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Årsstämma

Årsstämman äger rum den 19 april 2007 kl 18.00 i Västerås på AQ Komponent AB, Ankargatan 4 
(Öster Mälarstrand), Västerås.

Rätt att deltaga i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

• dels vara registrerade i den av VPC förda aktieboken 13 april 2007 
• dels anmäla sitt deltagande senast den 13 april 2007 skriftligt till adressen: Aros Quality Group AB  
   Regattagatan 16, 723 48 Västerås, via telefon 021-404704, fax 021-804650 eller e-mail: jonas.wiren@aqplast.se.
• Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära   
   tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB senast           
   den 13 april 2007. 

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och antal aktier. Del-
tagare som önskar utnyttja sin rätt att ta med biträde eller sända ombud till årsstämman skall anmäla detta. För 
ombud gäller även skriftlig fullmakt.

Ekonomisk information från Bolaget  

Bolaget lämnar ekonomisk information för 2007 enligt följande:

Delårsrapport kvartal 1   19 april 2007
Delårsrapport kvartal 2   20 augusti 2007
Delårsrapport kvartal 3   16 oktober 2007
Bokslutskommuniké    19 februari 2008

Kort om året 

• Nettoomsättningen (MSEK) 1 258               (991,1)

• Resultat efter finansiella poster (MSEK) 102,6                 (86,5) 
   
• Soliditeten                                                                 49%                (52 %)

• Vinst per aktie efter skatt (SEK)                                        4,36                (4,01)

• Styrelsen föreslår en utdelning (SEK)  1,10                 (1,00)

AQ Koncernens Årsredovisning 2006
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Nettoomsättningens utveckling under 5 år i Mkr.
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Rörelseresultatets utveckling under 5 år i tkr.
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Antal anställdas utveckling under 5 år i antal medarbetare.
Varav anställda i Sverige redovisas i mörk stapel.
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Aktiens utveckling/Index delar av 2004 – jan 2007
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AQ Koncernens fakturering och rörelseresultat per kvartal
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Graferna ovan, som beskriver AQ-aktiens utveckling är hämtade från www.avanza.se. De är endast redigerade textmässigt för att passa in i formen.
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Allmänt om verksamheten 

Aros Quality Group AB är moderbolag i en företagsgrupp, nedan kallad AQ, vars affärsidé är:

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder.

Att med vårt åtagande för “Total Kvalitet” göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

AQ är en av Sveriges ledande leverantörer av komponenter och system till krävande industrikunder. 
Företaget är noterat på Aktietorget. Koncernen är verksam inom två affärssegment Komponenter som 
tillverkar transformatorer, mekaniska detaljer, kablage och formsprutad termoplast, 
samt System som utvecklar och tillverkar kraft- och automationslösningar och 
kompletta maskiner i nära samarbete med kunderna.

Resultat och utveckling under verksamhetsåret 

samt framtida utveckling

Koncernen har under 2006 haft en fortsatt tillfredställande utveckling 
av omsättning och resultat. Omsättningen och rörelseresultatet ökade 
med 26 respektive 24 % .       
         
   
AQ hade under verksamhetsåret 697 anställda i Sverige, 598 i 
Bulgarien, 142 i Kina, 88 i Estland samt 2 anställda i Italien.  
         
 
Styrelsen gör idag bedömningen att såväl fakturering 
som resultat kommer att utvecklas positivt under 2007. 
Detta baserat på en fortsatt stark industrikonjunktur och 
den fulla effekten av de förvärv som gjorts under 2006 
och början av 2007.

Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom 
sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt 
och via förvärv. 

AQ Koncernens Årsredovisning 2006

Orter i Sverige där 
Aros Quality Group 
har verksamhet
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Koncernchefen har ordet 

Sammantaget blev 2006 det hittills bästa året i AQs historia både när det gäller omsättning och 
rörelseresultat. Faktureringen ökade med 26 % och rörelseresultatet ökade med 24 %. 
Jag är imponerad av insatserna från våra medarbetare som gjort jobbet!  

Under året togs beslut om flera viktiga investeringar (totalt 24,9 Msek som direkta investeringar) som 
förhoppningsvis framöver kommer att stärka AQ.  Jag tänker på förvärvet av AQ Lasertool AB och beslutet 
att öka den hyrda ytan i produktionsanläggningen i Estland, Pärnu, till totalt 10 000 m2, uppbyggnaden av 
systemverksamheten, elskåpstillverkning i Kina samt bildande av ett konstruktionskontor i Stockholm 
och förvärvet av ParkoPrint i början på 2007.   
Men även i dom små besluten, där vi varje dag vrider och vänder på skruvar och muttrar, där vi hela 
tiden försöker göra saker bättre, billigare och snabbare, måste vi ställa oss frågan: kan den här detaljen/
produkten tillverkas bättre i lågkostnadsland? Dessa dagliga beslut är nog så vitala för att säkerställa 
AQs konkurrensförmåga idag och på sikt.   

