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Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31
 
Styrelsen och verkställande direktören för Huzells i Karlstad Aktiebolag avger härmed följande 
årsredovisning.
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Styrelsens säte: Karlstad
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan 
avrundningsdifferenser förekomma.
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Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Bolaget bedriver grossisthandel med tillbehör och reservdelar för personbilar och tunga fordon.
 
Huzells affärsidé är att med hög tillgänglighet, kvalité och kompetens förse den svenska eftermarknaden 
med reservdelar och tillbehör till fordon. Huzells representerar flera internationellt ledande tillverkare.
 
Vi är certificerade för ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vår verksamhet har störst positiv 
miljöpåverkan inom förbättrad resurshållning och störst negativ miljöpåverkan inom bl.a kemiska produkter 
och transporter.
 
Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 70% av Nordic Industry Development  AB, 556663-9455 med säte i Saltsjöbaden samt till 
30 % av  MBLN Holding AB, org nr 556702-3360, med säte i Karlstad kommun. Koncernredovisning 
upprättas i Springlake Invest AB, 556663-9463.
 
Flerårsöversikt (tkr) 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 143 003 144 378 144 936 147 343 142 256
Resultat efter finansiella poster 14 358 18 084 16 794 16 571 14 059
Balansomslutning 62 064 63 879 60 911 62 577 56 741
Soliditet (%) 68 71 69 62 57
Antal anställda 32 32 34 35 35

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Jämförelsetalen för år 2012-2013 har inte räknats om enligt K3.
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Förändring av eget kapital (Tkr)

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 1 100 1 000 25 456 10 473 38 029
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:   10 473 -10 473 0
Utdelning  -14 000  -14 000
Årets resultat 8 385 8 385
Belopp vid årets utgång 1 100 1 000 21 929 8 385 32 414

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 21 928 831
årets vinst 8 385 250

30 314 081
 
disponeras så att
till aktieägare utdelas (9 090 kronor per aktie) 10 000 000
i ny räkning överföres 20 314 081

30 314 081
 
Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
 
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 62%. Soliditeten är mot bakgrund av att 
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna 
upprätthållas på en likadeles betryggande nivå.

Styrelsen uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser 
på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan 
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap 3§ 2-3 st, (försiktighetsregeln).
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Resultaträkning
Tkr

Not 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

 

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 143 003 144 378
Övriga rörelseintäkter 1 32 195

143 036 144 575

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -94 766 -94 852
Övriga externa kostnader 2, 3 -14 984 -13 167
Personalkostnader 4 -18 808 -18 538
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -270 -330
Övriga rörelsekostnader -1 0

-128 829 -126 887
Rörelseresultat 5 14 207 17 688

Resultat från finansiella poster
Övriga Ränteintäkter 152 398
Övriga Räntekostnader -1 -2

151 396
Resultat efter finansiella poster 14 358 18 084

Bokslutsdispositioner 6 -3 544 -4 600
Resultat före skatt 10 814 13 484

Skatt på årets resultat 7 -2 429 -3 011
Årets resultat 8 385 10 473

F-45



Huzells i Karlstad Aktiebolag
Org.nr 556178-4298

5 (17)

Balansräkning
Tkr

Not 2016-12-31 2015-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 8 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 870 1 038

Summa anläggningstillgångar 870 1 038

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 34 170 32 355

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 16 119 15 879
Aktuella skattefordringar 227 0
Övriga fordringar 129 34
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 2 450 1 778

18 925 17 691

Kassa och bank 8 099 12 794
Summa omsättningstillgångar 61 194 62 840

SUMMA TILLGÅNGAR 62 064 63 878
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Balansräkning
Tkr

Not 2016-12-31 2015-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11, 12
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 100 1 100
Reservfond 1 000 1 000

2 100 2 100

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 21 929 25 456
Årets resultat 8 385 10 473

30 314 35 929
Summa eget kapital 32 414 38 029

Obeskattade reserver 13 12 671 9 127

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 11 159 9 654
Aktuella skatteskulder 0 573
Övriga skulder 1 881 1 981
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 3 939 4 514
Summa kortfristiga skulder 16 979 16 722

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 62 064 63 878
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 15 14 358 18 084
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 16 270 162
Betald skatt -3 229 -2 815
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 11 399 15 431

Kassaflöde från förändring av 
rörelsekapitalet
Förändring av varulager -1 815 -2 060
Förändring av kortfristiga fordringar -1 006 338
Förändring av kortfristiga skulder 829 -1 109
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 407 12 600

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -402
Försäljning av materiella anläggningstillgångar -102 596
Kassaflöde från investeringsverksamheten -102 194

Finansieringsverksamheten

Lämnad utdelning -14 000 -11 191
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 000 -11 191

Årets kassaflöde -4 695 1 603

Likvida medel vid årets början 17
Likvida medel vid årets början 12 794 11 191
Likvida medel vid årets slut 8 099 12 794
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Noter
Tkr

Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Värderingsprinciper m.m.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkerna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som 
är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
 
Räntor och övriga ersättningar
Ersättning i form av ränta och övriga intäker redovisas som en intäkt när det är sannolikt att företaget 
kommer att få de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt 
kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt 
upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20%
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Realisationsvinst 
respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig röresleintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad.
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
 
Lagerinventarier 10%
Inventarier, verktyg och installationer 20%

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort 
sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen 
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en 
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Varulager
Varulagret har med tillämpning av FIFU-principen värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Individuellt inkuransavdrag har gjorts varefter varornas värde 
bedöms ej överstiga försäljningsvärdet minskat med beräknade försäljningskostnader.
 
