aktuell inkomst-
skatt och uppskjuten inkomstskatt . 

Skatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transak-
tion redovisas direkt mot eget kapital eller övrigt totalresultat, varvid 
tillhörande skatt också redovisas i eget kapital eller övrigt totalresultat .

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, eller justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder . Aktuell inkomstskatt beräknas på respektive bolags 
skattepliktiga resultat för perioden . Hit hör även justering av aktuell 
inkomstskatt hänförlig till tidigare perioder . 

Uppskjuten inkomstskatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
på temporära skillnader mellan redovisade värden på tillgångar 
och skulder och skattemässiga värden . Värderingen sker till de 
skattesatser som är beslutade eller aviserade på balansdagen . Vid 
företagsförvärv uppstår temporära skillnader mellan koncernmäs-
sigt värde på tillgångar och skulder och deras skattemässiga värde . 

Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att underskotten kommer kunna dras 
av mot framtida överskott . 

Forts . not 1
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Uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader som hän-
för sig till investeringar i dotterföretag och intresseföretag redovisas 
inte då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för åter-
föring av de temporära skillnaderna, rearesultat vid en försäljning är 
ej föremål för beskattning samt att det bedöms ej sannolikt att en 
återföring sker inom en snar framtid .

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar redovisas i rapport över finansiell ställning 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar . Tillgångar i förvärvade 
bolag redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar . 

Tillgångens anskaffningsvärde skrivs av linjärt ner till det beräk-
nade restvärdet under tillgångens förväntade nyttjandeperiod . 
Förväntade nyttjandeperioder framgår av not 8 Avskrivningar och 
nedskrivningar . Tillgångarnas kvarvarande nyttjandeperiod prövas 
vid varje balansdag och justeras vid behov .

Byggnader, maskiner och inventarier
Mark är inte föremål för avskrivning eftersom den bedöms ha en 
obestämd nyttjandeperiod . Normala underhålls- och reparations-
utgifter kostnadsförs när de uppkommer . Mer omfattande renove-
rings- och uppgraderingsutgifter redovisas som tillgång och skrivs 
av under respektive objekts återstående nyttjandeperiod .

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell lea-
sing . Leasing där Munters i allt väsentligt övertar ekonomiska risker 
och fördelar som förknippas med ett direkt ägande av tillgången 
klassificeras som finansiell leasing . Redovisning av finansiell leasing 
medför att anläggningstillgång upptas som tillgångspost i rapport 
över finansiell ställning, till det lägre av beloppet av tillgångens 
marknadsvärde eller det beräknade nuvärdet av de underliggande 
leasingbetalningarna, och att en motsvarande skuld redovisas initi-
alt . Tillgången skrivs av enligt plan över nyttjandeperioden medan 
leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av 
skulden . Vid operationell leasing kostnadsförs leasingbetalningarna 
över leasingperioden .

Goodwill
Goodwill utgör det värde med vilket förvärvspriset överstiger 
 verkligt värde på de nettotillgångar som förvärvas i samband med 
ett företagsförvärv eller inkråmsförvärv . 

Patent, licenser samt liknande immateriella rättigheter
Direkta externa utgifter för utveckling av programvara för eget 
administrativt bruk aktiveras, under förutsättning att framtida 
effektivitetsvinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter . 
Aktiviteter under förstudiefasen samt underhålls- och utbildnings-
insatser kostnadsförs löpande .

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs då de inträffar . Utvecklings-
utgifter tas upp som immateriell tillgång i rapport över finansiell 
ställning under förutsättning att det är tekniskt möjligt, och också 
koncernens avsikt att färdigställa tillgången så att den kan använ-
das eller säljas . Vidare ska det finnas förutsättningar för att använda 
och sälja tillgången och framtida ekonomiska fördelar ska kunna 
påvisas . Dessutom krävs att det finns adekvata resurser för att full-
följa utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången . Utgifter 
som uppkommer innan de nämnda kriterierna är uppfyllda kost-
nadsförs . Aktiverade utvecklingsutgifter börjar skrivas av i samband 
med att tillgången är färdigutvecklad och kan tas i bruk . Avskrivning 
sker linjärt över nyttjandeperioden, vanligen 3–5 år .

Nedskrivningsprövning
När det finns en indikation på att en anläggningstillgångs bokförda 
värde minskat görs en bedömning av tillgångens redovisade värde . 
För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd nytt-
jandeperiod prövas värdet årligen, eller oftare om indikationer finns 
att värdet kan ha minskat . 

I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade 
återvinningsvärde skrivs tillgången ned till sitt återvinningsvärde . 
Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och 
nyttjandevärdet . Bedömningen av återvinningsvärdet görs per 
kassagenererande enhet . 

Med nettoförsäljningsvärde avses det mest sannolika priset vid 
en försäljning på en normalt fungerande marknad, med avdrag 
för försäljningskostnader . Med nyttjandevärde avses nuvärdet av 
de uppskattade framtida kassaflödena som förväntas genom att 
använda tillgången samt det beräknade restvärdet vid slutet av 
nyttjandeperioden . 

Nyttjandevärde mäts normalt med hjälp av diskonterade kassa-
flödesmodeller, vilket kräver att antaganden görs om bland annat 
diskonteringsränta, framtida kassaflöden och de utgifter som är 
nödvändiga för att skapa de bedömda kassaflödena . 

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet 
bedöms överstiga redovisat värde . Återföring sker dock inte med ett 
belopp större än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade 
varit om nedskrivning inte hade redovisats tidigare perioder . 

Eventuellt behov av nedskrivning för goodwill prövas genom 
följande förfarande . Det goodwillvärde som fastställs per förvärvs-
tidpunkten fördelas på kassagenererande enheter, eller grupper  
av kassagenererade enheter, som förväntas tillföras fördelar från 
synergieffekter genom förvärvet . Till dessa kassagenererande 
enheter kan även hänföras tillgångar och skulder som vid förvärvs-
tidpunkten redan finns i koncernen . Varje sådan kassagenererande 
enhet som goodwill fördelas på motsvaras av den minsta identifier-
bara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning  
ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 
andra tillgångar eller grupper av tillgångar . Den är inte en större  
del av koncernen än ett segment, det vill säga ett affärsområde 
enligt koncernens segmentrapportering . Nedskrivning av goodwill  
åter förs inte .

VARULAGER
Varor i lager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde (verkligt värde) . Erforderliga nedskrivningar 
för inkurans baseras på artiklarnas ålder och omsättningshastighet . 
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-in-först-ut-
metoden . Alternativt kan vägd genomsnittlig kostnad tillämpas om 
denna metod är en god approximation av först-in-först-ut-metoden . 
För egentillverkade produkter består anskaffningsvärdet av direkta 
tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverknings-
kostnader . Räntekostnader ingår inte i lagervärdena . Vid värdering 
har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande .

PÅGÅENDE ARBETEN FÖR ANNANS RÄKNING
Pågående arbeten för annans räkning utgörs av nedlagda utgifter 
hänförliga till ej färdigställda arbeten .

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en 
finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget-
kapitalinstrument i ett annat företag . 

Klassificering av finansiella instrument sker i följande kategorier: 
(a) finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
årets resultat, (b) lånefordringar och kundfordringar, (c) finansiella 
instrument som hålles till förfall, (d) finansiella tillgångar som kan 
säljas och (e) övriga finansiella skulder . Klassificeringen är beroende 
av för vilket syfte instrumenten förvärvades . Ledningen fastställer 
klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen och 
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omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle . Samtliga 
finansiella instrument redovisas från affärsdagen .

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Inom följande kategorier har Munters finansiella tillgångar och 
skulder . 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt  
värde via årets resultat
Denna kategori har två undergrupper: finansiella tillgångar och 
skulder som innehas för handel och sådana som från första början 
hänförs till kategorin värderade till verkligt värde via årets resultat . 
En finansiell tillgång eller skuld klassificeras i denna kategori om 
den förvärvats huvudsakligen i syfte att säljas eller köpas inom kort 
eller om denna klassificering bestäms av ledningen . Derivatinstru-
ment kategoriseras också som innehav för handel om de inte är 
identifierade som säkringar . Tillgångar och skulder i denna kategori 
klassificeras som omsättningstillgångar eller övriga skulder om de 
antingen innehas för handel eller förväntas blir realiserade inom 
tolv månader från balansdagen . Munters har valutaterminer och 
tilläggssköpeskilling klassificerade i denna kategori .

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella 
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 
en kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran . De ingår 
i omsättningstillgångar, med undantag för poster med förfallodag 
mer än tolv månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar . Munters likvida medel, kundfordringar, upp-
lupna intäkter samt vissa övriga fordringar ingår i denna kategori .

Övriga finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel . Munters upplåning, 
leverantörsskulder samt vissa upplupna kostnader ingår i denna 
kategori .

Likvida medel
Likvida medel definieras som kassa och banktillgodohavanden samt 
kortfristiga placeringar med en löptid ej överstigande tre månader . 
Utnyttjad checkräkningskredit hänförs till kortfristiga lån . 

Redovisning och värdering av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via årets 
resultat avser derivat och villkorade tilläggsköpeskillingar . Derivat 
redovisas initialt till anskaffningsvärde i rapport över finansiell ställ-
ning och därefter till verkligt värde på efterföljande balansdagar . 
Värdeförändringar redovisas i årets resultat och ingen säkringsredo-
visning tillämpas .

Tilläggsköpeskillingar värderas initialt och därefter, till verkligt 
värde i rapport över finansiell ställning . Värdeförändringar redovisas 
i årets resultat som övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelse-
kostnader . 

De nettoinvesteringar som hänför sig till Munters nettoinveste-
ringar i utländsk valuta säkras inte för närvarande . Valutakurser 
på fordringar som utgör en utvidgad investering i dotterbolaget 
redovisas via övrigt totalresultat på samma sätt som omräkningsdif-
ferenser avseende investeringar i utländska dotterbolag .

Lånefordringar och kundfordringar värderas initialt till sina verkliga 
värden . Vid efterföljande tillfällen värderas tillgångarna till upplupet 
anskaffningsvärde baserat på effektivräntemetoden justerat för 
eventuella kreditförluster . En avsättning för kreditförluster görs 
när det finns starka indikationer på att koncernen inte kommer att 
kunna erhålla de belopp som anges enligt fordringarnas ursprung-
liga villkor . 

Övriga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffnings värde 

baserat på effektivräntemetoden . Anskaffningsvärdet utgör  
det verkliga värdet vid anskaffningstidpunkten . För upplåning  
mot svarar detta erhållet belopp reducerat för eventuella  
transaktionskostnader . 

Eventuella vinster och förluster som uppstår i samband med 
avyttring av finansiella instrument eller återköp av låneskulder 
redovisas i poster inom årets resultat .

Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas mot varandra och netto-
redovisas i koncernredovisningen i de fall Munters har avtalat med 
motparten om att tillgångarna och skulderna ska regleras netto . 
Ingen kvittning har skett i rapporter över finansiell ställning .

OMKLASSIFICERINGAR OCH BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP
I moderbolagets kassaflöde har en omklassificering gjorts från 
räntebärande fordringar och koncernbidrag i jämförelseperioden till 
koncernbidrag för innevarande år då denna post inte var kassaflö-
despåverkande 2015 . Detta påverkar även räntebärande tillgångar i 
uppställningen över nettoskuld exklusive aktieägarlån . Omklassifice-
rat belopp uppgår till 53 Mkr . 

I not 22 Övriga avsättningar har en omklassificering gjorts mellan 
kort- och långfristig del av avsättningarna för jämförelseperioden, 
102 Mkr är kortfristig del och 26 Mkr är långfristig del . 

Under året har byte av redovisningsprincip gjorts avseende 
bolagets pensionsplaner säkerställda genom kapitalförsäkringar, 
dessa klassificeras och redovisas numera som avgiftsbestämda 
pensionsplaner . Bytet medför en förändring av redovisad avsättning 
till pension och finansiell tillgång men inte någon resultateffekt 
eftersom pensionsskulden och tillgången var redovisade till samma 
värden . Jämförelseåret har räknats om med 27 Mkr .

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en 
förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser och det är  
sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra 
förpliktelsen . En förutsättning är vidare att det går att göra en till-
förlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas . 

Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad, 
formell plan för åtgärderna finns och välgrundade förväntningar  
har skapats hos dem som kommer att beröras av åtgärderna .

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Pensioner
Inom koncernen finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som för-
månsbestämda pensionsplaner samt övriga långfristiga ersätt-
ningar till anställda, varav vissa mindre pensionsplaner med 
förvaltningstillgångar . I avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har inte någon 
rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om 
den juridiska enheten inte visar sig ha tillräckliga tillgångar när 
ersättning till anställda ska betalas . Alla övriga planer för ersätt-
ningar efter avslutad anställning är förmånsbestämda planer . 
Pensionsplanerna finansieras huvudsakligen genom inbetalningar 
från respektive koncernbolag . Oberoende aktuarier beräknar stor-
leken på de förpliktelser som respektive plan har och omvärderar 
pensionsplanernas åtaganden varje år . 

Beträffande förmånsbaserade planer beräknas pensionskostna-
den med hjälp av den så kallade projected unit credit-metoden på 
ett sätt som fördelar kostnaden under den anställdes yrkesverk-
samma liv . Dessa åtaganden värderas till nuvärdet av förväntade 
framtida utbetalningar med användning av en diskonteringsränta 
som motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer med en 
återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena . 
Avseende svenska planer motsvaras diskonteringsräntan av räntan 
på bostadsobligationer . För fonderade planer redovisas pensions-
åtagandet netto efter avdrag för planens förvaltningstillgångar . 
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Årets kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år redovi-
sas inom administrationskostnader och räntekostnaden för den för-
månsbestämda nettoskulden redovisas inom finansiella kostnader i 
rapport över totalresultat . 

Vid fastställandet av den förmånsbestämda förpliktelsens nuvär-
de, och verkligt värde på de mindre förvaltningstillgångar som finns, 
kan det uppstå effekter av omvärderingar, s .k . aktuariella vinster 
och förluster, antingen genom att det verkliga utfallet avviker från 
tidigare gjorda antaganden eller att antagandena ändras . Resultatet 
av dessa omvärderingar redovisas i övrigt totalresultat i den period 
de uppstått .

Särskild löneskatt i Sverige beräknas på mellanskillnaden mellan 
pensionsförpliktelsen fastställd enligt IAS 19 och enligt de regler 
som tillämpas i de juridiska personerna . Den beräknade framtida 
löneskatten redovisas i balansräkningen som en del av pensions-
skulden . Förändringen i avsättningen redovisas, till den del den 
avser effekter av omvärderingar, i övrigt totalresultat . 

Koncernens utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer 
redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de 
tjänster som avgiften avser .

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Som eventualförpliktelser redovisas ett möjligt åtagande som här-
rör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast 
av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger 
inom Munters kontroll, inträffar eller uteblir . Eventualförpliktelser 
kan även vara ett åtagande som härrör från inträffade händelser, 
men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att 
det inte är troligt att åtagandet regleras eller åtagandets storlek inte 
kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet .

UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE
Som närstående företag till Munters definieras moderföretag, dot-
terföretag och intresseföretag samt andra företag som förvaltas av 
Nordic Capital . Som närstående fysiska personer definieras styrel-
seledamöter, ledande befattningshavare samt nära familjemedlem-
mar till sådana personer . Även företag där någon av nämnda fysiska 
personer innehar ett betydande inflytande definieras som ett till 
Munters närstående företag . Upplysningar ges om transaktioner 
som medför att resurser, tjänster eller förpliktelser överförs mellan 
närstående, oavsett om ersättning utgår eller inte . Informationen 
innehåller en upplysning om karaktären på närståenderelationen 
och information om den effekt relationen har på de finansiella 
rapporterna .