AQs främsta styrka idag är dels vår kundbas som består av företag som tillhör den yppersta eliten när 
det gäller Kommersiella fordon, Livsmedel & Medicin, Telecom, och övrig Industri, dels våra duktiga 
engagerade medarbetare som förstår kundens behov samt har förmågan att leverera produkter och 
tjänster med kvalitet i rätt tid.  

AQ tar idag hand om kunder som önskar ett totalt åtagande, från hjälp vid konstruktion, inköp, tillverkn-
ing, test, logistik, uppstart, eftermarknad och support, till kunder som önskar enstaka tekniskt krävande 
komponenter.

AQ har byggt upp ett stort tekniskt kunnande när det gäller enskilda komponenter och kompletta sys-
tem och maskiner. Vi kan hjälpa kunden att sänka sin totala kostnader både när det gäller enskilda kom-
ponenter och komplexa system och maskiner. 

Vår ambition är en fortsatt lönsam tillväxt med utgångspunkt från dagens affärsområden och strategi.  

För vårt affärssegment komponenter (formsprutning, kablage, transformatorer och mekaniska detaljer) 
har vi ett gediget tekniskt kunnande.  Vi har en flexibel och snabb produktion i de svenska bolagen och 
lågkostnadstillverkning i Bulgarien och Estland. Vår verksamhet i Kina som tillverkar mekanikdetaljer, 
främst till telekomsektorn, har sin kundbas i Asien. 

För vårt affärssegment system (elautomation, elkraft, apparat- och skåpmontering) är den fysiska när-
heten till kund av viss betydelse samt givetvis vår höga tekniska kompetens. AQ har även möjligheten 
att kunna erbjuda en lågkostnadstillverkning i Bulgarien och Kina.

Huvudpunkterna i strategi är att
 
• Prioritera kvalitet och leveransprecision
• Växa organiskt genom ökad konkurrenskraft 
• Använda en modern och effektiv produktionsapparat
• Utveckla AQ´s delaktighet i kundernas utvecklings och konstruktionsarbete
• Växa genom förvärv av bolag samt produktionsenheter från större företag som önskar koncentrera 
  sin verksamhet. 

P-O Andersson
Koncernchef

AQ Koncernens Årsredovisning 2006
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Marknad

Konkurrenssituation
Efterfrågan på koncernens produkter har under året varit god. 
AQ verkar som leverantör på en marknad till krävande industrikunder. AQ´s kundbas finns inom den 
tekniskt kvalificerade industrisektorn med exportinriktning. Det är kunder som kräver hög leverans-
precision och kvalitet på levererade produkter och tjänster. Bland våra kunder finns bla. ABB, Autoliv, 
BANQIT, Bombardier, Bofors, Ericsson, Flextronics, MacGregor Cranes, Scania, Siemens, Sony-Ericsson, 
TAC,  Tetra Pak och Volvo.

För Produkter med högt arbetsinnehåll ökar konkurrensen genom import från lågkostnadsländer i 
företrädesvis Asien och Östeuropa.

Inom apparatmontering finns många små lokala företag som konkurrerar främst med prissättning.

Sammantaget gör de ökande kraven att antalet aktörer på marknaden minskar och för att vara fortsatt 
konkurrenskraftig är tillväxt och tekniskt kunnande nödvändigt.

Marknadsutveckling
Inom Aros Quality Group´s marknadssegment, komponenter och system, har efterfrågan i Sverige hit-
tills varit god. Ett antal stora industriföretag håller dock på med att se över sin produktionsstruktur vilket 
kan leda till såväl möjligheter som hot för AQ. 

Tidigare gällde efterfrågan främst ren volymtillverkning. Idag ökar behovet av leverantörer med utveck-
lingskompetens som kan ta ett helhetsansvar. För att möta de nya kraven investerar AQ i utvecklings- 
och teknikresurser.

AQ erbjuder kostnadseffektiva lösningar där utveckling och produktion integreras. Detta i kombina-
tion med AQ´s höga nivå inom kvalitet och tillverkning gör att företaget är väl rustat för att tillgodose 
kundernas framtida förväntningar.

Claes Mellgren
Affärsutveckling 

Under året som gått har AQ skapat en ny webplattform. Här kommer du att hitta information om koncernen, gruppens 
olika bolag, nyheter, kontaktuppgifter och mycket annat. Varmt välkommen att besöka oss på www.aqg.se.
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6 ÅR I SAMMANDRAG - FLERÅRSÖVERSIKT

Moderbolaget
     
                                                            2006           2005           2004             2003            2002            2001 

Nettoomsättning, tkr 10 620 10 210 5 145 4 418 4 796 4 986
Rörelseresultat, tkr 4 132 2 331 -458 689 1 368 2 222
Resultat efter finansiella        
Resultat efter finansnetto, tkr 19 474 27 122 8930 2 001 10 699 2 711
Kassalikviditet 714% 697% 488% 177% 441% 433%
Soliditet 92% 90% 83% 71% 87% 88%