Inkomstskatter 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har valt att 
klassificera sina planer för ersättning efter avslutad anställning som avgiftsbestämda planer. I de 
avgiftsbestämda planerna betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen 
rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter, även om det andra företaget inte kan 
uppfylla sina åtaganden. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den peiod 
de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade 
redovisningsprinciper samt källa till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till osäkra kundfordringar 
samt redovisning av varulager.
 
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till netto efter reserveringar för osäkra kundfordringar. Reserven avseende 
kundfordringar baseras på individuell bedömning. Nettovärdet motsvarar det värde som förväntas 
erhållas. Nuvarande reservering bedöms tillräcklig av företagsledningen.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Storlekn av 
nettoförsäljningsvärdet omfattar beräkningar bland annat utifrån bedömningar av framtida 
försäljningspriser, där bedömda prisnedsättningar beaktas. Verkligt utfall av framtida försäljningspriser kan 
komma att avvika från gjorda bedömningar.
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Not 1 Övriga rörelseintäkter

2016 2015

Vinst vid avyttring av anläggningstillgång 3 168
Övriga rörelseintäkter 28 27

32 195
 
Not 2 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 3 926 354  kronor. Föregående år 3 783 075 
kronor.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2016 2015

Inom ett år 3 676 3 714
Senare än ett år men inom fem år 6 782 7 061

10 458 10 775

 
Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning 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 arbetsuppgifter.
 

2016 2015

PwC   
Revisionsuppdrag 70 62
Övriga tjänster 12 105

82 167

 
Not 4 Anställda och personalkostnader

2016 2015

Medelantalet anställda
Kvinnor 5 5
Män 27 27

32 32
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Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 324 1 328
Övriga anställda 11 421 11 138

12 746 12 466

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 455 455
Pensionskostnader för övriga anställda 838 894
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 4 394 4 255

5 686 5 605

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 18 432 18 071

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %
Andel män i styrelsen 100 % 100 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

 
Not 5 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

2016 2015

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 1,92 % 0,30 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 0,03 % 0,00 %

 
Not 6 Bokslutsdispositioner

2016 2015

Avsättning till periodiseringsfond -3 600 -4 500
Förändring av överavskrivningar 56 -100

-3 544 -4 600
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Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt

2016 2015

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -2 426 -3 011
Justering avseende tidigare år -2  
Totalt redovisad skatt -2 429 -3 011

Avstämning av effektiv skatt
2016 2015

  
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 10 814 13 484

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -2 379 22,00 -2 966
Ej avdragsgilla kostnader  -39  -40
Ej skattepliktiga intäkter  0  0
Justering avseende skatter för 
föregående år  -2   
Shablonintäkt på periodiseringsfond  -9  -4
Redovisad effektiv skatt 22,46 -2 429 22,33 -3 011

 
Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 110 3 110
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 110 3 110

Ingående avskrivningar -3 110 -3 110
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 110 -3 110

Utgående redovisat värde 0 0
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 601 5 331
Inköp 102 402
Försäljningar/utrangeringar 0 -1 132
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 703 4 601

Ingående avskrivningar -3 562 -3 937
Försäljningar/utrangeringar 0 704
Årets avskrivningar -270 -330
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 832 -3 563

Utgående redovisat värde 871 1 038

 
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror 836 828
Upplupen bonus 1 113 872
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 501 78

2 450 1 778
 
Not 11 Antal aktier och kvotvärde

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier (st), kvotvärde (kronor) 1 100 1 100
1 100

 
Not 12 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
 
balanserad vinst 21 929
årets vinst 8 385

30 314
 
disponeras så att
till aktieägare utdelas  (9 090 kronor per aktie) 10 000
i ny räkning överföres 20 314

30 314
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Not 13 Obeskattade reserver

2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 371 427
Periodiseringsfond avseebde räkenskapsår 2014 4 200 4 200
Periodiseringsfond avseende räkenskapsår 2015 4 500 4 500
Periodiseringsfond avseende räkenskapsår 2016 3 600 0

12 671 9 127

 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Upplupna löner 20 19
Upplupna semesterlöner 1 951 1 826
Upplupna sociala avgifter på semlön och upplupna löner 619 580
Upplupen bonus 339 412
Övriga poster 1 009 1 678

3 939 4 515

 
Not 15 Räntor och utdelningar
Kassaflöden från in- och utbetalningar som avser ränta ingår i kassaflödesanalysen och rubriken resultat 
efter finansiella poster med nedanstående belopp:
 

2016-12-31 2015-12-31
Erhållen ränta 152 143
Erlagd ränta -12 -20

140 123

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2016-12-31 2015-12-31

Avskrivningar 270 330
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 -168

270 162
 
Not 17 Likvida medel

2016-12-31 2015-12-31
Likvida medel
Kassamedel 0 11
Banktillgodohavanden 8 099 12 783

8 099 12 794
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Not 18 Ställda säkerheter

2016-12-31 2015-12-31

För skulder till kreditinstitut:   
Företagsinteckningar 20 000 20 000

20 000 20 000

För övriga långfristiga skulder:  
Kundfordringar 0 15 704

0 15 704

Karlstad den 26 / 4 2017
 
 
Jonas Liljenberg Lennart Nilsson
Ordförande

Juan Garcia Jesper Otterbeck

Mattias Biörklund 
Verkställande direktör
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ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
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Auktoriserad revisor
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