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Om det inträffar händelser som är väsentliga, men som inte ska 
beaktas när beloppen i rapport över totalresultat och rapport över 
finansiell ställning fastställs, kommer upplysningar att lämnas 
om händelsens karaktär och om möjligt en uppskattning av den 
finansiella effekten i förvaltningsberättelse och not . Med väsentlig-
het avses att ett utelämnande av uppgiften skulle kunna komma 
att påverka de ekonomiska beslut som fattas av användare av de 
finansiella rapporterna . 

Väsentliga händelser som bekräftar förhållanden som förelåg 
på balansdagen och som inträffar efter balansdagen men före 
årsredovisningens påskrift leder till att beloppen i årsredovisningen 
justeras .

MODERFÖRETAGS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderföretagets årsredovisning är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen och med tillämpning av Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer . Detta innebär att IFRS tillämpas med de avvikelser och 
tillägg som framgår nedan .

Finansiella rapporter
Moderbolagets finansiella rapporter avviker, i enlighet med kraven 
i RFR 2 från de som presenteras för koncernen . Detta innebär att 
moderbolaget har följande fem räkningar i årsredovisningen;  
resultat räkning, rapport över totalresultat, balansräkning, kassa-
flödes analys samt rapport över förändringar i eget kapital .

Finansiella instrument – Redovisning och värdering
Moderföretaget tillämpar inte IAS 39 Finansiella instrument:  
Redovisning och värdering, värdering sker istället med utgångs-
punkt från anskaffningsvärdena på tillgångar och skulder .

Andelar i dotterföretag
Ägarandelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaff-
ningsvärdemetoden . Om indikationer på värdeminskning finns, 
prövas värdet och om erforderligt skrivs andelarna ned .

Koncernbidrag
Moderbolaget redovisar samtliga koncernbidrag, såväl lämnade 
som erhållna, som bokslutsdispositioner .

Aktieägartillskott
Av moderbolaget lämnade aktieägartillskott förs direkt mot eget 
kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos 
moderbolaget, i den mån nedskrivning ej erfordras .

NOT 2 |  VIKTIGA UPPSKATTNINGAR  
OCH BEDÖMNINGAR

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna måste företags-
ledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som 
påverkar bokslutet samt lämnad information . Dessa bedömningar 
baseras på historiska erfarenheter och de olika antaganden som 
ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga under rådande 
omständigheter . Härigenom dragna slutsatser utgör grunden för 
avgöranden rörande redovisade värden på tillgångar och skulder, i 
de fall dessa inte utan vidare kan fastställas genom information från 
andra källor . Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar 
om andra antaganden görs eller andra förutsättningar skulle finnas .

De uppskattningar och bedömningar som anses ha störst 
inverkan på Munters Topholdings resultat och ställning diskuteras 
nedan .

Värdering av goodwill
Koncernen prövar varje år om det föreligger nedskrivningsbehov 
för goodwill . Prövningen kräver en uppskattning av parametrar som 
påverkar det framtida kassaflödet samt fastställande av en diskon-
teringsfaktor . Därefter fastställs återvinningsvärden för varje enskild 
kassagenererande enhet genom beräkning av nyttjandevärden . I 
not 15 redogörs för gjorda väsentliga antaganden vid prövning av 
goodwill samt en beskrivning av effekten av rimligt möjliga föränd-
ringar i de antaganden som ligger till grund för beräkningarna . Vid 
utgången av 2016 redovisar koncernen goodwill till ett värde av 4 
227Mkr (3 944) .

Förvärvade immateriella tillgångar och fastställande av  
nyttjandeperioder
Vid företagsförvärv värderas förvärvade immateriella tillgångar till 
verkligt värde . I de fall det finns en aktiv marknad för de förvärvade 
tillgångarna bestäms det verkliga värdet utifrån priserna på denna 
marknad . Ofta saknas aktiva marknader för dessa tillgångar och 
därför har värderingsmodeller utvecklats för att uppskatta verkliga 
värden . Exempel på värderingsmodell är diskontering av framtida  
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kassaflöden . Avskrivning av dessa tillgångar sker baserat på fast-
ställda nyttjandeperioder . Vid fastställande av nyttjandeperioder 
gör företagsledningen antaganden och bedömningar rörande hur 
länge respektive tillgång kommer att generera ekonomisk nytta 
för koncernen . Vid utgången av 2016 redovisar koncernen Teknik, 
Kundrelationer och Varumärken till ett värde av 1 450 Mkr (1 510) .

Utgifter för utveckling
För att avgöra huruvida en immateriell tillgång som uppstår genom 
utveckling ska redovisas som tillgång eller inte krävs bedömningar 
avseende i vilken utsträckning vissa bestämda förutsättningar är 
uppfyllda . Avseende aktiverade utvecklingsprojekt har ledningen 
gjort bedömningen att det är bekräftat att dessa är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara . Vid utgången av 2016 redovisar koncer-
nen immateriella tillgångar avseende utveckling av produkter till ett 
värde av 54 Mkr (48) .

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag
Koncernen redovisar uppskjutna skattefordringar på underskottsav-
drag i den utsträckning det är sannolikt att underskotten kommer 
kunna dras av mot framtida överskott . Det verkliga utfallet kan 
avvika från gjorda bedömningar på grund av till exempel förändrat 
affärsklimat samt ändrade skatteregler .

Per balansdagen 2016 uppgår koncernens samlade underskott till 
900 Mkr (959) . I koncernens balansräkning redovisas ett skatte-
mässigt värde av underskottsavdrag om 100 Mkr (85) och dessa 
underskott avser huvudsakligen Australien, Belgien, Nederländerna, 
Turkiet, Tyskland och Sverige .

Villkorade tilläggsköpeskillingar
En villkorad tilläggsköpeskilling i samband med förvärv är ofta 
beroende av framtida finansiell utveckling kopplad till den förvär-
vade verksamheten . Verkligt utfall kan komma att avvika från dessa 
antaganden vilket innebär att tidigare redovisad villkorad köpeskil-
ling ändras . Villkorade köpeskillingar är relaterade till förvärven 
2015 av HB Group och Reventa och har initialt redovisats i förvärv-
sanalysen . 2016 löstes tilläggsköpeskillingen i Reventa i förtid och 
ersättningen uppgick till 9 Mkr, detta belopp var lägre än vad som 
redovisades i förvärvsanalysen och innebar således en positiv effekt 
om 30 Mkr på koncernens rapport över totalresultat i år .

Rättstvister
Avsättningar för tvister är uppskattningar av det framtida kassaflö-
de som krävs för att reglera förpliktelserna . Tvisterna avser främst 
kontraktuella åtaganden hänförbara till avtal med kunder och 
leverantörer, men även andra typer av tvister förekommer i den 
normala affärsverksamheten . Ledningen bedömer det osannolikt 
att någon av de per dagens datum kända tvister som Munters är 
inblandade i kommer att ha en väsentlig negativ påverkan på kon-
cernens räkenskaper . För mer information se not 24 .

NOT 3 | FINANSIELL RISKHANTERING

Genom sin verksamhet i en global miljö är Munters utsatt för ett 
flertal olika finansiella risker, såsom; valutarisk, ränterisk, kreditrisk 
och likviditetsrisk . 

De finansiella riskerna kontrolleras och hanteras utifrån en, av 
styrelsen fastställd, finanspolicy . Policyn avser hela koncernen och 
uppdateras årligen . Syftet med policyn är att skapa ett ramverk för 
hanteringen av de olika finansiella riskerna .

Riskhantering och finansieringsverksamhet hanteras centralt av 
CFO och koncernens Treasuryfunktion under styrning och över-
vakning av styrelse och CEO . Den övergripande målsättningen är 
att begränsa den finansiellt hänförbara volatiliteten i resultat- och 
balansräkning, skydda finansiella tillgångar och framtida kassa-
flöden samt optimera koncernens finansiering och möta kraven i 
lånevillkoren . Treasuryfunktionen, vilken agerar som koncernens 
internbank, identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i 
nära samarbete med koncernens operativa enheter .

Valutarisk
Munters verksamhet bedrivs i länder över hela världen . Koncernen 
är därigenom exponerad för valutarisker, såväl via transaktioner i 
utländsk valuta som via omräkning av resultat- och balansräkningar 
till svenska kronor .

Transaktionsexponering
Intern försäljning i utländsk valuta sker främst via koncernens sälj-
bolag, vilka faktureras i mottagarens funktionella valuta . På så sätt 
koncentreras transaktionsexponeringen och säkringsverksamheten 
till ett fåtal bolag inom koncernen .

I första hand skall säkring av valutaexponeringen ske genom så 
kallade naturliga hedgar, där ingående och utgående kassaflöden 
i utländsk valuta matchas så att nettoexponeringen minimeras . 
Munters har till exempel valt att ha sina externa lån i USD för att få 
en naturlig hedge mot det stora inflöde i USD som tabellen nedan 
visar . I övrigt skall säkringen främst ske genom försäljning av valuta 
på termin . Värdet av valutaterminskontrakt vid utgången av året 
uppgick till cirka – 2 Mkr (2), se not 18 . Munters tillämpar inte säk-
ringsredovisning för dessa finansiella instrument .

En betydande andel av Munters intäkter och kostnader genereras 
i utländska valutor, varav de väsentliga framgår av tabellen nedan . 
Den geografiska spridningen av Munters produktionsanläggningar 
resulterar i en betydande matchning av intäkter och kostnader i 
lokala valutor, vilket begränsar valutaexponeringen .

2016
Valuta

Andel av 
intäkterna, % 

Andel av 
kostnaderna, %

USD 43,4 39,0

EUR 28,4 29,3

CNY 8,4 7,0

GBP 4,1 4,3

SGD 3,1 0,5

JPY 2,3 2,3

AUD 1,9 1,6

BRL 1,6 1,7

SEK 1,3 7,1

Other 5,4 7,2

Summa 100,0 100,0
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2015
Valuta

Andel av 
intäkterna, % 

Andel av 
kostnaderna, %

USD 47,5 42,5

EUR 25,2 25,7

CNY 6,9 6,9

GBP 3,1 3,4

SGD 1,3 0,6

JPY 2,2 2,1

AUD 2,0 1,7

BRL 2,1 1,9

SEK 3,5 8,6

Other 6,2 6,6

Summa 100,0 100,0

Munters känslighet mot variationer i valutakurser framgår av  
tabellen nedan . Analysen innefattar transaktionsexponering och 
grundar sig på rörelseresultatet 2016 . I kalkylen förutsätts att alla 
andra faktorer som kan påverka resultatet är oförändrade . 

2016
SEK +10% 
jämfört med Uppskattad effekt på rörelseresultatet 

Mkr %
AUD -3,6 -1

CNY -16,5 -3

EUR -18,0 -3

GBP -1,7 0

ILS 8,5 1

JPY -1,6 0

KRW -3,9 -1

MXN 7,4 1

SGD -19,6 -3

USD -65,5 -11

Summa -115 -20

Omräkningsexponering
En stor del av Munters dotterbolag har nettotillgångar i en funktio-
nell valuta som avviker från koncernens redovisningsvaluta .  
I samband med att dessa räknas om till SEK uppkommer omräk-
ningsdifferenser, vilka redovisas i övrigt totalresultat . De omräk-
ningsdifferenser som hänför sig till nettoinvesteringar i utländsk 
valuta säkras inte, men övervakas och beräknas regelbundet i 
enlighet med finanspolicyn för att kunna bedöma dess påverkan 
på resultatet och finansiell ställning . Effekten i övrigt totalresultat 
vid omräkning av utländska dotterbolags nettotillgångar till svenska 
kronor uppgick under året till 198 Mkr (-3) . Detta avser främst 
dotterbolag med USD och EUR som funktionell valuta . 

Ränterisk
Ränterisk refererar till risken att värdet på finansiella instrument 
och räntebärande tillgångar och skulder ändras på grund av föränd-
ringar i räntenivån .

För att säkerställa effektivitet och god riskkontroll hanteras till 
största delen all upplåning av koncernens Treasuryfunktion . 

Munters är exponerad för ränterisk genom räntebärande upp-
låning, som utgör en av koncernens finansieringskällor vid sidan av 
eget kapital och kassaflöde från den löpande verksamheten . Den 
räntebärande upplåningen utgörs huvudsakligen av ett aktieägar-
lån, vilket löper med fast ränta, samt ett långfristigt banklån, vilken 
löper med rörlig ränta . Utöver dessa finns ett fåtal individuellt 
beviljade banklån till dotterbolag .

Då koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande 

tillgångar utöver banktillgodohavanden, är intäkter och kassaflöde 
från den löpande verksamheten till stor del oberoende av föränd-
ringar i marknadsräntor .

Koncernen har vid utgången av 2016 inte några utestående 
räntederivat . 

Ränteexponering
Den genomsnittliga räntebindningstiden avseende koncernens 
externa lån uppgick vid slutet av 2016 till 3,1 månader (2,9) . Om 
räntan stiger med en procentenhet i samtliga länder där Munters 
har lån eller placeringar, blir effekten på finansnettot totalt cirka  
23 Mkr (10) . Känslighetsanalysen förutsätter att alla andra faktorer, 
såsom till exempel valutakurser, förblir oförändrade .

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att Munters ådrar sig förluster till följd av att en 
motpart inte betalar .

Kreditexponering
Den övervägande delen av kreditrisken inom Munters avser ford-
ringar på kunder . Munters arbetar aktivt för att begränsa denna 
risk . För att en motpart ska godkännas krävs en godkänd kredit-
värdering . Förskottsbetalning uppmuntras generellt och en partiell 
förskottsbetalning är ett krav när ordervärdet uppgår till väsentliga 
belopp och leveransen sträcker sig över en längre tid . Fordringarna 
är dessutom till övervägande del spridda på ett stort antal kunder, 
främst företag i olika branscher, med stor geografisk spridning, 
vilket begränsar koncentrationen av kreditrisken . De fem största 
kunderna i koncernen stod beräknat på helår för 13 procent (12) 
av de totala intäkterna . Av de totala utestående kundfordringar-
na per 31 december 2016 stod de fem största kunderna för 12 
procent (8) . 

För att säkerställa att koncernens kundfordringar blir betalda 
regleras hanteringen av dessa i en särskild policy . Policyn innebär 
att varje affärsenhet skall ha fastställda och dokumenterade  
processer för sin hantering av obetalda fordringar . De dokumente-
rade processerna föreskriver bland annat tidpunkt för vidtagande 
av olika åtgärder, inklusive legala insatser samt vem som är ansvarig 
vid olika steg i processen . Dokumentation av vidtagna åtgärder 
säkerställer möjlighet till uppföljning . Åtgärderna är anpassade 
efter belopp, samt till olika grupper av kunder och verksamhets-
områden, på ett sätt som ska medföra en effektiv hantering av 
förfallna kundfordringar .

Tidsanalys av kundfordringar, förfallna 
men ej nedskrivna 2016 2015

< 30 dagar 177 174

30–90 dagar 135 90

91–180 dagar 39 28

> 180 dagar 1 0

Belopp vid årets utgång 352 292

Avsättning för osäkra fordringar motsvarar 4 procent (6) av totala 
fordringar och har förändrats enligt följande .

Avsättning för osäkra fordringar 2016 2015

Belopp vid årets början 51 54

Avsättning för befarade förluster 27 18

Konstaterade förluster -8 -12

Återförda outnyttjade belopp -30 -9

Valutakursdifferenser 2 0

Belopp vid årets utgång 42 51



27

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6  M U N T E R S  T O P H O L D I N G  A B

Kreditkvaliteten på finansiella tillgångar som inte har förfallit eller 
som inte är nedskrivna på balansdagen bedöms som god . Kredi-
trisken på finansiella tillgångar utöver kundfordringar, såsom likvida 
medel uppgår till redovisade värden .