Koncernen

Nettoomsättning, tkr 1 258 016 991 123 613 039 396 932 359 113 350 398
Rörelseresultat, tkr 106 694 85 670 126 453 33 466 20 610 20 206
Rörelseresultat, tkr (just. 2004 1) 106 694 85 670 55 430 33 466 20 610 20 206
Resultat efter finansnetto, tkr 102 603 86 543 125 821 34 614 21 275 19 661
Rörelsemarginal (just. 2004 1) 8% 9% 9% 8% 6% 6%
Rörelsemarginal 8% 9% 21% 8% 6% 6%
Kassalikviditet 109% 131% 107% 160% 139% 118%
Soliditet 49% 52% 45% 58% 55% 49%
Avkastning på totalt kapital (just. 2004 1) 17% 18% 17% 18% 13% 13%
Avkastning på eget kapital (just. 2004 1) 25% 29% 26% 23% 16% 18%
Antal anställda i Sverige 697 622 377 252 248 272
Antal anställda i Bulgarien 598 487 329 282 261 258
Antal anställda i Kina 142 142 129   
Antal anställda i Estland 53     
       
Nyckeltal per aktie, kr 2)       
Årets resultat 1) 4,36 4,01 2,52 1,42 0,86 0,83
Utdelning  1,10 1,00 0,50 0,33 0,28 0,18
Eget kapital 19,29 15,77 11,88 6,76 5,62 4,95
Antal aktier, tusental  17 517 17 346 17 346 17 346 17 166 15 666

AQ Koncernens Årsredovisning 2006

1) Ovan markerade nyckeltal, för 2004, har justerats för bl.a. upplöst neg. goodwill på 71 MSEK och skatt på do 17 MSEK.  
 2) Justerat för fondemission och split (inga avtal föreligger som kan leda till aktieutspädning), se dock not 26 beträffande företagsförvärv efter årsskiftet.

Definitioner        

Rörelsemarginal, %  Rörelseresultatet dividerat med rörelsens intäkter 

Kassalikviditet, %  Omsättningstillgångar (exkl. varulager) dividerat med kortfristiga skulder, t.o.m. 2003  räknades checkkrediten som  

  långfristig, omräkning har skett av tidigare års siffror

Soliditet, %  Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning, eget kapital inkluderar fr.o.m.  2005 minoritetsintresse,   

  omräkning för jämförelse har skett för tidigare år. 

Skuldsättningsgrad, ggr  Totala skulder dividerat med justerat eget kapital   

Avkastning på totalt kapital, %  Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader  dividerat med genomsnittlig  balansomslutning

Avkastning på eget kapital, % Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital, inkl. min.intresse 

Årets resultat per aktie (kr) Årets resultat efter skatt dividerat med vägt antal aktier  under året (justerat för split och fondemis sion för jäm  

 förelse mellan åren)   

Eget kapital per aktie (kr)  Eget kapital dividerat med antal aktier vid utgången av resp. år  

Utdelning per aktie (kr)  Föreslagen utdelning per aktie avseende verksamhetsåret
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernstruktur - Verksamheter

Moderbolaget 

Aros Quality Group AB (publ.) (556281-8830)    
Bolaget är moderbolag i koncernen och innehar den övergripande koncernledningen. Beträffande moder-
bolagets och koncernens resultat och ställning för räkenskapsåret, hänvisas till de i årsredovisningen intagna 
finansiella rapporterna. Ansvarig för affärsutveckling: Claes Mellgren
VD: Per-Olof Andersson

Svenska dotterföretag: Segment - Komponent

AQ Holmbergs AB (556551-8536)
Bolaget, med säte i Anderstorp, konstruerar och tillverkar stansade metallkomponenter, formsprutade termo-
plastdetaljer samt kombinationsprodukter.
VD: Anne Ericsson (tillträde 2007.03.01)

AQ Komponent AB (556443-9734)
Bolaget är beläget i Västerås och utvecklar, tillverkar samt säljer kablage och monterade enheter.
VD: Henrik Frisholt

AQ Lasertool AB (556275-6212)       
Bolaget, med säte i Valdemarsvik, utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer, tillsammans med dotterföretagen, 
bearbetade plåtdetaljer inom mekanisk verkstadsindustri. Bolaget har två dotterföretag, varav ett i Estland, se 
utländska dotterföretag nedan. AQ Lasertool i Pålsboda AB (556438-9400), bolaget är vilande fr.o.m. 2007. 
VD: Khosrow Dabiri       
       
AQ Mekatronik AB (556666-7829)      
Bolaget, med säte i Västerås, utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer produkter för tågindustrin, elprodukter 
samt reläer. Verksamheten bedrivs i Västerås och Bollnäs. 
VD: Hans Frisholt       
       
Aros Quality Plast AB (556497-2239)      
Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer formsprutade termoplastdetaljer i hyrda lokaler i Västerås.   
VD: Per-Olof Andersson       
       
AQ Trafo AB (556443-9726)       
Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer induktorer och transformatorer. Verksamheten bedrivs i Enköping.  
VD: Claes Mellgren

Följande koncern tre bolag ingår i AQ fr.o.m. januari 2007     

  

AQ Ovansjö Plast & Verktyg AB (556545-8790)
Moderbolag, med verksamhet i Storvik. Tillverkning av formsprutade plastdetaljer.   
VD: Per-Olof Andersson 
       
AQ ParkoPrint AB (556574-6319)
Dotterföretag, med verksamheten i Gävle. Bolaget tillverkar bl.a. el-mekaniska produkter såsom biljettauto-
mater och printrar.   
VD: Hans Frisholt

AQ Gävle Precisions Lego AB (556448-3385)
Dotterföretag, med verksamhet i Gävle. Bolaget arbetar med svarvning av detaljer.
VD: Hans Frisholt

8
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Svenska dotterföretag: Segment - System

       
AQ Elautomatik AB (556527-5228)       
Bolaget utvecklar, konstruerar, tillverkar och installerar automationsutrustning för styrning av maskiner, och 
processer. Verksamheten bedrivs i egen fastighet i Lund, samt i hyrda lokaler i Lund och Alingsås.
VD: Per Enmark

AQ Elkraft AB (556272-8484)
Tidigare AQ MälarAutomatik AB. Bolaget konstruerar, tillverkar kraft- och automationsutrustning. Verksamheten 
bedrivs i egen fastighet i Surahammar samt hyrda lokaler i Örnsköldsvik. 
VD: Peter Andersson.

AQ Elteknik AB (556358-1411)
Bolaget utvecklar, konstruerar, tillverkar och installerar styr och reglerutrustning. Man har egna produkter 
såsom sensorer för detektering av gas och vätskeflöden samt värmemantel för att undvika kondens i krävande 
filterapplikationer. Bolagets verksamhet är förlagd till Uppsala.
VD: Claes Mellgren

AQ Enclosure Systems AB (556660-1844)
Bolaget bedriver tillverkning och försäljning av metallprodukter. Produktionen är främst inriktad på telekombran-
schen och mekatronik i form av kompletta maskiner så som bankomater, kaffeautomater etc. Verksamheten 
bedrivs i hyrda lokaler i Vaggeryd.
VD: Leif Plate

Segment - Övriga (inkluderar även moderbolaget)

AQ Fastighet Tokarp AB (556220-0195)
Bolaget förvaltar en industrifastighet i Anderstorp om ca 10 000 m2, i vilken AQ Holmbergs AB samt externa 
hyresgäster bedriver verksamhet.
VD: Anne Ericsson (tillträde 2007.03.01)

AQ Supply AB (556660-2016)
Bolaget är för närvarande vilande.
VD: Claes Mellgren

Utländska dotterföretag: Segment - Komponent       

AQ Bulgaria AD (7705/1996, Sofi a Town Court)
AQ Bulgaria AD är ett holdingbolag vilket AQG äger till 100 %.       

AQ Magnit AD (1220 33267) 
Ägs till 84,9 % av AQ Bulgaria AD. Bolaget tillverkar och säljer transformatorer och kablage, i första hand åt AQ 
Trafo AB och AQ Komponent AB. AQ Magnit AD bedriver verksamhet i egen fastighet i Godetch, 5 mil nord-
väst om Sofia, i Bulgarien       
VD: Harry Atzinov.       
       
AQ Italy S.R.L. (04056160965)       
Bolaget har sitt säte i Milano och fungerar som ett teknik och försäljningsbolag.  
VD: Giovanni Di Manici       
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utländska dotterföretag: Segment - Komponent 

AQ Holmbergs Suzhou Co. Ltd [2002] - (32190)       
Bolaget tillverkar stansade metallkomponenter. Verksamheten är förlagd till Suzhou, i Kina, och riktar sig så 
gott som uteslutande mot kunder i Asien.       
VD: Gunnar Johansson       
       
AQ Lasertool OÜ (10930852)       
Bolaget, med verksamhet i Pärnumaa i Estland, tillverkar, monterar och säljer bearbetade plåtdetaljer inom 
mekanisk verkstadsindustri. Bolaget ägs till 25 % av AQG och resterande 75 % av AQ Lasertool AB.  
VD: Khosrow Dabiri       
       
Utländska dotterföretag: Segment - System
       
AQ Electrik AD (1135 61397)       
Bolaget ägs till 52,8 % av AQG. Bolaget har under året fusionerats med den tidigare samarbetspartnern.  
Bolaget konstruerar och tillverkar apparatskåp samt mekaniska detaljer, i egna lokaler, i Radomir,  5 mil sydväst 
om Sofia.        
VD: Emil Ivanov       
       
AQ Electric Suzhou Co. Ltd [2006] - (65541)       
Bolaget monterar apparatskåp samt mekaniska detaljer. Verksamheten är förlagd till Suzhou, i Kina, och riktar 
sig så gott som uteslutande mot kunder i Asien.       
VD: Gunnar Johansson
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Styrelsens förslag till vinstutdelning

Investeringspolicy     
 Förutom årets förvärv motsvarar investeringarna normalt behov för den ökande produktionstakten. Under 
2007 avser AQ att fortsätta investera i sina befintliga affärsområden.   
    