Motpartsexponering
En lista över godkända motparter samt maximal exponering gente-
mot varje godkänd motpart upprätthålls i finanspolicyn . Godkända 
motparter ska karaktäriseras av högt stående etiska värderingar 
och ha ett kreditbetyg på minst A /A2 enligt kreditbedömningar från 
Standard & Poor’s eller Moody’s . Undantag kan ibland göras för 
lokala banker, efter godkännande av CFO .

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk refererar till risken att Munters vid en given tidpunkt 
inte har tillräcklig likviditet för att täcka förväntade eller oförutsedda 
kostnader .

Ledningen följer kontinuerligt prognoser över koncernens kas-
saflöden och likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har 
tillräckligt med kassamedel för att bemöta behovet i den löpande 
verksamheten samt täcka räntebetalningar och amorteringar . Vid 
behov vidtas nödvändiga åtgärder . Enligt finanspolicyn skall den 
långsiktiga likviditetsreserven inte underskrida ett värde motsvaran-
de en månads kostnader (både direkta och indirekta) . En kortfristig 
reserv har beslutats till 200 Mkr, vilket motsvarar cirka två veckors 
kostnader . Långsiktigt bör lividitetsreserven uppgå till 400 MSEK .

Group Treasury arbetar aktivt för att säkerställa att koncernen 
har en effektiv cash management struktur för koncernen, genom att 
likviditeten centraliseras till moderbolaget via cash pools eller andra 

typer av svepmekanismer . Likviditetsreserven skall säkras i form 
av likvida medel samt outnyttjade kreditfaciliteter . Vid utgången av 
2016 innehar koncernen outnyttjade kreditfaciliteter om 68 Mkr 
(209) . I slutet av december ställdes ytterligare en förvärvsfacilitet 
till förfogande om USD 25 miljoner . På balansdagen var den nya 
faciliteten outnyttjad .

Överskottslikviditet skall i första hand användas till minskning av 
koncernens skuldsättning . Placering av koncernens likvida medel 
skall ske på bankkonto eller i räntebärande instrument med hög 
likviditet . Dotterbolagens överskjutande likvida medel ska placeras 
med Group Treasury . Genom att säkerställa tillgänglighet till garan-
terade långfristiga kreditfaciliteter samt sprida förfallotidpunkter 
och finansieringskällor avseende upplåningen ska koncernen und-
vika dyr finansiering och svårigheter med refinansiering . För mer 
information avseende koncernens upplåning, se not 18 .

 
Kapitalstruktur
Munters målsättning är att ha en kapitalstruktur som säkerstäl-
ler långsiktighet i verksamheten, uppfyller olika investeringskrav 
samt bevarar koncernens värde . Munters eftersträvar att koncer-
nens dotterbolag skall ha en optimal kapitalstruktur, med hänsyn 
till finansieringsbehov samt valuta och skatteregler i respektive 
jurisdiktion . Finansieringen skall huvudsakligen ske genom interna 
lån eller kapitaltillskott . Vid beslut av dotterbolagens finansierings-
form ska krav som föreligger i koncernens externa låneavtal samt 
det individuella dotterbolagets typ av verksamhet och land tas i 
beaktande . En analys av dotterbolagens kapitalstruktur skall göras 
på årlig basis för att försäkra att de olika behoven möts .

NOT 4 | KOSTNADSSLAG

2016 
Kostnad  

sålda varor
Försäljnings- 

kostnader
Administrativa 

kostnader

Forsknings- och 
utvecklings-

kostnader

Övriga 
rörelse- 

kostnader

Materialkostnader -2 511

Övriga produktionskostnader -744

Personal och övrigt administration -587 -737 -497 -126

Avskrivningskostnader -59 -7 -15 -12

Avskrivning övervärden -169

Övriga kostnader -32 0

Summa -3 931 -913 -512 -138 0

2015 
Kostnad  

sålda varor
Försäljnings- 

kostnader
Administrativa 

kostnader

Forsknings- och 
utvecklings-

kostnader
Övriga 

kostnader

Materialkostnader -2 307

Övriga produktionskostnader -670

Personal och övrigt administration -543 -676 -449 -116

Avskrivningskostnader -46 -10 -16 -11

Avskrivning övervärden -152

Övriga kostnader -14 -7

Summa -3 580 -838 -465 -127 -7

Forts . not 3
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NOT 5 | RÖRELSEFÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Förvärv 2016
Inga förvärv gjordes under 2016 . För förvärv efter balansdagen  
se not 31 .

Förvärv 2015
Hebova Holding B.V.
Den 7 juli 2015, förvärvades 100 % av det holländska bolaget  
Hebova Holding B .V . med dess dotterbolag i Holland, Belgien,  
Danmark och Tjeckien, nedan HB Group . Företaget är verksamt 
inom affärsområdet AirTs Food segment och omsatte 119 Mkr 
under 2014 . Bolaget tillför ett produktsortiment och ett system-
kunnade inom Food segmentet och har produktionsanläggningar i 
Holland och Tjeckien .

Bolaget konsoliderades i koncernen från den 7 juli 2015, då 
bestämmande inflytande fanns vid denna tidpunkt .

Den förvärvade verksamheten bidrog med en omsättning på 79 
Mkr, ett rörelseresultat på 4 Mkr och ett totalresultat på 3 Mkr för 
perioden 7 juli 2015 till 31 december 2015 . 

Villkorad köpeskilling skall utgå, om avtalade resultat under  
perioden 1 juli 2015 till 1 juli 2017 uppnås, med mellan noll och 
upp till EUR 10 miljoner . Villkorad köpeskilling har i förvärvsanaly-
sen beräknats till EUR 5,5 miljoner .

Förvärvsanalysen har slutförts under 2016 utan några väsentliga 
förändringar mot den preliminära . 

Nedan följer uppgifter om förvärvade  
nettotillgångar och goodwill

Enligt slutligt 
fastställd  

förvärvsanalys
Kontant betald köpeskilling 104

Villkorad köpeskilling 51

Sammanlagd köpeskilling 155

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -48

Innehav utan bestämmande inflytande 6

Goodwill (not 15) 113

Förvärvade nettotillgångar vid  
förvärvstidpunkten

Verkliga värden 
enligt slutlig 

förvärvsanalys

Materiella anläggningstillgångar (not 13) 41

Kundrelationer (not 14) 7

Teknologi (not 14) 18

Varumärke (not 15) 12

Varulager 13

Kundfordringar 17

Andra kortfristiga tillgångar 2

Likvida medel 3

Summa tillgångar 113

Förvärvade nettotillgångar vid  
förvärvstidpunkten

Verkliga värden 
enligt slutlig 

förvärvsanalys

Räntebärande långfristiga skulder 19

Räntebärande kortfristiga skulder 12

Leverantörsskulder 8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0

Uppskjutna skatteskulder 12

Övriga kortfristiga skulder 10

Övriga kortfristiga avsättningar 3

Summa skulder 66

Netto identifierbara tillgångar och skulder 48

Kontant erlagd köpeskilling 104

Likvida medel i förvärvat bolag -3

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet 101

Det verkliga värdet av förvärvade nettotillgångar har ökats med 
37 Mkr, där 12 Mkr avser övervärden i Byggnader, 7 Mkr kund-
relationer, 18 Mkr teknologi och 12 Mkr varumärke samt  12 Mkr 
uppskjutna skatteskulder . De förvärvade kundfordringarnas verkliga 
värde per förvärvsdagen, 17 Mkr motsvarar beloppet som förväntas 
bli betalt . Fordringarna har ett nominellt värde om 17 Mkr .

Den goodwill som uppstått vid förvärvet, 113 Mkr, är främst hän-
förlig till framtida synergieffekter man väntas få genom att addera 
Hebova Holdings produkter och systemkunnande inom AirTs Food 
segment och via respektive bolags säljkanaler nå fler kunder . 
Dessutom innehar HB Group konkurrenskraftiga produktions-
anläggningar i Holland och Tjeckien .

Förvärvsrelaterade utgifter som kostnadsfördes under 2015 upp-
gick till 3 Mkr, och är inkluderade i posten administrations kostnader 
i rapport över totalresultat .

Reventa Group
Den 19 november 2015, förvärvades 100 % av det tyska bolaget 
Reventa Group . Företaget är verksamt inom affärsområdet AgHort 
avseende klimatlösningar för djurhållning framför allt inom  
segmenten Swine och Poultry men har även en stark marknadspo-
sition i marknader med kallare klimat .

Bolaget konsoliderades i koncernen från den 1 oktober 2015, då 
bestämmande inflytande fanns vid denna tidpunkt .

Den förvärvade verksamheten bidrog med en omsättning på  
58 Mkr, ett rörelseresultat på 3 Mkr och ett totalresultat på 2 Mkr 
för perioden 1 oktober 2015 till 31 december 2015 . 

Villkorad köpeskilling skall utgå, om avtalade resultat för 2016 
och 2017 uppnås, med EUR 2 miljoner eller maximalt EUR 4  
miljoner . Om resultatnivåer ej uppnås utgår ingen villkorad tilläggs-
köpeskilling . Villkorad köpeskilling har i förvärvsanalysen beräknats  
till EUR 4 miljoner .

Förvärvsanalysen har slutförts under 2016 utan några väsentliga 
förändringar mot den preliminära .
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Nedan följer uppgifter om förvärvade  
nettotillgångar och goodwill

Enligt slutligt 
fastställd  

förvärvsanalys
Kontant betald köpeskilling 191

Skuld avseende ännu ej reglerad köpeskilling 36

Villkorad köpeskilling 37

Sammanlagd köpeskilling 265

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -71

Innehav utan bestämmande inflytande 0

Goodwill (not 15) 194

 
Förvärvade nettotillgångar vid förvärvstidpunkten

Verkliga värden 
enligt slutlig 

förvärvsanalys
Materiella anläggningstillgångar (not 13) 19

Kundrelationer (not 14) 21

Teknologi (not 14) 21

Varumärke (not 15) 11

Varulager 40

Kundfordringar 14

Andra kortfristiga tillgångar 2

Likvida medel 9

Summa tillgångar 136

Räntebärande långfristiga skulder 0

Räntebärande kortfristiga skulder 0

Leverantörsskulder 19

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0

Uppskjutna skatteskulder 16

Övriga kortfristiga skulder 16

Övriga kortfristiga avsättningar 13

Summa skulder 65

Netto identifierbara tillgångar och skulder 71

Kontant erlagd köpeskilling 191

Likvida medel i förvärvat bolag -9

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet 182

Det verkliga värdet av förvärvade nettotillgångar har ökats med 36 
Mkr, där 21 Mkr avser kundrelationer, 21 Mkr teknologi och 11 Mkr 
varumärke samt  16 Mkr uppskjutna skatteskulder . De förvärva-
de kundfordringarnas verkliga värde per förvärvsdagen, 14 Mkr 
motsvarar beloppet som förväntas bli betalt . Fordringarna har ett 
nominellt värde om 14 Mkr . 

Den goodwill som uppstått vid förvärvet, 194 Mkr, är främst hän-
förlig till framtida synergieffekter man väntas få genom att addera 
Reventas marknadsposition inom djurhållning för svin och mot 
marknader med kallare klimat i norra och östra Europa . Samman-
taget utökar detta Munters marknadsposition i Europa .

Förvärvsrelaterade utgifter som kostnadsfördes under 2015 upp-
gick till 6 Mkr, och är inkluderade i posten administrations kostnader 
i rapport över totalresultat .

Avyttringar 2015
Den 31 december 2015, avyttrades 100 % av det kinesiska dot-

terbolaget Munters Keruilai Air Treatment Equipment (Guangdong) 
Co ., Ltd . Företaget var verksamt inom det tidigare affärsområdet 
HumiCool . Resultatet för bolaget har ingått i koncernens resultat 
under hela året . Det avyttrade bolaget hade en omsättning på 73 
Mkr, ett rörelseresultat på -24 Mkr och ett totalresultat på -23 Mkr 
för 2015 . Avyttringen gav ett resultat på -1 Mkr och har redovisats 
på rad finansiella kostnader i rapport över totalresultat . 

 

Nedan följer uppgifter om  
avyttrade nettotillgångar

Avyttrat per 31 
december

Kontant erhållen köpeskilling 2

Sammanlagd köpeskilling 2

Avgår värde för avyttrade nettotillgångar -8

Omräkningsdifferens omklassificerad till  
årets resultat 5

Resultat vid avyttring -1

 

Avyttrade nettotillgångar
Avyttrade  

nettotillgångar

Anläggningstillgångar (not 13 och 14) 15

Varulager 13

Kundfordringar 9

Andra kortfristiga tillgångar 0

Likvida medel 4

Summa tillgångar 41

Räntebärande kortfristiga skulder 0

Leverantörsskulder 9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15

Övriga kortfristiga skulder 9

Övriga kortfristiga avsättningar 1

Summa skulder 33

Netto identifierbara tillgångar och skulder 8

Kontant erhållen köpeskilling 2

Likvida medel i avyttrat bolag -4

Förändring av koncernens likvida medel  
vid avyttringen

-2

Forts . not 5
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NOT 6 | RÖRELSESEGMENT

Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösning-
ar för luftbehandling baserat på expertis inom tekniker för fukt- och 
klimatkontroll .

Rapporterbara rörelsesegment
Koncernens rörelsesegment har identifierats med utgångspunkt 
från ledningens perspektiv . Detta innebär att redovisad segmentsin-
formation är baserad på den interna rapporteringen till den högsta 
verkställande beslutsfattaren, vilken inom Munters har likställts 
med koncernledningen .

Koncernens verksamhet styrs och rapporteras per tre affärs-
områden enligt nedan .

Air Treatment tillverkar och marknadsför produkter och komplet-
ta lösningar för att kontrollera luftfuktighet samt förbättra kvaliteten 
på inomhusluft . Kundernas tillverkningsprocesser och lagringsmöj-

ligheter blir effektivare och produktkvalitet, hållbarhet och hygien 
förbättras .
AgHort tillverkar och marknadsför energieffektiva produkter och 
system för att skapa rätt inomhusklimat för djuruppfödnings- och 
växthusindustrier .

Mist Elimination tillverkar och marknadsför miljövänliga lösningar 
och produkter för droppavskiljning, bland annat för rening av 
rökgas .

Affärsområdena konsolideras enligt samma principer som kon-
cernen i dess helhet . Transaktioner mellan affärsområdena baseras 
på marknadsmässiga villkor . Centrala styrnings- och rapporte-
ringsbegrepp är Orderingång, Nettoomsättning, Rörelseresultat 
och Opertivt rörelsekapital . Inga resultatposter efter rörelseresul-
tat allokeras till affärsområde . Ingen enskild extern kund står för 
10 procent eller mer av Munters omsättning .

Air Treatment AgHort
Mist  

Elimination
Övrigt och  

Elimineringar 1 Summa

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Omsättning från  
externa kunder 3 943 3 583 1 669 1 325 428 420 0 71 6 040 5 399

Transaktioner  
mellan segment 6 76 36 38 9 8 -50 -121 0 0

Nettoomsättning 3 949 3 658 1 705 1 363 437 428 -50 -50 6 040 5 399

Rörelseresultat 491 410 276 167 69 70 -258 -262 577 384

Förändring balansposter
Kundfordringar -232 -149 -18 -17 -6 11 7 92 -249 -64

Lager -91 -26 -38 -19 -2 -6 0 32 -132 -18

Leverantörsskulder 143 23 -4 24 0 0 6 -36 145 11

Förskott från kunder 99 53 4 2 -1 -2 2 -3 104 50

Förändring av operativt 
rörelsekapital -82 -98 -56 -10 -10 2 15 85 -132 -21

Interna omfördelningar 11 7 4 2 1 1 -16 -10 0 0

Investeringar -109 -73 -59 -26 -3 -6 -12 -8 -184 -113

Återläggning av- och 
nedskrivningar

53 45 36 21 5 4 168 164 262 233

Operativt kassaflöde 365 291 200 153 62 71 -103 -32 523 484

Övriga upplysningar
Antal fast anställda  
vid årets utgång 2 086 1 855 639 658 156 199 58 56 2 939 2 768

 

1)  Avser koncerninterna elimineringar samt koncernposter som inte allokeras till något rörelsesegment .  
Det tidigare affärsområdet HumiCool inkluderas i Övrigt i 2015 år siffror .
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GEOGRAFISK INFORMATION

Extern nettoomsättning 2016 2015

Sverige 135 113

USA 2 153 2 336

Tyskland 456 389

Kina 658 500

Övriga länder 2 639 2 061

Summa intäkter från externa kunder 6 040 5 399

Informationen ovan är baserad på var kunderna har sitt säte .