Utdelningspolicy     
Styrelsens avsikt är att årligen föreslå en utdelning vilken motsvarar ca 20 % av ett genomsnittligt resultat 
efter skatt över en konjunkturcykel. Bolagets finansiella konsolideringsbehov måste dock alltid beaktas. 
    
Styrelsens och VDs arbete     
Styrelsen har under det gångna året bestått av fyra ledamöter, samtliga valda vid årsstämman 2006. Styrelsen 
har under året haft 6 st protokollförda sammanträden. Styrelsen och verkställande direktören  arbetar efter en 
fastlagd arbetsordning. Beträffande styrelsens förslag till årstämman, avseende riktlinjer vid fastställande av 
ersättningar till ledande befattningshavare, hänvisas till not 8, Personal.
      
Ägarförhållanden      
 
Aktieägare, 2006-12-31:   Aktieinnehav  Röster/kapital
Per-Olof Andersson             6 433 950            36,7%
Claes Mellgren                   6 557 250            37,4% 
Övriga                               4 525 800            25,9%    
                                       17 517 000           100,0%

  
Finansiell information      
 
Beträffande bolagets finansiella riskhantering, 
kassaflöden etc., hänvisas till de i årsredovisningen 
intagna finansiella rapporterna.
     
 
Styrelsens redogörelse       
      
Styrelsens förslag till vinstdisposition tillika förslag till villkor för vinstutdelning samt motiverat yttrande i enlighet 
med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) Styrelsen föreslår att årsstämman 2007-04-19 beslutar att vinsten 
enligt fastställd balansräkningen ska disponeras på så sätt att 19 633 964 kronor delas ut till aktieägarna och att res-
terande tillgängliga vinstmedel 39 919 029 kronor balanseras i ny räkning.     

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:     
  
-     1,10 kr skall utdelas per aktie, och       
-     2007-04-24 är avstämningsdag.         
       
Styrelsen lämnar följande yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551).    
   
Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av de senaste resultat- och balansrapporterna. 
Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelnings-
policy. Bolagets och koncernens kassaflöde är starkt. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning 
att vara betryggande. Bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och på lång sikt. 
       
Därmed anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till;    
-        de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och   
-        bolagets respektive koncernens konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Förslag till vinstdisposition

Balanserat resultat före årets vinst  36 751
Årets vinst  22 802
Vinstmedel till förfogande  59 553

   

  
Förslag till disposition   
 
Utdelas till aktieägare, 1:10 kr per aktie  19 634
Balanseras i ny räkning  39 919
Summa  59 553
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Not 1 Allmän information       
Aros Quality Group AB (Moderbolag) och dess dotterföretag, arbetar under varumärket AQ. AQ konstruerar, tillverkar och säljer produkter inom två seg-
ment. Det första, Komponenter, tillhandahåller transformatorer, mekaniska detaljer, kablage och formsprutad termoplast. Det andra, System, tillverkar 
kraft och automationslösningar samt kompletta maskiner.
       
Aros Quality Group AB (AQG) är moderbolag i koncernen. Moderbolagets omsättning utgörs, liksom tidigare år, så gott som uteslutande av försäljning 
av förvaltningstjänster till dotterföretag. Några inköp från koncernföretag förekommer inte i nämnvärd omfattning.    
   
Moderbolaget har sitt säte i Västerås, i Sverige. Adressen till huvudkontoret är Regattagatan 21, 723 48 Västerås. Moderbolaget är noterat på Aktietorget 
sedan 2001. Ytterligare information kan nås via bolagets hemsida: www.aqg.se    
        

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper      
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats vid upprättandet av denna koncernredovisning anges nedan. Principerna har tillämpats konsekvent 
för alla presenterade år om inte annat anges.
      

2.1 Grundläggande normer och lagstiftning      
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards 
Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretaions Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen 
för tillämpning inom EU.

Därutöver följer bolaget RR 30:06, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Vid värdering av tillgångar och skulder har anskaffningsvär-
demetoden tillämpats om inte annat anges. Posterna i balans- och resultaträkningen bruttoredovisas om inte annat anges nedan. Moderbolaget har 
ingen egen tillverkande verksamhet, utan fungerar som ett Holdingbolag. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med 
tillägg för RR 32:06, Redovisning för juridiska personer, istället för RR 30:06 som avser redovisningsregler för koncerner.    
 

2.2 Koncernredovisning, IAS 27      
I koncernredovisningen ingår samtliga dotterföretag i AQ. Dotterföretag defi nieras såsom ett företag där koncernen har rätten att utforma fi nansiella och 
operativa strategier, vanligen till följd av att koncernen förfogar över mer än hälften av rösterna. Dotterföretag inkluderas från och med den dag kon-
cernen får det bestämmande infl ytandet i företaget. Tillika exkluderas ett dotterföretag den dag det bestämmande infl ytandet upphör. Moderbolagets 
kapitalandelar i dotterbolagen överensstämmer med moderbolagets röster för desamma. Vid intagande av ett dotterföretags redovisning i koncernen til-
lämpas IFRS 3, Rörelseförvärv. Vid förvärv upprättas en förvärvsanalys enligt förvärvsmetoden. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt 
värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus 
kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Inledningsvis redovisas förvärvet till verkligt värde, utan hänsyn tagen till minoritetsintresse. Överskjutande belopp mellan anskaffningsvärde och verk-
ligt värde på koncernens andel av förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Eventuellt underskott, negativ goodwill, redovisas direkt i resul-
taträkningen, under övriga rörelseintäkter. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på dessa transaktioner elimineras. 
Detsamma gäller förluster om inte ett nedskrivningsbehov föreligger. Utländska dotterföretag omräknas med tillämpning av dagskursmetoden. Detta 
innebär att resultaträkningen och årets resultat i balansräkningen, omräknas efter en genomsnittskurs, medan övriga poster i balansräkningen omräknas 
efter balansdagens kurs. Uppkomna omräkningsdifferenser redovisas direkt mot eget kapital.     
       

2.3 Segmentrapportering, IAS 14      
Ett affärsområde är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer 
sig från vad som gäller för andra affärsområden. I AQs segmentredovisning är affärsområde det primära segmentet. AQ särredovisar två affärsområden, 
Komponent och System. I AQs segmentredovisning är geografi ska marknader det sekundära segmentet. AQ särredovisar en geografi sk marknad, 
Sverige, övriga marknader uppgår tillsammans till ca 20 %. Med geografi sk marknad åsyftas en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter 
som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer där AQ tillhandahåller produkter eller tjänster.   
       
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt eliminering av koncernintern försäljning. 
Intäkter redovisas enligt följande:

a) Försäljning av varor  (med begränsat inslag av tjänster)      
Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncernföretag har levererat produkter till en kund  och risken för varan i allt väsentligt har övergått på 
kunden. Samtliga produkter säljs med garanti. Den samlade erfarenhet som fi nns används för att löpande bedöma hur stora avsättningar som behöver 
göras för garantiåtaganden. 
    
b) Försäljning av varor  (med betydande inslag av tjänster)       
Koncernen vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad 
vinst har färdigställandegraden beräknats utifrån nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. 
Pågående arbeten, som vinstavräknas enligt ovan, klassifi ceras i balansräkningen som Övriga fordringar. 

c) Finansiella intäkter      
Intäkterna redovisas när rätten att erhålla betalning och storleken på desamma har fastställts.      

       

2.5 Personalkostnader - ersättningar till anställda 
Redovisning av ersättningar till anställda regleras av IAS 19 med undantag av aktierelaterade ersättningar som regleras i IFRS 2. Där fi nns fem defi ni-
erade typer av ersättningar, 1) Kortfristiga ersättningar, 2)  Ersättningar efter avslutad anställning, 3) Övriga långfristiga ersättningar till anställda, 4) 
Ersättningar vid uppsägning samt 5) Aktierelaterade ersättningar.      
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1) Kortfristiga ersättningar       
Hit räknas löner, sociala kostnader, semester- och sjukersättningar, tantiem etc. samt förmåner för nuvarande anställda, även bonus och vinstandelar 
tillhör denna kategori.

2) Ersättningar efter avslutad anställning       
Koncernens personal har avtalsenliga pensioner som till stösta delen baserar sig på premiebaserade pensionsavtal. Under 2006 har bolagen betalat 
totalt 3 727 (föreg. år 3 371) tkr för pensionskostnader till Alecta, vilka enligt IAS 19 tillsvidare får behandlas som premiebaserade i avvaktan på en revi-
derad redovisning från Alecta. 

3) Övriga långfristiga ersättningar till anställda       
Hit räknas bl.a. ersättning vid “sabbatsår”, ersättningar vid jubileer och ersättningar vid långfristig arbetsoförmåga. Med långfristiga ersättningar avses 
även ersättningar som utges på grund av lång anställningstid. Inom koncernen förekommer denna typ av ersättningar i mindre omfattning, i huvudsak 
vid jämna högtidsdagar.

4) Ersättningar vid uppsägning       
Det förekommer inga avtal om avgångsvederlag eller dylikt inom koncernen.
      
5) Aktierelaterade ersättningar      
Det fi nns inga aktierelaterade ersättningar inom koncernen.      
       

2.6 Leasade tillgångar, IAS 17      
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leastagaren. I 
annat fall föreligger operationell leasing. 

Redovisning av fi nansiell leasing innebär att anläggningstillgångar redovisas som tillgångspost i balans- räkningen, med motsvarande skuldpost initialt. 
Anläggningstillgångarna skrivs av över nyttjandeperioden. Leasingavgifterna redovisas som amortering av leasingskulden och ränta. 
      