Anläggningstillgångar 2016 2015

Sverige 499 508

USA 3 719 3 463

Euroländer 1 892 1 843

Övriga länder 197 159

Summa anläggningstillgångar 6 308 5 973

Informationen avseende anläggningstillgångar ovan är baserad på 
var tillgångarna är lokaliserade det vill säga där företaget bedriver 
sin produktion av varor och tjänster . Anläggningstillgångar består 
av byggnader och mark, maskiner och andra tekniska anläggningar, 
inventarier, verktyg och installationer, pågående nyanläggningar, 
patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och goodwill .

NOT 7 |  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH                  
RÖRELSEKOSTNADER

 

       Koncernen        Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Övriga rörelseintäkter
Förändring 
tilläggsköpeskilling 30 – – – 

Övrigt 1 2 – – 

Summa 31 2 – – 

Övriga rörelsekostnader
Övrigt -2 -1 – – 

Valutakursdifferenser 2 -6 – – 

Summa 0 -7 – – 

Övriga rörelseintäkter 2016 beror på den i förtid lösta tilläggsköpe-
skillingen i det tyska dotterbolaget Munters Reventa GmbH . Utfallet 
blev lägre än reserveringen som gjordes i den preliminära förvärvs-
analysen .

NOT 8 | AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar 
baseras på historiska anskaffningsvärden och beräknade nyttjande-
perioder för olika grupper av anläggningar . På periodens anskaffade 
tillgångar beräknas avskrivningar från anskaffningstidpunkten . 
Avskrivningar görs i huvudsak linjärt med följande beräknade nytt-
jandeperioder .

Förbättringsutgifter i hyrda lokaler 3–7 år

Forsknings- och utvecklingsarbete 3–5 år

Patent, licenser, varumärken (med bestämbar 
nyttjandetid) 2–10 år

Kundrelationer 7–12 år

Teknik 6–8 år

Varumärken (med obestämbar nyttjandetid) skrivs ej av

Maskiner och inventarier 3–10 år

Byggnader 20–33 år

Hyresrättighet 50 år

De varumärken som förvärvades i samband med att Munters 
Topholding AB, via Munters Holding AB, förvärvade Munters AB 
bedömdes ha en obestämbar nyttjandeperiod medan nyttjande-
perioden för kundrelationer samt teknik som också identifierats 
bedöms uppgå till 6 –12 år . Även det varumärke som uppkommit i 
samband med förvärvet av Proflute bedömdes ha en obestämbar 
nyttjandeperiod .

Under året har ingen nedskrivning av goodwill och övriga för-
värvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar gjorts . Årets av- 
och nedskrivningar på anläggningstillgångar belastar årets resultat 
enligt nedan .

  Koncernen

2016 2015

Kostnad för sålda varor 59 46 

Försäljningskostnader 176 161 

Administrationskostnader 15 16 

Forsknings- och utvecklingskostnader 12 11 

Summa 262 233 

Av- och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anlägg-
ningstillgångar uppgår till 169 Mkr (152) och ingår i posten Försälj-
ningskostnader .

Nedskrivning av varulager   Koncernen

2016 2015

Belopp vid årets ingång -60 -66 

Årets nedskrivning -10 -18 

Återföring av tidigare års nedskrivningar 1 23 

Valutakursdifferenser -3 2 

Belopp vid årets utgång -71 -60 

Merparten av nedskrivningar samt återföring av tidigare års 
nedskrivningar avser den inkuransbedömning som görs vid varje 
periodslut . 

Forts . not 6
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NOT 9 | LEASING

Operationell leasing
Periodens kostnad för operationell leasing av tillgångar såsom för-
hyrda lokaler, maskiner samt större dator- och kontorsutrustningar 
redovisas bland rörelsekostnaderna och uppgick till 91 Mkr (85) . 
Framtida minimileasingavgifter för ej uppsägningsbara operationella 
leasingkontrakt förfaller enligt följande .
 

 2017 88

2018–2021 224

2022 och senare 37

Summa 350

Finansiell leasing 
I likhet med föregående år har ingen finansiell leasing av väsentliga 
belopp förekommit .

NOT 10 | FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

     Koncernen      Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Finansiella intäkter
Ränteintäkter dotterbolag – – 0 0 

Ränteintäkter övriga 10 3 0 0 

Övriga finansiella intäkter 2 0 0 0 

12 3 0 0 

Finansiella kostnader
Räntekostnader dotterbolag – – 0 -0 

Räntekostnader övriga -391 -361 -202 -187 

Finansieringskostnader -18 -14 0 0 

Valutakursdifferenser -19 11 0 0 

Övriga finansiella kostnader -7 -10 0 0 

-436 -374 -202 -187 

Finansnetto -424 -371 -202 -187 

NOT 11 | INKOMSTSKATTER

        Koncernen       Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt -109 -108 – –

Skatt hänförlig till tidigare år/
kupongskatter -5 -2 – –

Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader och 
underskottsavdrag 50 82 – –

Ej inkomstrelaterade skatter -5 -3 – –

Skatt som redovisas i  
årets resultat

-69 -31 – –

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 153 13 -180 -138

Skatt enligt gällande skattesats 
för moderbolaget -34 -3 40 30

Skillnad hänförlig till utländska 
skattesatser -18 -15 – –

Skatteeffekter av;

Icke avdragsgilla kostnader 1 -54 -48 -41 -37

Icke skattepliktiga intäkter 12 10 – –

Utnyttjande av förlustavdrag 
som tidigare inte redovisats 3 5 – –

Förändring i värdering av 
uppskjuten skatt på temporära 
skillnader och underskott 36 -2 1 7

Omvärdering av uppskjuten 
skatt p .g .a . förändring i 
skattesats -4 27 – –

Ej inkomstrelaterade skatter -5 -3 – –

Skatt hänförlig till tidigare år/
kupongskatter -5 -2 – –

Övrigt 0 0 – –

Skatt som redovisas i årets 
resultat

-69 -31 – –

1) Avser främst räntekostnader på aktieägarlån

Skatt hänförlig till komponenter i  
övrigt totalresultat

      Koncernen

2016 2015

Uppskjuten skatt hänförlig till: 

Aktuariella vinster och förluster på förmåns-
bestämda pensionsförpliktelser 4 0

Summa 4 0

      Koncernen

Uppskjutna skattefordringar 2016 2015

Byggnader 0 0

Maskiner och inventarier 5 5

Lager 21 23

Kundfordringar 10 9

Avsättningar 6 11

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 61 48

Goodwill 6 7

Underskottsavdrag 100 85

Avsättningar pensioner 19 16

Övrigt 14 12

Summa 242 216
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      Koncernen

Uppskjutna skatteskulder 2016 2015

Byggnader 3 3

Maskiner och inventarier 21 14

Teknik 45 63

Varumärken 361 335

Kundrelationer 83 109

Goodwill 10 0

Övrigt 2 3

Summa 525 527

Avstämning av nettoförändringen i uppskjuten skatt från årets 
början till årets slut:

      Koncernen

Förändringar i uppskjuten skatt 2016 2015

Belopp vid årets ingång 311 344

Förvärv av dotterbolag (not 5) – 28

Redovisat i årets resultat -50 -82

Skatt på belopp redovisade i övrigt totalresultat 1 22 21

Belopp vid årets utgång 283 311

1) Inklusive årets förändring av omräkningsreserv 

Uppskjutna skattefordringar för avsättningar pensioner avser 
skillnad mellan beräkning av förmånsbestämda pensionsförpliktel-
ser enligt lokala skatteregler jämfört med IAS 19 ”Ersättningar till 
anställda” .

Uppskjutna skattefordringar avseende outnyttjade underskotts-
avdrag redovisas i den omfattning det bedömts sannolikt att de 
kommer att kunna utnyttjas mot skattepliktiga överskott under de 
kommande fem åren .

De outnyttjade underskottsavdragen uppgick vid årets utgång till 
900 Mkr (959), varav 877 Mkr (934) är tidsobegränsade .

Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran inte 
redovisats uppgick till 528 Mkr (631), varav 528 Mkr (631) är 
tidsobegränsade . Således är underskottsavdrag om 372 Mkr (328) 
föremål för redovisning av uppskjuten skattefordran . Dessa under-
skott är hänförliga till dotterbolag i Australien, Tyskland, Belgien, 
Danmark, Italien, Nederländerna, Turkiet och Sverige . Underskott 
i Turkiet får rullas fram i fem år . I övriga länder får underskottet 
rullas fram utan tidsbegränsning . 

24 Mkr av de totala 372 Mkr som varit underlag för beräkning av 
uppskjuten skattefordran avser Turkiet . I Turkiet har under 2016 
uppskjuten skattefordran avseende outnyttjade underskottsavdrag 
redovisats då de affärsmässiga förutsättningarna i landet har 
förbättrats och underskotten bedöms därmed kunna utnyttjas mot 
framtida skattemässiga vinster . 

Uppskjutna skatteskulder är huvudsakligen hänförliga till de 
övervärden som identifierades i samband med förvärvet av  
Munters AB 2010 .

NOT 12 | RESULTAT PER AKTIE

     Koncernen

2016 2015

Nettoresultat, hänförligt till moderbolagets 
stamaktieägare, Tkr 84 396 -18 229

Preferensaktiernas rätt till utdelning  
avseende räkenskapsåret, Tkr 203 967 188 858

Nettoresultat, hänförligt till moderbolagets 
stamaktieägare, efter ersättning till 
preferensaktier, Tkr -119 570 -207 087

Vägt genomsnittligt antal utestående  
stamaktier, tusental 537 536

Resultat per stamaktie, kr -222 67 -386 48

 

Vid beräkning av resultat per aktie såväl före som efter utspäd-
ning tas utgångspunkt i det nettoresultat som är hänförligt till 
moderbolagets stamaktieägare . Det innebär att resultatet justeras 
för effekter av preferensaktier som klassificeras som eget kapital . 
Således har nettoresultat hänförligt till stamaktieägare justerats för 
preferensaktiers rätt till kumulativ utdelning för perioden utifrån de 
villkor som beskrivs i not 20 .

Det antal aktier som används i beräkningen utgörs av ett vägt 
genomsnitt av under perioden utestående stamaktier . För 2016 
finns inget förhållande som skulle kunna föranleda en utspädnings-
effekt och resultat per aktie före och efter utspädning är således 
detsamma .

Forts . not 11
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NOT 13 | MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 Koncernen 
Byggnader 

och mark

Maskiner
och andra

tekniska 
anläggningar

Inventarier,
verktyg och 

installationer

Pågående
nyanlägg-

ningar Summa

Anskaffningsvärden

Belopp vid årets ingång 368 674 385 31 1 458

Årets investeringar 3 55 66 39 163

Försäljningar och utrangeringar -1 -36 -26 -1 -64

Omklassificeringar 1 1 4 -6 0

Årets valutakursdifferenser 22 39 25 5 91

Belopp vid årets utgång 393 731 454 69 1 647

Ackumulerade avskrivningar

Belopp vid årets ingång 214 534 293 0 1 041

Försäljningar och utrangeringar -1 -35 -24 – -60

Omklassificeringar 0 -2 2 – 0

Årets avskrivningar 11 32 32 – 75

Årets nedskrivningar – – 0 – 0

Årets valutakursdifferenser 13 30 19 – 61

Belopp vid årets utgång 237 559 321 0 1 117

Utgående redovisat värde 156 172 133 69 530

Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade nyttjandeperioder återgivna i not 8 .  
Redovisat värde på mark uppgår till 17 Mkr (16) .

2015 Koncernen 
Byggnader 

och mark

Maskiner
och andra

tekniska 
anläggningar

Inventarier,
verktyg och 

installationer

Pågående
nyanlägg–

ningar Summa

Anskaffningsvärden

Belopp vid årets ingång 305 693 320 20 1 338

Förvärv av dotterbolag (not 5) 49 8 27 1 86

Årets investeringar 4 37 34 16 90

Avyttring av dotterbolag (not 5) – –18 –10 – –28

Försäljningar och utrangeringar –2 –11 –20 0 –33

Omklassificeringar 6 –44 30 –4 –13

Periodens valutakursdifferenser 6 9 4 –1 18

Belopp vid årets utgång 368 674 385 31 1 458

Ackumulerade avskrivningar

Belopp vid årets ingång 183 566 249 0 998

Förvärv av dotterbolag (not 5) 16 3 8 – 27

Avyttring av dotterbolag (not 5) – –10 –6 – –16

Försäljningar och utrangeringar 0 –11 –18 – –29

Omklassificeringar 1 –43 29 – –13

Årets avskrivningar 10 24 29 – 63

Årets nedskrivningar – – – – –

Årets valutakursdifferenser 4 5 1 – 10

Belopp vid årets utgång 214 534 293 0 1 041

Utgående redovisat värde 154 140 92 31 417
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NOT 14 |  PATENT, LICENSER, KUNDRELATIONER OCH ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR  
MED BESTÄMBAR NYTTJANDEPERIOD 

2016 Koncernen Teknik
Kund-

relationer

Internt 
upparbetade 
immateriella 

tillgångar

Övriga
immateriella

tillgångar Summa

Anskaffningsvärden

Belopp vid årets ingång 485 809 73 124 1 491

Årets investeringar – – 13 7 20

Försäljning och utrangeringar – – -1 0 -2

Omklassificeringar – – – 1 1

Årets valutakursdifferenser 33 55 4 2 95

Belopp vid årets utgång 519 864 89 135 1 607

Ackumulerade avskrivningar

Belopp vid årets ingång 290 474 25 68 857

Årets avskrivningar 62 96 9 19 186

Årets nedskrivningar – – – – –

Försäljning och utrangeringar – – – 0 0

Årets valutakursdifferenser 23 37 – 1 62

Belopp vid årets utgång 375 607 34 89 1 105

Utgående redovisat värde 143 258 54 46 502

2015 Koncernen Teknik
Kund–

relationer

Internt 
upparbetade 
immateriella 

tillgångar

Övriga
immateriella

tillgångar Summa

Anskaffningsvärden

Belopp vid årets ingång 433 779 56 118 1 386

Förvärv av dotterbolag (not 5) 39 29 – 24 92

Avyttring av dotterbolag (not 5) – -16 – -25 -41

Årets investeringar – – 16 5 21

Försäljning och utrangeringar – – – – –

Årets valutakursdifferenser 13 17 1 3 34

Belopp vid årets utgång 485 809 73 124 1 491

Ackumulerade avskrivningar

Belopp vid årets ingång 225 391 15 74 705

Förvärv av dotterbolag (not 5) – – – – 0

Avyttring av dotterbolag (not 5) – -17 – -19 -36

Årets avskrivningar 58 93 6 12 169

Årets nedskrivningar – – 4 – 4

Försäljning och utrangeringar – – – – –

Årets valutakursdifferenser 7 7 – 1 15

Belopp vid årets utgång 290 474 25 68 857

Utgående redovisat värde 195 335 48 56 634

Teknik
Posten innefattar teknik 143 Mkr (195), där merparten identifie-
rades i samband med förvärvet av Munters AB 2010 . 

Kundrelationer
Posten innefattar kundrelationer 258 Mkr (335), där merparten 
identifierades i samband med förvärvet av Munters AB 2010 . 
 

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Posten innefattar produktutvecklingskostnader om 54 Mkr (48) . 

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar inkluderar patent, varumärken, 
licenser och liknande rättigheter i Sverige, Tyskland, USA,  
Holland och Kina .
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NOT 15 |  GOODWILL OCH ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR  
MED OBESTÄMBAR NYTTJANDEPERIOD

Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod består av 
varumärken och goodwill .
 
 
2016 Koncernen Varumärken Goodwill

Anskaffningsvärden 

Belopp vid årets ingång 985 3 968

Årets valutakursdifferenser 70 285

Belopp vid årets utgång 1 055 4 253

Ackumulerade nedskrivningar

Belopp vid årets ingång 5 24

Årets nedskrivningar – –

Årets valutakursdifferenser 0 2

Belopp vid årets utgång 6 26

Utgående redovisat värde 1 049 4 227

2015 Koncernen Varumärken Goodwill

Anskaffningsvärden 

Belopp vid periodens ingång 954 3 618

Förvärv av dotterbolag (not 5) – 298

Avyttring av dotterbolag (not 5) – -50

Årets valutakursdifferenser 31 102

Belopp vid årets utgång 985 3 968

Ackumulerade nedskrivningar

Belopp vid årets ingång 5 82

Årets nedskrivningar – –

Avyttring av dotterbolag (not 5) – -50

Årets valutakursdifferenser 0 -8

Belopp vid årets utgång 5 24

Utgående redovisat värde 980 3 944

 

Redovisade varumärken per 
kassagenererande enhet 2016 2015

Air Treatment 884 824

AgHort 105 99

Mist Elimination 61 57

Summa 1 049 980

Redovisat goodwillvärde per 
kassagenererande enhet 2016 2015

Air Treatment 3 324 3 096

AgHort 778 731

Mist Elimination 125 117

Summa 4 227 3 944

Per den 8 november 2010 förvärvade dotterbolaget Munters 
Holding AB 97,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Munters-
koncernen, en globalt ledande leverantör av energieffektiva lös-
ningar för luftbehandling baserat på expertis inom tekniker för 
fukt- och klimatkontroll . Under 2011 förvärvades resterande aktier 
via tvångsinlösen . I samband med förvärvet av Munterskoncernen 
uppstod goodwill, främst hänförlig till allmän cyklisk återhämtning, 
expansion till nya kundkategorier och marknader samt process-
effektivisering inom t .ex . produktion, inköp och prissättning . Vidare 
identifierades vid förvärvet varumärket Munters .

I samband med förvärvet 2011 av Rotem Computerized Con-
trollers (1994) uppstod goodwill, främst hänförlig till framtida 
synergieffekter man väntas få genom att addera Rotems avancera-
de kontrollsystem till Munters befintliga produktsortiment och på 
så sätt erbjuda ett större utbud produkter och via respektive bolags 
säljkanaler nå fler kunder .

Den goodwill som uppstått vid förvärvet under 2013 av det svens-
ka bolaget Proflute AB och dess kinesiska dotterbolag Jiangyin SAT 
Air Treatment Equipment Co . Ltd (”SAT”) är främst hänförlig till 
framtida synergieffekter man väntas få genom att addera Proflute’s 
avancerade teknik och via respektive bolags säljkanaler nå fler kun-
der . Vid förvärvet identifierades även varumärket Proflute . 

Den goodwill som uppstått vid förvärvet under 2015 av det 
holländska bolaget Hebova Holding B .V . och dess dotterbolag i Hol-
land, Belgien, Danmark och Tjeckien är främst hänförlig till framtida 
synergieffekter man väntas få genom att addera Hebova Holdings 
produkter och systemkunnande inom AirTs Food segment och via 
respektive bolags säljkanaler nå fler kunder . Dessutom innehar HB 
Group konkurrenskraftiga produktionsanläggningar i Holland och 
Tjeckien . Vid förvärvet identifierades även varumärket HB Group .

Den goodwill som uppstått vid förvärvet under 2015 av det tyska 
bolaget Reventa Group är främst hänförlig till framtida synergief-
fekter man väntas få genom att addera Reventas marknadsposition 
inom djurhållning för svin och mot marknader med kallare klimat . 
Sammantaget utökar detta Munters marknadsposition i Europa . Vid 
förvärvet identifierades även varumärket Reventa .

Nedskrivningsprövning av goodwill och varumärken
Värden på goodwill och varumärken testas årligen, för att säker-
ställa att värdet inte avviker negativt från bokfört värde, men testas 
oftare om indikationer finns att värdet kan ha minskat .

De redovisade värdena på goodwill och varumärken har prövats 
per den 30 september 2016 .

Goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod allo-
keras på koncernens kassagenererande enheter . De kassagenere-
rande enheterna har definierats utifrån den nivå, för vilken styrning 
och övervakning av koncernens verksamhet utövas dvs . koncernens 
tre affärsområden som också utgör koncernens rörelsesegment: Air 
Treatment, AgHort, Mist Elimination . 

Prövningen av värdet på goodwill och varumärken har utgått 
från återvinningsvärden för kassagenererade enheter som har 
fastställts genom beräkning av framtida nyttjandevärden . Framtida 
kassaflöden för de första fem åren är baserade huvudsakligen på av 
styrelsen och koncernledningen godkända prognoser och en fram-
skrivning av dessa . Tillväxttakten i terminalperioden efter de första 
fem åren har bestämts till 2 procent (2) .

Väsentliga antaganden som använts för beräkning av nyttjan-
devärden är utveckling av försäljningstillväxt och rörelsemarginal, 
ianspråktagande av operativt sysselsatt kapital samt diskonterings-
ränta . Ledningen har fastställt den prognosticerade tillväxttakten 
baserat på tidigare resultat samt förväntningar på framtida mark-
nadsutveckling per rörelsesegment, vilka för Air Treatment väsent-
ligt överstiger nuvarande omsättningsnivåer . I dessa bedömningar 
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beaktas olika konjunkturindikatorer, samt intern och extern analys 
av dessa . Utöver detta beaktas viktiga aspekter kring den finansiella 
utvecklingen som beskrivs i koncernens strategiska plan . Nedskriv-
ningsbehov har inte identifierats .

Vid beräkningarna användes en nominell diskonteringsränta 
(genomsnittlig vägd kapitalkostnad före skatt) om 12,4 procent 
(13,2) . 

En känslighetsanalys för parametrarna diskonteringsränta för-
säljningstillväxt och rörelsemarginal har utförts på respektive kas-
sagenererande enhet enligt nedan . Effekterna avser en förändring i 
den enskilda parametern allt annat lika .

Diskonteringsränta
Det krävs 2,5 procentenheters ökning (1,7) av diskonteringsräntan 
för att nedskrivning av goodwill och varumärken kan bli aktuell i 
affärsområde Air Treatment, och motsvarande 5,1 (6,5) procent-
enheters ökning i affärsområde AgHort . För affärsområde Mist 
Elimination bedöms inga rimliga förändringar leda till nedskriv-
ningsbehov .

Försäljningstillväxt
Det behövs en försäljningstillväxt om 5 procent per år för att und-
vika att nedskrivning av goodwill och varumärken kan bli aktuell i 
affärsområde Air Treatment . För affärsområdena AgHort och Mist 
Elimination bedöms inga rimliga förändringar leda till nedskriv-
ningsbehov .

Rörelsemarginal
För affärsområde Air Treatment krävs en minskning av den genom-
snittliga rörelsemarginalen i perioden med 29 procent (21) för att 
nedskrivning av goodwill och varumärken kan bli aktuell . För övriga 
två affärsområden AgHort och Mist Elimination bedöms inga rimli-
ga förändringar leda till nedskrivningsbehov .

NOT 16 | ANDELAR I DOTTERBOLAG

Direkta aktieinnehav Land Andel, %
Redovisat

värde

Munters Holding AB  
(org . nr . 556818-9749) Sverige 100 4 086
Säte: Stockholm

4 086

Indirekta aktieinnehav Land
Andel, 

%

Munters AB (org .nr . 556041-0606) Sverige 100

AB Carl Munters (org .nr . 556035-1198) Sverige 100

Munters Europe AB (org .nr . 556380-3039) Sverige 100

Pro Component Sweden AB  
(org .nr . 556904-0891) Sverige 100

Proflute AB (org .nr . 556558-3415) Sverige 100

Munters Corporation USA 100

Munters Canada Inc Kanada 100

Munters de Mexico S de RL de CV Mexiko 100

Shelf Service Company No 1 S de RL de CV Mexiko 100

Munters Brasil Industria e Comércio Ltda Brasilien 100

Munters Beteiligungs GmbH Tyskland 100

Munters Euroform GmbH Tyskland 100

Munters GmbH Tyskland 100

Munters Reventa GmbH Tyskland 100

Munters Netherlands BV Nederländerna 100

HB Beheer BV Nederländerna 100

HB Koeltechniek BV Nederländerna 100

Munters Spain SAU Spanien 100

HB Krako sro Tjeckien 50

Hebova sro Tjeckien 50

Munters France SAS Frankrike 100

Munters Italy SpA Italien 100

Munters Ltd Storbritannien 100

Munters Management Service Ltd Storbritannien 100

Munters Belgium SA Belgien 100

HB Drying Belgium Belgien 80

Munters Finland OY Finland 100

Rotem Computerized Controllers (1994) Ltd Israel 100

Munters A/S Danmark 100

HB Air Treatment Denmark Danmark 100

Munters (Pty) Ltd Sydafrika 100

Munters-Form Endüstri Sistemleri Sanayi  
ve Ticaret A .Ş . Turkiet 80

Munters India Humidity Control Private Ltd Indien 100

Munters Air Treatment Equipment (Beijing) 
Co ., Ltd Kina 100

Jiangyin SAT Air Treatment Equipment Co Ltd Kina 100

Munters Korea Co ., Ltd Sydkorea 100

Munters (Thailand) Co ., Ltd Thailand 100

Munters KK Japan 100

Munters Pte Ltd Singapore 100

Munters Pty Ltd Australien 100

Inga restriktioner föreligger beträffande koncernens åtkomst till  
dotterbolagens tillgångar till följd av regleringar eller minoriteter .

Forts . not 15
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2016 2015

Anskaffningsvärden, belopp vid årets ingång 4 086 4 086

Aktieägarstillskott, kontant – –

Aktieägarstillskott, övrigt – –

Ackumulerade anskaffningsvärden,  
belopp vid årets utgång

4 086 4 086

Innehav utan bestämmande inflytande
I tabellen nedan finns information om samtliga innehav  
utan bestämmande inflytande inom Munters .

2016
HB Drying 

Belgium
HB Krako 

sro
Hebova  

sro

Munters- 
Form Endüstri 

Sistemleri  
Sanayi ve  

Ticaret A.Ş.
Nettoomsättning 16 44 – 55

Bruttoresultat 3 20 – 11

Rörelseresultat 2 4 1 -15

Årets resultat 1 3 0 -12

Eget kapital 1 16 11 14

Ägarandel % 80 50 50 80

NOT 17 |  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

       Koncernen         Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Förutbetalda hyror och 
leasingavgifter 8 5 – –

Förutbetalda 
försäkringspremier 19 11 – –

Förutbetalda kostnader för 
varor och tjänster 4 3 – –

Övriga poster 45 26 – –

Summa 76 44 – –

NOT 18 | FINANSIELLA INSTRUMENT

Munters finansiella risker samt hur dessa hanteras finns beskrivet 
i not 3 . 

Derivatinstrument 
Vid utgången av året fanns i koncernen valutaterminskontrakt 
enligt följande . Dessa har redovisats till verkligt värde i rapport över 
finansiell ställning . 

Nettobelopp  
lokal valuta

Redovisat 
värde

EUR/SEK -23 1

ILS/SEK 8 0

ILS/USD -7 0

JPY/SEK 150 -1

SGD/SEK 0 0

USD/EUR 11 -1

USD/SEK 2 -1

ZAR/SEK -20 0

Summa -2

Negativt nettobelopp avser sälj och positivt nettobelopp avser köp . 
Samtliga terminskontrakt förfaller under 2017 . För mer information 
om gruppens finansiella risker samt hanteringen av dessa, se Not 3 .

Finansiella tillgångar respektive skulder som kvittas eller som omfat-
tas av ett rättsligt bindande ramavtal för kvittning eller liknande avtal
Finansiella tillgångar och skulder som kan kvittas mot varandra 
består av valutaderivat som täcks av juridiskt bindande ramavtal 
om nettning . Ingen kvittning har dock skett vid 2016 års utgång . 
Redovisade värden på sådana tillgångar respektive skulder uppgår 
till 2,4 Mkr (5,2), respektive -4,5 Mkr ( 3,7) .

Verkligt värde på tillgångar och skulder
Redovisat värde på räntebärande tillgångar och skulder i rapport 
över finansiell ställning kan avvika från deras verkliga värde, bland 
annat som en följd av förändringar i marknadsräntor . Munters 
bedömer att räntesatsen på de räntebärande skulderna är i enlighet 
med marknadsmässiga villkor per den sista december 2016 och 
att det verkliga värdet på balansdagen därmed i allt väsentligt 
 motsvaras av det redovisade värdet . 

För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder 
och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell 
nedskrivning, bedöms det verkliga värdet överensstämma med det 
redovisade värdet på grund av den korta löptiden .

Koncernens derivatinstrument, vilka tagits upp till verkligt värde i 
rapport över finansiell ställning har värderats enligt Nivå 2 i IFRS 13 
verkligt- värde- hierarki - andra observerbara data för tillgången eller 
skulden än noterade priser på en aktiv marknad för identiska till-
gångar eller skulder, antingen direkt, som prisnotering eller indirekt, 
erhållna från prisnoteringar . 

Koncernens villkorade tilläggsköpeskillingar, redovisade till verk-
ligt värde i rapporten över finansiell ställning, värderas i enlighet 
med IFRS 13 och nivå 3 i verkligtvärdehierarkin . Den villkorade 
köpeskillingen hänförlig till förvärvet av HB-koncernen 2015 är 
värderad utifrån EBITDA under perioden 1 juli 2015 till 1 juli 2017 . 
Spannet, beroende på vilken EBITDA-nivå som uppnås, ligger på 
mellan noll och upp till högst 10 MEUR . I tabellen nedan förklaras 
förändringar i skulden avseende den villkorade köpeskillingen under 
2016, och den största förändringen hänför sig till ett förtida avslu-
tande av intjänandeavtalet hänförligt till Reventa-förvärvet .

I tabellen nedan framgår hur de villkorade tilläggsköpeskillingar-
na har förändrats under året .

        Koncernen
Villkorade köpeskillingar 2016 2015

Belopp vid årets ingång 78 –

Bedömda skulder vid förvärv (not 5) – 88

Betalningar -9 –

Värdeförändring redovisade i  
övriga rörelseintäkter -30 –

Diskontering 7 -9

Årets valutakursdifferenser 5 -1

Belopp vid årets utgång 51 78

Forts . not 16
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I tabellen nedan ingår skuld för tilläggsköpeskilling relaterad till 
förvärvet av Hebova Holding B .V under rubrik ”Finansiella skulder till 
verkligt värde via resultatet” . Beräkningen av denna skuld är villkorad 
i köpeavtalet . För vidare information om dessa villkor se not 5 .