2.7 Materiella tillgångar, IAS 16      
Byggnader och mark innefattar huvudsakligen fabriker och kontor. Byggnader och mark redovisas normalt till anskaffningsvärde minskat med de 
avskrivningar som gjorts efter förvärvet. Maskiner och andra tekniska anläggningar utgörs uteslutande av tillgångar avsedda för produktion. Beträffande 
redovisningen gäller detsamma som för Byggnader och mark. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet. Anläggningstill-
gångarna redovisas till anskaffningskostnad, med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Kostnader för reparation och underhåll för bibehållande samt 
marginella förbättringar av produktions-kapaciteten, i maskinparken, kostnadsförs direkt över resultaträkningen. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt 
över den beräknade nyttjandeperioden, vanligtvis utan beräknat restvärde. Tillgångarna skrivs av under nedan angivna tidsperioder.
       
 Byggnader    25 år     
 Markanläggningar    20 år     
 Maskiner     5-10 år     
 Inventarier, verktyg och installationer  3-10 år     
 Avskrivningar och nedskrivningar framgår av not för respektive balanspost.
       
 Beträffande skillnader mellan skattemässigt och bokfört värde, se avsnittet om inkomstskatter nedan.
        

2.8 Varulager (Övriga fordringar), IAS 2 och IAS 18 
a) Handelsvaror, råvaror och förnödenheter, samt köpta hel- och halvfabrikat bokförs till anskaffningskostnad varvid lagret löpande redovisas till ett vägt 
genomsnittspris.

b) Varor under tillverkning och färdigvarulager värderas till direkta kostnader och skälig andel av indirekta kostnader. Årets förändring redovisas över 
resultaträkningen. Från ovanstående redovisade värden har schablonmässigt inkuransavdrag om 3 % gjorts, varefter varulagret ej bedöms överstiga 
beräknat nettoförsäljningsvärde.        
        
c) Pågående arbete för annans räkning värderas till direkta kostnader och skälig andel av indirekta kostnader om inte färdigställandegraden kan faststäl-
las på ett tillförlitligt sätt. Färdigställandegraden bestäms utifrån nedlagda kostnader på balansdagen jämfört med totalt budgeterade kostnader. 

d) I den mån som färdigställandet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt tillämpas succesiv vinstavräkning. Om en befarad förlust uppkommer vid avräknin-
gen så redovisas denna omgående som kostnad. I balansräkningen nettoredovisas pågående arbete som redovisas enligt successiv vinstavräkning 
under Övriga fordringar. Bruttoredovisning, med specifi cering av kostnader och delfaktureringar, specifi ceras nedan i not 24. I koncernredovisningen sker 
eliminering av eventuella internvinster i varulager.       
        

2.9 Avsättningar, IAS 37       
Avsättningar för anställdas pensionsåtaganden mm lämnas upplysning om under p. 2.5 ovan.
Om det fi nns ett antal liknande åtaganden, görs normalt en individuell bedömning avseende sannolikheten huruvida det kommer att krävas ett utfl öde 
av resurser ur företaget. En avsättning redovisas när sannolikheten för ett utfl öde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är troligt.
        

2.10 Skatter, IAS 12

Redovisad skatt för perioden utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som skall betalas för respektive år. 
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet 
på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt beräknas inte på transaktioner som inte påverkar det 
skattemässiga resultatet. Vid beräkningen av skatteskuld skall de skattesatser användas som bedöms gälla när skatten skall regleras.
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Uppskjutna skatteskulder består huvudsakligen av obeskattade reserver vilka delas upp i eget kapital respektive uppskjuten skatt i koncernredovisnin-
gen. I beloppet ingår även uppskjuten skatteskuld på de fastigheter som redovisas till ett högre värde än det skattemässiga värdet.
Uppskjutna skattefordringar består huvudsakligen av outnyttjade underskottsavdrag.       
      

2.11 Finansiella instrument       
Nedan redovisas principerna för redovisning och värdering av fi nansiella instrument enligt IAS 32 och IAS 39. 
Klassifi ceringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer klassifi ceringen av instrumenten vid den första redovis-
ningen och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Redovisning av förvärv och avyttringar av fi nansiella instrument sker på affärsdagen. 
Samtliga tillgångar och skulder värderas till verkligt värde om inte annat anges.       
Följande instrument har förekommit i koncernens balansräkning under de två senaste räkenskapsåren; 
1) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen, 
2) Lånefordringar och kundfordringar, 
3) Finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning, 
4) Andra fi nansiella skulder, samt 
5) Derivat som används för säkringsredovisning.       
        
 1) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen       
En fi nansiell tillgång klassifi ceras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort, eller om denna klassifi cering bestäms av 
ledningen.

2) Lånefordringar och kundfordringar       
Lånefordringar och kundfordringar är fi nansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar, som inte noteras på en 
aktiv marknad och som inte klassifi cerats som tillgångar som kan säljas.       