Koncernen

Bokfört värde på finansiella tillgångar  
och skulder per kategori 

2016 2015

Bokfört 
värde

Bokfört 
värde

Finansiella tillgångar

Lånefordringar och kundfordringar

Andra långfristiga finansiella tillgångar 62 54

Kundfordringar 1 094 790

Övriga kortfristiga fordringar 103 92

Likvida medel 432 346

Lånefordringar och kundfordringar totalt 1 691 1 281

Finansiella tillgångar till verkligt värde via 
resultatet
Valutaderivat där säkringsredovisning av 
kassaflöden inte tillämpas 2 5

Finansiella tillgångar till verkligt värde via 
resultatet totalt

2 5

Finansiella tillgångar totalt 1 693 1 286

Finansiella skulder

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde

Långfristiga räntebärande skulder 5 241 4 845

Kortfristiga räntebärande skulder 420 435

Leverantörsskulder 530 361

Upplupna kostnader 35 32

Övriga långfristiga skulder 17 41

Övriga kortfristiga skulder 181 171

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde totalt

6 424 5 885

Finansiella skulder till verkligt värde via 
resultatet

Valuta- och räntederivat där 
säkringsredovisning av kassaflöden inte 
tillämpas 4 4

Övriga finansiella skulder värderade till 
verkligt värde

Villkorad tilläggsköpeskilling, långfristig del – 69

Villkorad tilläggsköpeskilling, kortfristig del 51 66

Finansiella skulder till verkligt värde via 
resultatet totalt 55 139

Finansiella skulder totalt 6 478 6 024

Tabellen nedan visar löptidsprofil över koncernens finansiel-
la skulder . De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, 
odiskonterade kassaflödena . Rörliga ränteflöden med framtida 
räntesättningsdagar estimeras med marknadens vid årsskiftet 
förväntade ränteläge för varje affärs- respektive räntesättningsdag . 
Alla kassaflöden i utländsk valuta är konverterade till SEK enligt 
bokslutsdagens kurs .

31 december 2016 < 1 år 1–5 år >5 år Totalt
Räntebärande skulder 590 570 6 683 7 843

Derivatinstrument 4 0 0 4

Övriga skulder 234 17 0 251

Leverantörsskulder 530 0 0 530

Totalt 1 359 587 6 683 8 629

31 december 2015 < 1 år 1-5 år >5 år Totalt

Räntebärande skulder 596 702 6 469 7 767

Derivatinstrument 4 0 0 4

Övriga skulder 239 103 0 342

Leverantörsskulder 361 0 0 361

Totalt 1 200 805 6 469 8 474

De räntebärande skulderna inom Munters består i huvudsak av ett 
aktieägarlån samt lång- och kortfristiga banklån . Räntebärande  
skulder reducerade med aktiverade bankavgifter uppgick vid års-
skiftet till 5 660 Mkr (5 280) . Fördelningen beskrivs i tabellen nedan

Förfalloår Typ av lån Ränta Valuta

Nominellt
värde

(i valuta)

Bokfört 
värde
2016

Bokfört 
värde
2015

Långfristiga lån

2022 Aktieägarlån Fast SEK 2 688 2 688 2 488

2021 Banklån Rörlig USD 285 2 528 2 337

2017–
2025

Övriga lån 
från banker 
och finansiella 
institutioner

Fast/
Rörlig

Olika 
valutor – 16 14

Totalt 5 231 4 839

Kortfristig del av långfristiga lån < 1 år

Banklån Rörlig USD 3 27 25

Övriga lån 
från banker 
och finansiella 
institutioner

Fast/
Rörlig

Olika 
valutor – 1 4

Totalt 28 29

Övriga kortfristiga lån < 1 år

Utnyttjande av 
kontrakterade 
kreditfaciliter 
Sverige Rörlig USD 20 182 333

Utnyttjande av 
kontrakterade 
kreditfaciliter 
Sverige Rörlig SEK 205 205

Övriga lån 
från banker 
och finansiella 
institutioner

Fast/
Rörlig

Olika 
valutor 14 79

Totalt 401 412

Totala lån 5 660 5 280

Forts . not 18
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Aktieägarlån
Lånet är utställt av Cidron Maximus Ltd och Rothschild (FA Interna-
tional Investments SCA) proportionerligt baserat respektive långiva-
res ägarandel . Lånet är efterställt andra lån och löper med en ränta 
om 8 procent . Förfallotidpunkten är 5 maj 2022 . Ackumulerad 
ränta kapitaliseras årligen och återbetalas i samband med att lånet 
förfaller . Ej kapitaliserad upplupen ränta uppgick per 31 december 
2016 till 33 Mkr (31) .

 
Långfristiga lån
Munters har sedan 2014 en dollarbaserad finansiering som riktar 
sig mot investerare på den amerikanska marknaden (långfristigt 
säkerställt lån) . I tabellen framgår förutom det långfristiga lånet 
även banklån upptagna lokalt av Munters dotterbolag i Brasilien, 
Tjeckien och Nederländerna .

Det långfristiga lånet amorteras löpande enligt fastställd amor-
teringsplan . Låneavtalet innehåller en finansiell covenant som 
stipulerar gränsvärden för storleken på koncernens konsoliderade 
skuld i förhållande till rörelseresultatet (EBITDA) .

Munters finanspolicy reglerar hanteringen av extern upplåning . 
Ledning och styrelse följer koncernens prognostiserade utveckling 
i förhållande till gränsvärdena i covenanten . På så sätt säkerställs 
att koncernen uppfyller sina åtaganden gentemot de externa 
kreditgivarna och likviditets- och finansieringsrisk minimeras . Per 
31 december 2016 var dessa lånevillkor uppfyllda och förväntas så 
förbli under 2017 .

Munters har även kontrakterade revolverade kreditfaciliteter 
under det huvudsakliga banklånet som är långfristiga . Under 
året har dessa faciliteter omstrukturerats och utökats . Utnyttjade 
dragningar under faciliteten förfaller inom ett år och redovisas som 
kortfristiga lån .

Kortfristiga lån
I tabellen framgår, förutom kortfristig andel av det långfristiga lånet 
och kreditfaciliteten, även banklån upptagna lokalt av Munters 
dotterbolag i Kina, Japan och Tjeckien . 

Under året har två kortfristiga bilaterala kreditfaciliteter med 
Swedbank förfallit . I december undertecknades en ettårig förvärvs-
finansiering om USD 25 miljoner med samma bank . Den faciliteten 
var vid årets utgång inte utnyttjad .

Den total genomsnittliga viktade räntesatsen uppgår vid årsskiftet 
till 6,26 procent (5,89) .

NOT 19 | FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Förslag till vinstdisposition

Balanserad vinst 437 407 174

Årets resultat -179 600 715

Summa 257 806 459

Styrelsen föreslår följande disposition

Balanseras i ny räkning 257 806 459

Summa 257 806 459

Styrelsen föreslår liksom föregående år att ingen utdelning för  
2016 lämnas .

Forts . not 18
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NOT 20 | EGET KAPITAL

Aktiekapital
Aktiekapitalet 86 278,48 kronor utgörs av 2 399 764 (2 399 764) 
fullt betalda aktier med vardera kvotvärde 0,04 kronor .

Aktier kan ges ut i fyra serier, preferensaktier av serie A och B 
samt stamaktier av serie A och B . Vid omröstning på bolagsstäm-
ma berättigar preferensaktie och stamaktie av serie A till 10 röster 
medan preferensaktie och stamaktie av serie B berättigar till 1 röst . 
Antal aktier ska enligt Bolagsordningen vara lägst 1 000 000 och 
högst 4 000 000 .

Per 31 december 2016, liksom föregående år, fanns 847 286  
preferensaktier av serie A, 1 015 497 preferensaktier av serie B, 
467 090 stamaktier av serie A samt 69 891 stamaktier av serie B .

Preferensaktier har företrädesrätt framför stamaktier till årlig 
utdelning per preferensaktie motsvarande 8 procent av ett 
grund belopp om 1 000 SEK per preferensaktie . För de fall att 
preferensaktier något år ej får full betalning ska beloppet adderas 
till grundbeloppet nästa period . Ackumulerad utdelningsrätt för 
preferensaktierna uppgår till 890 Mkr per 31 december 2016 och 
inkluderar 2016 års utdelningsrätt .

Styrelsen äger rätt att omvandla samtliga preferensaktier av serie 
A till preferensaktier av serie B, samtliga preferensaktier av serie 
B till stamaktier av serie A och samtliga stamaktier av serie A till 
stamaktier av serie B .

I övrigt gäller det som bolagsordningen anger .

Reserver
Reserv för valuta - 

kursdifferenser
Summa

reserver

Ingående balans 1 januari 2015 244 244

Valutakursdifferenser -3 -3

Per 31 december 2015 241 241

Valutakursdifferenser 198 198

Per 31 december 2016 439 439

Reserven för valutakursdifferenser består av differenser som upp-
kommer när utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar 
omräknas till svenska kronor . De positiva valutakurseffekterna 
under 2016 beror främst på att SEK försvagats mot USD och EUR 
jämfört med föregående år .

Innehav av egna aktier
Munters Topholding AB har inga aktier i eget förvar .

Antal utestående aktier
Antal utestående aktier vid årets utgång uppgick till 2 399 764 .

Utdelning under året
Ingen utdelning har skett under perioden . 

Kvittningsemission
Ingen kvittningsemission har skett under året . 

NOT 21 |  AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH  
LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Koncernen 2016 2015

Långfristiga förmånsbestämda förpliktelser  
till anställda 175 166

Övriga förmåner till anställda 4 4

Långfristiga 179 170

Kortfristiga förmånsbestämda förpliktelser  
till anställda 4 4

Övriga kortfristiga ersättningar till anställda 1 0

Kortfristiga 5 4

Summa avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser 184 174

Långfristiga förmånsbestämda förpliktelser  
till anställda 175 166

Kortfristiga förmånsbestämda förpliktelser  
till anställda 4 4

Redovisade avsättningar förmånsbestämda 
förpliktelser

179 170

Koncernen finansierar pensionsplaner för sina anställda i ett flertal 
länder . Planerna följer huvudsakligen respektive lands praxis och 
kan vara avgiftsbestämda eller förmånsbestämda eller en kombi-
nation av båda . De viktigaste förmånsbestämda pensionsplanerna 
omfattar anställda i Sverige, Italien och Belgien . I Frankrike och  
Italien görs avsättningar för obligatoriska ersättningar vid anställ-
ningens upphörande . För ledande befattningshavare inom koncernen 
finns riktlinjer gällande pensionsrätt och pensions planer beskrivna 
i not 28 .

De förmånsbestämda pensionsplanerna i Sverige utgör 94 (93) 
procent av koncernens totala avsättningar för pensioner redovisade 
enligt IAS 19 . Beräkningarna baseras i huvudsak på slutlönen och 
planerna är ofonderade . Pensionsplanen i Belgien är fonderad och 
utgör 0 (0) procent av de totala pensionsavsättningarna . Pensions-
planerna i Italien, som utgör 4 (5) procent av totala pensionsavsätt-
ningarna är ofonderade .

De svenska pensionsplanerna, s .k . ITP- plan, är ett tillägg till lan-
dets socialförsäkringssystem och är resultat av överenskommelser 
mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer . ITP -planerna 
omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension och familjepension .

ITP- planen har två delar, dels ITP1, en avgiftsbestämd pensions-
plan som gäller anställda 1979 eller senare, dels ITP2, en förmåns-
bestämd pensionsplan som gäller anställda födda före 1979 . 
Tjänstemän inom koncernen i Sverige omfattas av båda dessa 
delar . ITP2-planen hanteras av Munters i egen regi inom det så 
kallade FPG/PRI systemet . Finansieringen sker genom en konto-
avsättning vilket tryggas av en kreditförsäkring i Försäkringsbolaget 
PRI Pensionsgaranti .

Förmånsbestämda pensionsplaner utsätter koncernen för olika 
typer av risker hänförliga till ökad livslängd, inflation och löne-
ökningar .

Inom koncernen finns även avgiftsbestämda planer som huvud-
sakligen omfattar ålderspension, sjukpension och familjepension . 
Premierna betalas löpande under året av respektive koncernbolag 
till separata juridiska enheter, exempelvis försäkringsbolag . Stor-
leken på premien baseras på lönen . Periodens kostnad för dessa 
avgiftsbestämda planer uppgår till 73 Mkr (85) .

Munters redovisar aktuariella vinster och förluster i övrigt total-
resultat i den period de uppstår i den mån dessa avser ersättningar 
efter avslutad anställning . Aktuariella vinster/förluster uppgår till 
-17 Mkr (0) för perioden . 
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Redovisning av avsättningar för förmånsbestämda pensioner i 
koncernens balansräkning:

2016 Koncernen 

Nuvärdet 
av för-

pliktelsen

Verkligt 
värde på 

förvaltnings- 
tillgångarna

Netto-
värde

Ingående balans 174 -4 170

Årets kostnader, redovisade  
i Årets resultat

Kostnad för tjänstgöring under 
innevarande år 7 – 7

Resultat från reglering 1 0 – 0

Räntekostnader/-intäkter 5 – 5

12 – 12

Omvärderingar, redovisade  
i övrigt totalresultat

Avkastning på förvaltningstillgångar 0 0 0

Vinst/Förlust till följd av förändrade 
demografiska antaganden 8 – 8

Vinst/Förlust till följd av förändrade 
finansiella antaganden 9 – 9

Erfarenhetsbaserade vinster/
förluster 0 0 0

17 0 17

Transaktioner

Förmåner betalda av arbetsgivaren -7 – -7

Förmåner betalda från 
förvaltningstillgångar 0 0 0

Arbetsgivarens inbetalningar till 
förvaltningstillgångar 0 -1 -1

Reglering 1 -12 – -12

-19 -1 -20

Tillkommande pensionsplan 2 11 -11 0

Årets valutakursdifferenser 0 0 0

Utgående balans 195 -16 179

Varav fonderade planer:

Övriga länder (Belgien) 17 -16 1

Varav ofonderade planer:

Sverige 167 – 167

Övriga länder 11 – 11

1)  Inlösta förmåner   
2)  Pensionsplan omklassificerad till förmånsbestämd plan till följd av  

lagändring i Belgien .   
  

2015 Koncernen 

Nuvärdet 
av för-

pliktelsen

Verkligt 
värde på 

förvaltnings- 
tillgångarna

Netto-
värde

Ingående balans 172 -4 168

Årets kostnader, redovisade i Årets 
resultat

Kostnader för tjänstgöring under 
innevarande år 6 – 6

Räntekostnader/-intäkter 5 – 5

11 – 11

Omvärderingar, redovisade i övrigt 
totalresultat

Vinst/Förlust till följd av förändrade 
finansiella antaganden 0 – 0

Erfarenhetsbaserade vinster/
förluster 1 0 1

1 0 1

Transaktioner

Förmåner betalda av arbetsgivaren -9 – -9

Förmåner betalda från 
förvaltningstillgångar 0 0 0

Arbetsgivarens inbetalningar till 
förvaltningstillgångar – 0 0

-9 0 -9

Årets valutakursdifferenser -1 0 -1

Utgående balans 174 -4 170

Varav fonderade planer:

Övriga länder (Belgien) 5 -4 1

Varav ofonderade planer:

Sverige 158 – 158

Övriga länder 12 – 12

Koncernen 2016 2015

Förvaltningstillgångar

Övriga tillgångar (fristående försäkringar), % 100 100

Forts . not 21
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Förvaltningstillgångarna består av försäkringsavtal tecknade hos 
fristående försäkringsbolag . Ingen del av förvaltningstillgångarna 
2016 är placerade i företagets eget kapitalinstrument, skuldinstru-
ment, fastigheter eller övriga tillgångar som används av företaget .

Koncernen har endast en mindre andel fonderade planer .
De viktigaste aktuariella antagandena var följande:

Väsentliga aktuariella 
antaganden     2016     2015

Koncernen, viktade värden Sverige Övriga Sverige Övriga

Diskonteringsränta, % 2,7 1,5 3,0 2,0

Framtida inflation, % 1,5 1,7 1,5 2,0

Framtida löneökningar, % 2,7 2,8 2,7 3,0

Pensionsökningar, % 1,5 – 1,5 –

Inkomstbasbelopp, % 2,7 – 2,7 –

Diskonteringsräntan fastställs, per balansdagen, utifrån en funge-
rande marknad baserad på högkvalitativa företagsobligationer med 
anpassning till förpliktelsens löptid .

En minskning av diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter 
skulle öka pensionsförpliktelserna med cirka 20 Mkr, medan en 
ökning av räntan med 0,5 procentenheter skulle minska förplik-
telsen med cirka 17 Mkr . Ändrade antaganden avseende lägre 
inflation med 0,5 procentenheter skulle minska förpliktelsen med 
cirka 13 Mkr och öka förpliktelsen med cirka 15 Mkr vid högre 
antaganden om 0,5 procentenheter . Känslighetsanalysen utförs 
genom att ett aktuariellt antagande ändras medan de andra anta-
gandena hålls oförändrade . Metoden visar skuldens känslighet för 
ett enskilt antagande . Detta är en förenklad metod då de aktuariella 
antagandena vanligtvis är korrelerade .

Antaganden beträffande livslängd baseras på offentlig statistik 
och erfarenheter från livslängdsundersökningar i varje land, och 
sätts i samråd med aktuariell expertis . För de svenska pensions-
planerna tillämpas från och med i år livslängdsantagande enligt 
den mest aktuella livslängdsundersökningen DUS14 och inte 
längre Finansinspektionens livslängdsantagande FFFS 2007:31 . 
Detta har lett till en demografisk aktuariell förlust om 8 Mkr som 
redovisats i övrigt totalresultat . Munters budgeterade avgifter för 
de förmånsbaserade åtagandena uppgår till 5 Mkr för 2017 .

Löptidsanalys avseende förväntade betalningar för pensions-
förmåner efter avslutad anställning (ej nuvärdeberäknade):

 
Löptidsanalys – förväntade betalningar
Koncernen per 31 december 2016

Inom 1 år 5

Mellan 1–2 år 5

Mellan 2–5 år 16

Mellan 5–10 år 35

Totalt 62

Den vägda genomsnittliga löptiden (durationen) för de förmånsbestämda 
förpliktelserna uppgår till 19,8 år .

 
 

Forts . not 21
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NOT 22 | ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2016 Koncernen

Garanti- 
avsätt-
ningar

Avsätt-
ning för 

omstruk-
turering

Övriga 
avsätt-
ningar Summa

Belopp vid årets ingång 108 2 17 128

Tillkommande avsättningar 29 7 7 42

Återförda outnyttjade belopp -25 0 -4 -29

Valutakursdifferenser 7 0 2 9

Utnyttjat under året -7 -4 0 -11

Per 31 december 2016 113 4 23 140

2015 Koncernen

Garanti- 
avsätt-
ningar

Avsätt-
ning för 

omstruk-
turering

Övriga 
avsätt-
ningar Summa

Belopp vid årets ingång 69 48 9 126

Tillkommande avsättningar 35 – 10 46

Förvärv av dotterbolag (not 5) 16 – – 16

Avyttring av dotterbolag (not 5) -1 – – -1

Återförda outnyttjade belopp -8 -26 1 -1 -35

Valutakursdifferenser 1 -1 0 0

Utnyttjat under året -4 -20 -1 -24

Per 31 december 2015 108 2 17 128

1)  Avser främst icke utnyttjande avsättningar för avveckling av Heaters-verksamhet 
inom affärsområdet HumiCool samt omstrukturering (flytt av produktionsverk-
samhet) i affärsområde Mist Elimination .

Avsättningarna består av: 2016 2015

Kortfristig del 110 102

Långfristig del 30 26

Summa 140 128

NOT 23 |  UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

       Koncernen      Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Semesterlöneskuld 77 68 – –

Sociala avgifter 41 33 – –

Övriga personalrelaterade 
kostnader 157 135 – –

Mottaget ej fakturerat  
gods m .m . 82 57 – –

Försäljningsprovisioner till 
agenter/säljrepr . 61 43 – –

Räntekostnader 35 32 33 31

Övrigt 111 98 1 1

Summa 565 466 35 32
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 NOT 24 |  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUAL-  
FÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter för skulder  
till kreditinstitut

     Koncernen     Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Anläggningstillgångar 207 149 – –

Omsättningstillgångar 586 454 – –

Bankkonton 193 105 – –

Fordringar på dotterbolag 42 40 – –

Övriga nettotillgångar 1 2 380 2 210 – –

Aktier i dotterbolag – – 4 086 4 086

Summa 3 408 2 958 4 086 4 086

1) Övriga nettotillgångar avser koncernmässiga värden för samtliga dotterbolag 
ställda som säkerhet med avdrag för enskilda tillgångar ställda som säkerhet och 
som specificerats separat i tabellen ovan .

Eventualförpliktelser

     Koncernen     Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Garantiförbindelser FPG 2 2 – –

Garantier från bank & 
försäkringsbolag 113 143 – –

Summa 115 145 – –

Garantiförbindelser FPG avser pensionsskulder i Sverige . Övriga 
garantier är normala verksamhetsrelaterade garantier, till exempel 
förskotts- och fullgörandegarantier . 

Det amerikanska dotterbolaget Munters Corporation har ingått ett 
omfattande säkerhetspaket med ett lånesyndikat avseende bolagets 
upplåning . Säkerheten är ställd för de korta och långfristiga bank-
lånen i USA och Sverige som anges i not 18 . För dessa banklån har 
aktierna i Munters Holding AB och de fem svenska dotterbolagen 
och dotterbolaget i USA Munters Corporation pantsatts . Banken 
har vidare direkt pant i Munters Corporations samtliga tillgångar 
med specifika begränsningar och undantag . Belopp som anges som 
ställd säkerhet i moderbolaget utgörs av moderbolagets redo visade 
värde på aktieinnehavet i Munters Holding AB . Det belopp som 
anges som ställd säkerhet i koncernen avser illustrera hur koncer-
nens eget kapital påverkas i det fall de pantsatta aktierna i Munters 
Holding skulle tas i anspråk .

Juridiska processer
Munters är involverat i ett antal kommersiella tvister och per 
balansdagen redovisar bolaget avsättningar utifrån bästa bedöm-
ning av framtida utfall . Ingen av dessa tvister bedöms ha någon 
större negativ effekt på bolagets ekonomiska ställning eller resultat .

Den enskilt största pågående tvisten är hänförlig till Munters 
australiensiska dotterbolag som stämts på 72 Mkr jämte ränta för 
avtalsbrott i relation till tillhandahållna tjänster under 2008 . De 
aktuella tjänsterna tillhandahölls inom ramen för affärsområdet 
Moisture Control Services, vilken i Australien avvecklades under 
2010 . Munters har bestridit allt ansvar och är av uppfattningen 
kravet är ogrundat . För det fall Munters hålls ansvarig för skadan 
bedömer Munters att det finns försäkringstäckning men att sådan 
försäkringstäckning under vissa förutsättningar kan vara begränsad 
till 21 Mkr .

Övriga väsentliga juridiska processer hänförs till Munters 
dotterbolag i USA, Munters Corporation . Bolaget var per den 31 
december 2016 angiven som medsvarande i 8 (14) asbestrelatera-
de processer (varav några har flera käranden) . Under loppet av de 
senaste åren har sju fall dragits tillbaka frivilligt av käranden och 
därmed avslutats . 

Munters Corporation är av den bestämda uppfattningen att återstå-
ende yrkanden är grundlösa och avser att med kraft bestrida varje 
krav . Munters Corporation har försäkringsskydd för de asbestrelate-
rade kraven genom flera försäkringar . Med förbehåll för vissa reser-
vationer har försäkringsbolagen bekräftat att de tills vidare kommer 
att stå för en betydande andel av försvarskostnaderna . Under 2016 
har ett nytt asbestrelaterat fall tillkommit . 

NOT 25 | TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Aktierna i Munters Topholding ägs indirekt, via bolagen Cidron Max-
imus Limited och Cidron Maximus S .a .r .l, till 87,9 procent av Nordic 
Capital via dess fond Nordic Capital VII Limited . De resterande akti-
erna innehas till 8,7 procent av FA International Investments S .C .A ., 
en fond hanterad av Rothschild samt 3,4 procent av övriga .

Som närstående till Munters räknas bland annat övriga portfölj-
bolag förvaltade av Nordic Capital samt intresseföretag . Tabellen 
nedan visar väsentliga transaktioner samt utestående mellanha-
vanden med övriga portföljbolag . Försäljning och inköp har skett 
till marknadsmässiga villkor . Det förekommer även vissa transak-
tioner, vilka uppgår till mindre belopp med andra bolag som Nordic 
Capital har inflytande över . Moderbolaget har vidare en närståen-
derelation till sina dotterbolag . Uppgifter om andelar i dotterbolag 
återfinns i not 16 . Varken försäljning eller inköp har förekommit 
mellan Munters Topholding AB och dess dotterbolag under 2015 
eller 2016 .

2016

Koncernen
För-

säljning Inköp Fordran Skuld

Luvata 1 35 0 2

2015

Koncernen
För-

säljning Inköp Fordran Skuld

Luvata 0 52 0 4

Munters Topholding AB har ett aktieägarlån, vilket upptogs under 
2010 och är efterställt andra lån . Lånet uppgick per den sista 
december 2016 till 2 688 Mkr (2 488) och löper med 8,0 procents 
ränta . Räntor ackumuleras och återbetalas i samband med att lånet 
förfaller den 5 maj 2022 . Under 2016 har koncernen kostnadsfört 
ränta på aktieägarlån uppgående till 202 Mkr (187) . I november 
2014 omvandlades 550 Mkr av aktieägarlånet till eget kapital via 
en kvittningsemission för att underlätta koncernens ekonomiska 
situation .

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare framgår 
i not 28 . Munters har inte lämnat garantier eller borgensförbin-
delser till eller till förmån för styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavare . Koncernen har inte identifierat några transaktio-
ner med övriga närstående, utöver de som anges i denna not samt i 
de hänvisade noterna .
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NOT 26 |  MEDELANTAL ANSTÄLLDA OCH  
KÖNSFÖRDELNING

     2016     2015

Medelantal anställda
Koncernen Antal

Varav 
män, % Antal 

Varav 
män, %

Australien 29 83 29 86

Belgien 173 93 120 93

Brasilien 104 88 96 92

Danmark 38 70 33 73

Finland 11 82 10 80

Frankrike 27 85 30 83

Förenade Arabemiraten 3 100 3 100

Indien 21 95 20 95

Israel 125 81 117 79

Italien 157 83 157 81

Japan 45 84 43 85

Kanada 4 75 4 75

Kina 354 81 420 77

Korea 16 75 17 76

Mexiko 155 74 133 75

Nederländerna 67 90 65 91

Polen 3 100 3 100

Schweiz 3 67 3 67

Singapore 18 78 19 74

Spanien 10 80 9 78

Storbritannien 59 78 53 85

Sverige 277 76 272 76

Sydafrika 22 82 22 82

Thailand 17 59 19 62

Tjeckien 76 91 64 91

Turkiet 34 82 46 78

Tyskland 212 83 237 86

USA 886 83 824 84

Vietnam 3 67 2 50

Österrike 4 75 4 75

Summa 2 953 82 2 874 82

Könsfördelning inom styrelse och koncernledning
Vid årets utgång bestod styrelsen av åtta män och en kvinna .  
Koncernledningen inklusive verkställande direktören, bestod  
uteslutande av män .

NOT 27 |  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR  
OCH SOCIALA KOSTNADER

Koncernen 2016 2015

Löner och ersättningar 1 341 1 242

Sociala kostnader 307 270

Pensionskostnader – avgiftsbestämda 73 85

Pensionskostnader – förmånsbestämda 7 4

Summa 1 728 1 600
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NOT 28 |  ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ledande befattningshavare i koncernen har definierats som 
desamma ledande befattningshavare i den koncern, vilken Munters 
Topholding AB förvärvade genom att förvärva Munters AB, via 
Munters Holding AB . I Munters Topholding AB har under 2017 
samma verkställande direktör utsetts som sedan tidigare fanns i 
Munters Holding AB samt Munters AB .

Riktlinjer
För ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga 
och konkurrenskraftiga löner och övriga anställningsvillkor som 
står i relation till ansvar, befogenhet, kompetens och erfarenhet . 
Avstämning av totala som ersättningar gentemot marknadsstatistik 
och annan information ska genomföras regelbundet .

Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna 
erhålla årlig rörlig lön, vilken för verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare skall baseras på koncernens resultat och 
andra finansiella parametrar . Årlig rörlig lön skall maximalt motsvara 
140 procent av den fasta årslönen för verkställande direktör och 
maximalt mellan 40 och 70 procent av den fasta årslönen för övriga 
ledande befattningshavare . Pensionsrätt skall gälla från tidigast 
62 års ålder . Verkställande direktör omfattas av en premiebaserad 
plan enligt vilken avtalad premieavsättning får uppgå till högst 40 
procent av grundlönen . Övriga ledande befattningshavare som 
är bosatta i Sverige omfattas av en premiebaserad pensionsplan 
samordnad med ITP-plan, där avtalad premieavsättning får uppgå 
till högst 35 procent av grundlönen . Ledande befattningshavare 
bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är 
konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta . Samtliga pensions-
avtal till ledande befattningshavare är oantastbara, det vill säga inte 
villkorade av framtida anställningar .

Arvode för styrelseledamot fastställs av bolagsstämma . Om en 
styrelseledamot är anställd av bolaget utgår ersättning till sådan 
ledamot enligt dessa riktlinjer, varvid särskild ersättning för upp-
draget som styrelseledamot inte skall erläggas . Om en styrelseleda-
mot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår 
ersättning som skall vara marknadsmässig med hänsyn taget till 
uppdragets art och arbetsinsats .

Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid 
riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen, övriga chefer i ledande 
ställning som är direkt underställda verkställande direktör samt sty-
relseledamot i bolaget . Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter 
årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga 
avtal efter denna tidpunkt . Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlin-
jerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, förutsatt att 
detta redovisas och motiveras i efterhand . 

Ledande befattningshavares ersättningar och 
övriga förmåner under året
 
 

2016

Belopp i Tkr

Styrelse-
arvode / 
grundlön

Rörlig
ersätt-

ning 

Övriga
för-

måner
Pensions-

kostnad Summa

Styrelseledamöter 1 904 – – – 1 904

Verkställande 
direktör och 
andra ledande 
befattningshavare
(11 personer) 27 485 22 189 5 355 7 563 62 592

Summa 29 389 22 189 5 355 7 563 64 496

2015

Belopp i Tkr

Styrelse-
arvode / 
grundlön

Rörlig
ersätt-

ning 

Övriga
för-

måner
Pensions-

kostnad Summa

Styrelseledamöter 1 807 – – – 1 807

Verkställande 
direktör och 
andra ledande 
befattningshavare
(9 personer) 25 077 17 560 3 411 7 104 53 152

Summa 26 884 17 560 3 411 7 104 54 959

Ledande befattningshavare avser CEO (verkställande direktör), Chief 
Financial Officer, Group Vice President Air Treatment, Group Vice 
President AgHort, Group Vice President Mist Elimination, Group 
Vice President Munters China, Group Vice President Operations, 
Group Vice President Business Development & PMO, Group Vice 
President Human Resources and Corporate Communication och 
från 1 juli 2016 Group Vice President Data Centers samt Group Vice 
President Global Services .

Rörlig ersättning avser för perioden proportionell andel av rörlig 
ersättning för verksamhetsåret 2016, vilken normalt sett utbetalas 
under 2017 . För verkställande direktören var den rörliga ersättningen 
maximalt 140 procent av den fasta årslönen . För andra ledande 
befattningshavare var den rörliga ersättningen 40–70 procent av 
fast årslön .

Övriga förmåner avser tjänstebils- och kostförmåner samt förmån 
för bostad . Pensionskostnad inkluderar kostnader för sjukpensions-
försäkring och efterlevandeskydd etc . Beloppen är exklusive särskild 
löneskatt på pensionskostnader .

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören skall uppsägningstiden  
inte vara längre än högst 24 månader . För andra ledande befattnings-
havare skall uppsägningstiden inte vara längre än högst 6 månader . 
Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som 
uppgår till 12 månadslöner av grundlön . Avgångsvederlaget är inte 
pensionsgrundande . Vid uppsägning från verkställande direktörens 
och andra ledande befattningshavares sida utgår inget avgångs-
vederlag .
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NOT 29 | INVESTERINGSPROGRAM

Investeringsprogram för ledande befattningshavare
För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom 
Munters, totalt 63 personer i slutet av året, finns ett investerings-
program som omfattar ägande av aktier i Munters Topholding AB . 
Deltagare i programmet har erlagt marknadsvärde för aktierna . I 
programmet ingår 27 218 preferensaktier av serie B och 55 182 
stamaktier av serie B .

Inga nya program startades under 2016 . 

NOT 30 | ARVODEN TILL REVISORER

Nedan redovisas arvoden och ersättningar till koncernens revisorer 
som kostnadsförts under perioden . Med revisionsuppdrag avses 
den lagstadgade revisionen av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra 
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbets-
uppgifter . Skatterådgivning är konsultation i skatterättsliga fråge-
ställningar . Övriga tjänster är rådgivning som inte går att hänföra till 
någon av de ovan nämnda kategorierna .

      Koncernen      Moderbolaget

Belopp i Tkr 2016 2015 2016 2015

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 8 558 6 611 142 140

Skatterådgivning 1 248 717 – –

Övriga tjänster 24 690 1 950 – –

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag 102 127 – –

Skatterådgivning 14 – – –

Övriga tjänster – – – –

Totalt 34 612 9 405 142 140

NOT 31 |  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
BALANSDAGEN

Den 1 februari 2017 slutförde Munters förvärvet av 60 procent 
av aktierna i det amerikanska mjukvaruföretaget MTech Systems . 
Företaget kommer att vara verksamt inom affärsområdet AgHort . 
Köpeskillingen uppgick till 222 Mkr, motsvarande ett skuldfritt 
företagsvärde för 100 % av företaget om 370 Mkr . 
Munters har en option att förvärva återstående 40 procent av 
aktierna, som innehas av befattningshavare i MTech Systems, vilka 
också har en säljoption, med början i december 2020 . Köpeskilling-
en kommer att baseras på det finansiella resultatet för tolvmåna-
dersperioden som föregår datumet för ett utnyttjande av optionen . 

Till följd av optionerna redovisar Munters initialt andel utan bestäm-
mande inflytande och tilldelar denna del av resultatet . Koncernen 
redovisar vidare en skuld motsvarande det diskonterade förväntade 
lösenpriset för optionerna varvid andelar utan bestämmande infly-
tande hänförbara till optionerna elimineras . Skillnaden mellan skul-
derna för optionerna och de andelar utan bestämmande inflytande 
som optionerna avser redovisas direkt mot eget kaptial och särskiljs 
från övriga förändringar i eget kapital . 

Förvärvet av MTech Systems har finansierats genom banklån . 
Under 2016 hade MTech Systems intäkter på cirka 140 Mkr och en 
EBITDA på cirka 31 Mkr . Förvärvskostnader har uppgått till 10 Mkr . 

Nedan följer uppgifter om förvärvade  
nettotillgångar och goodwill

Enligt preliminär 
förvärvsanalys

Kontant betald köpeskilling 222

Sammanlagd köpeskilling 222

Verkligt värde av innehav utan  
bestämmande inflytande 162

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -244

Goodwill 140

Förvärvade nettotillgångar  
vid förvärvstidpunkten

Verkliga värden 
enligt preliminär 

förvärvsanalys
Materiella anläggningstillgångar 13

Kundrelationer 29

Teknologi 122

Varumärke 19

Kundfordringar 51

Andra kortfristiga tillgångar 12

Likvida medel 62

Summa tillgångar 307

Förvärvade nettotillgångar  
vid förvärvstidpunkten

Verkliga värden 
enligt preliminär 

förvärvsanalys

Räntebärande långfristiga skulder 0

Räntebärande kortfristiga skulder 0

Leverantörsskulder 1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20

Uppskjutna skatteskulder 29

Övriga kortfristiga skulder 12

Summa skulder 63

Netto identifierbara tillgångar och skulder 244

Kontant erlagd köpeskilling 222

Likvida medel i förvärvat bolag -62

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet 160
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Det verkliga värdet av förvärvade nettotillgångar har ökats med  
141 Mkr, där 29 Mkr avser kundrelationer, 122 Mkr teknologi och  
19 Mkr varumärke samt  29 Mkr uppskjutna skatteskulder . De  
förvärvade kundfordringarnas verkliga värde per förvärvsdagen,  
51 Mkr motsvarar beloppet som förväntas bli betalt . Fordringarna 
har ett nominellt värde om 51 Mkr . 

Den goodwill som uppstått vid förvärvet, 140 Mkr, är främst 
hänförlig till framtida synergieffekter man väntas få genom att 
kombinera MTech Systems expertis inom avancerad dataanalys 
med data från Munters kontrollutrustning och på så sätt skapa en 
helhetsöversikt av leverantörskedjan för fågel- och grisproduktion . 
Sammantaget kommer detta att väsentligt utöka Munters erbjudande 
till våra kunder inom affärsområde AgHort .

I Munters Topholding AB har under februari 2017 John Peter Leesi 
utsetts till verkställande direktör .

I februari 2017 utsågs Helen Fasth Gillstedt till ny styrelseledamot .

NOT 32 | BOLAGSINFORMATION

Munters Topholding AB är ett svenskt aktiebolag registrerat hos 
Bolagsverket med organisationsnummer 556819 -2321 . Styrelsen har 
sitt säte i Stockholms kommun i Sverige . Postadressen till huvud-
kontoret är Munters Topholding AB, Box 1188, 164 26 Stockholm . 
Koncernens huvudsakliga verksamhet beskrivs i not 6 . Munters 
aktie har tidigare varit noterad på Nasdaq OMX Stockholm, men 
avnoterades den 23 december 2010 efter att Nordic Capital, via 
Munters Holding AB, förvärvat majoriteten av aktierna och rösterna . 
17 maj 2011 meddelade Skiljenämnden särskild skiljedom om för-
handstillträde till aktierna ägda av innehavare utan bestämmande 
inflytande och Nordic Capital ägde vid denna tidpunkt 100 procent 
av aktierna i Munters Topholding AB .

I maj 2011 introducerades ett investeringsprogram avseende 
ägande av aktier för ledande befattningshavare och andra nyckel-
personer inom Munters .

I augusti 2011 förvärvade Rothschild via en fond ca 9 procent av 
aktierna .

Per 31 december 2016 ägdes aktierna i Munters Topholding AB 
indirekt, via bolagen Cidron Maximus Limited och Cidron Maximus  
S .a .r .l, till 87,9 (88,5) procent av Nordic Capital via dess fond 
Nordic Capital VII Limited . De resterande aktier innehas till 8,7 (8,7) 
procent av FA International Investments S .C .A ., en fond hanterad av 
Rothschild samt 3,4 (2,8) procent av övriga aktieägare .

Årsredovisningen jämte koncernredovisningen för det verksam-
hetsår som slutar den 31 december 2016 har godkänts av styrelsen 
den 14 mars 2017 .

Forts . not 31
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Försäkran

Undertecknad försäkrar att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med god redovisningssed, respektive koncernredovis nin-
gen har upprättats i enlighet med de internationella redovisnings-
standarder som avses i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder, ger en rättvisande bild av 

företagets respektive koncernens ställning och resultat samt att 
förvaltningsberättelsen respektive koncernförvaltningsberättelsen 
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets respek-
tive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget respektive 
de företag som ingår i koncernen står inför .

Stockholm den 14 mars 2017

Christopher Curtis Joakim Karlsson Joachim Zetterlund
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Andreas Näsvik Per Hallius
Styrelseledamot Styrelseledamot

Klas Nordin John Peter Leesi Helen Fasth Gillstedt
Styrelseledamot Verkställande direktör Styrelseledamot

Pia Nordqvist Robin Hedén
Styrelseledamot 

Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot 

Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den       mars 2017

 
Ernst & Young AB

Erik Sandström
Auktoriserad revisor
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I denna årsredovisning förekommer hänvisningar till ett antal 
mått på resultatet . Vissa av dessa mått definieras i IFRS, andra 
är alternativa mått och redovisas inte i enlighet med tillämpliga 
ramverk för finansiell rapportering eller övrig lagstiftning . Måtten 
används av koncernen för att hjälpa både investerare och ledning 
att analysera Munters verksamhet . Nedan följer beskrivningarna 
av måtten i denna årsredovisning tillsammans med definitioner 
och anledningen till att de används .

Organisk tillväxt
Förändring av nettoomsättningen i procent, justerat för förvärva-
de eller sålda verksamheter . Måttet används för att analysera den 
underliggande omsättningstillväxten .

Orderstock
Mottagna och bekräftade försäljningsordrar som ännu inte leve-
rerats och redovisats som nettoomsättning . Orderstocken belyser 
hur stor verksamhet hänförlig till den löpande verksamheten som 
Munters redan har erhållit som kommer att utgöra intäkter under 
framtida perioder .

Orderingång
Mottagna och bekräftade försäljningsorder under rapportperio-
den . Orderingången är ett mått på framtida intäkter och, följaktli-
gen, ett viktigt nyckeltal för Munters ledning .

Rörelseresultat
Vinst före finansiella poster och skatt . Detta ger en övergripande 
bild över den totala intäktsgenereringen i den löpande verksam-
heten .

Justerad EBITA
Rörelseresultat, justerat för avskrivningar och jämförelsestörande 
poster . Måttet är en viktig komponent för att kunna utvärdera 
Munters underliggande verksamhet . Måttet övervakas och analy-
seras regelbundet av koncernen . 

Jämförelsestörande poster (”IAC”)
Jämförelsestörande poster avser poster i resultaträkningen som 
är icke återkommande, som har en inverkan på rörelseresultatet 
och är viktiga för att förstå verksamhetens underliggande utveck-
ling . En sammanställning av de justerade beloppen finns nedan .

Mkr 2016 2015

Övrigt

Förberedelser för avyttring 53

Försäljning av Cooler-verksamheten -7 -13

Affärsområde Mist Elimination

Omstrukturering i Tyskland 3

Affärsområde AgHort

Slutlig tilläggsköpeskilling Reventa -30

Total 17 -11

Under 2016 avsåg den största posten externa kostnader i relation 
till Munters samt ägarnas granskning av strategiska alternativ, 
uppgående till 53 Mkr . Munters hade också fördel av två positiva 
engångseffekter under året, för vilka justering har skett . För det 
första inverkan från det förtida avslutandet av intjänandeavtalet 
hänförligt till Reventa om 30 Mkr, och för det andra 7 Mkr avse-
ende återförandet av en avsättning hänförlig till avyttringen av 
Cooler-verksamheten under 2015 .

Under 2015 skedde justering för två poster . Den första här-
rörde från kostnader som Munters ådrog sig i samband med 
avyttringen av Cooler-verksamheten . Under fjärde kvartalet 
återfördes en avsättning, ursprungligen redovisad under 2014, 
till balansräkningen . Den andra avsåg omstruktureringen av 
produktionsstrukturen för Mist Elimination i Europa under 2014, 
som slutfördes under 2015 .

Justerad EBITA-marginal
Justerad EBITA dividerat med nettoomsättning . Justerad EBI-
TA-marginal används för att jämföra intäkter från de rörelsedri-
vande verksamheterna, då den utesluter poster som skulle kunna 
påverka jämförbarheten mellan olika perioder .

Nettoskuld
Nettoskuld beräknad som externa räntebärande skulder (exklu-
sive aktieägarlån) och pensionsskulder, med avdrag för likvida 
medel . Detta är ett mått på förmåga att återbetala skulderna om 
samtliga förföll till betalning . Se sidan 52 .

Likvida medel
Kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar 
med en löptid ej överstigande tre månader . Detta är ett mått som 
belyser likviditeten på kort sikt .

Operativa skulder
Förskott från kunder plus leverantörsskulder .

Medelantal anställda
Medelantal anställda räknas ut via summan av fast anställda de 
senaste 13 månaderna dividerat med 13 .

Operativt kassaflöde
Rörelseresultat, justerat för av- och nedskrivningar, investeringar 
samt för operativt rörelsekapital .

Operativt rörelsekapital
Omfattar kundfordringar, varulager, leverantörsskulder samt 
förskott från kunder .

Resultat per aktie
Nettoresultat justerat med preferensaktieägarnas rätt till utdel-
ning, dividerat med vägt genomsnittligt antal stamaktier .

Definitioner av finansiella nyckeltal
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Soliditet
Eget kapital (inklusive innehav utan bestämmande inflytande) 
dividerat med summa tillgångar .

Rörelsemarginal (EBIT)
Rörelseresultat i förhållande till omsättning .

Rörelsemarginal (EBITA)
Rörelseresultat före amorteringar i förhållande till omsättning .

Rörelsemarginal (EBITDA)
Rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar i förhållande 
till omsättning .

Avstämning av nettoskuld

Koncernen

Belopp i Mkr 2016 2015 

Nettoskuld exklusive aktieägarlån 

Kortfristiga räntebärande skulder 432 441 

Långfristiga räntebärande skulder 2 544 2 351 

Förmånsbestämda pensionsplaner 181 171

Räntebärande tillgångar -432 -346 

Nettoskuld exklusive aktieägarlån 2 724 2 617

Nettoskuld inklusive aktieägarlån 

Kortfristiga räntebärande skulder 432 441 

Långfristiga räntebärande skulder 5 231 4 840 

Förmånsbestämda pensionsplaner 181 171 

Räntebärande tillgångar -432 -346 

Nettoskuld inklusive aktieägarlån 5 412 5 106

Moderbolaget

Belopp i Mkr 2016 2015 

Nettoskuld exklusive aktieägarlån

Räntebärande skulder – 3 

Räntebärande tillgångar – – 

Nettoskuld – 3 
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Munters Topholding AB, org .nr 556819-2321

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Munters Topholding AB för år 2016 . Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 6-50 i 
detta dokument . 

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 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen . Koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen . Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar .

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen 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 . 

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och återfinns på sidorna 2-4 . Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för den andra 
informationen .

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalan-
de med bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen . Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter .

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta . Vi har inget att rapportera i det avseendet .

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de 
antagits av EU . 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 koncernredovisning-
en ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm-
ningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten . De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift . Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realis-
tiskt alternativ till att göra något av detta .

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
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 upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns . Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen . 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen . Dessutom: 
•   identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden . Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll .

•   skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen .

•   utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar . 

•   drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen . 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revi-
sionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten . Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
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koncernredovisningen . Våra slutsatser baseras på de revisions-
bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen . 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten . 

•   utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild .

•   inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärs aktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen . Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen . Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden .

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den . Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revi-
sionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat .

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av Munters Topholding AB för år 2016 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust .

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 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 kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkes etiska 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, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt .

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen  
av bolagets angelägenheter . Detta innefattar bland annat att 
fort löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bok föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

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 medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt .

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 försum-

melse 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 fören-
ligt med aktiebolagslagen . 

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen . Granskningen av  
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst  
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna . 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet . Det innebär att vi fokuserar granskningen på  
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga  
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha  
särskild betydelse för bolagets situation . Vi går igenom och  
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet . Som underlag för vårt uttalande om styrelsens  
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen .

Stockholm        mars 2017
Ernst & Young AB

Erik Sandström
Auktoriserad revisor
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