3) Finansiella tillgångar som kan säljas       
I denna kategori återfi nns tillgångar som inte klassifi cerats i någon annan kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med 
värdeförändring mot eget kapital.        
        
4) Andra fi nansiella skulder       
Till denna kategori hör skulder som inte innehas för handel. Samtliga lånekostnader kostnadsförs löpande under den redovisningsperiod till vilken de 
hänförs.

5) Derivat som används för säkringsredovisning       
I den mån terminskontrakt används för valutasäkring sker redovisning enligt not 2.12 nedan.

2.12 Omräkning av utländsk valuta, IAS 21       
a) Funktionell valuta och rapportvaluta       
Funktionell valuta är den valuta som används i den ekonomiska miljö där företaget är verksamt. De fi nansiella rapporterna redovisas i svenska kronor 
som är Moderföretagets funktionella valuta.
       
b) Transaktioner och balansposter       
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den kurs som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av 
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. AQ har 
under året till viss del terminssäkrat euro utifrån en prognosticerad försäljning. Resultateffekten periodiseras över löptiden i resultaträkningen.

c) Koncernföretag       
Vid konsolidering av utlandsverksamheter förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar, mot omräkningsreserv 
i eget kapital. Vid en eventuell avyttring av utlandsverksamhet redovisas hänförlig ackumulerad omräkningsdifferens över resultaträkningen, vilken 
därmed påverkar resultatet från avyttringen. 
          

Not 3 Allmän riskexponering avseende finansiella tillgångar och skulder       
a) Kreditrisker       
Koncernens kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. Enligt koncernens kreditpolicy sker alltid kreditprövning av nya kunder. Koncernens genomsnittliga 
kredittid för externa kundfordringar uppgick under året till 61 (58) dagar. En förändring av kredittiden  med 1 dag, med nuvarande omsättningstakt, betyder en 
förändring av kapitalbindning och kassafl öde med 4 222 tkr. Ett annat mått på koncernens kreditrisk åskådliggörs av den totala exponeringen mot en enskild 
kund. På balansdagen uppgick den enskilt största fordran till ca 18 000 tkr.

b) Ränterisker       
Koncernens ränterisker avser koncernens fi nansiering hos kreditinstitut. All fi nansiering hos kreditinstitut sker f.n. med rörlig ränta, kopplad till bankens basränta 
som är relaterad till Riksbankens reporänta. Med aktuell belåning 2006-12-31 innebär en förändring med 1 %-enhet en resultatpåverkan med 1 104 tkr.
       
c) Valutarisker       
Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige. I koncernen ingår även dotterföretag i Eu-området och i Kina. Valutariskexponering i form av valu-
takursfl uktuationer förekommer. Valutarisken avser främst transaktioner i utländsk valuta men även och till viss del genom omräkningsdifferenser i utländska 
dotterföretag. I och med den ökade exponeringen, via ett ökat utändskt engagemang, prövas alternativa möjligheter när det gäller valutasäkring. Policyn av-
seende uppkomna omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag till SEK är emellertid att inte säkra dessa, då de inte uppgår till några bety-
dande belopp. Koncernens nettovärde av valutaexponerade fordringar och skulder har legat under 1 % av balansomslutningen och försäljningen i annan valuta 
har uppgått till mindre än 10 % av omsättningen. Med anledning av den låga riskexponeringen har AQs policy varit återhållsamhet vid säkringar av densamma. 
    
d) Likviditetsrisker       
Någon specifi k likviditetsesrisk, vilken inte sammanhänger med övriga risker enligt ovan bedöms inte fi nnas inom överskådlig framtid inom koncernen.
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fortsättning not 5. Segmentredovisning   
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fortsättning not 13. Skatter

Ingående balans 2005-01-01

Ingående balans 2006-01-01



28

AQ Koncernens Årsredovisning 2006

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

SEK Tkr

SEK Tkr



AQ Koncernens Årsredovisning 2006

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

SEK Tkr

SEK Tkr

29



30

AQ Koncernens Årsredovisning 2006

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

SEK Tkr

SEK Tkr

SEK Tkr

SEK Tkr

SEK Tkr



31

AQ Koncernens Årsredovisning 2006

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

SEK Tkr

SEK Tkr

SEK Tkr



32

AQ Koncernens Årsredovisning 2006

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

SEK Tkr

SEK Tkr

SEK Tkr

SEK Tkr



xx 33

AQ Koncernens Årsredovisning 2006

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

SEK Tkr



xx34

Bolagsstyrningsrapport 2006

Inledning

Den 1 juli 2005 infördes en svensk kod för bolagsstyrning. AQ har successivt implementerat koden i tillämpliga 
delar. Arbetet med detta påbörjades redan 2005. AQs ledning har dock inte ansett det ekonomiskt försvarbart 
att följa koden fullt ut. Under 2005 utarbetade Svenskt Näringsliv i samarbete med FAR en vägledning för 
styrelsens rapport om intern kontroll av de fi nansiella rapporterna. Denna rapport blev föremål för viss kritik och 
under hösten 2006 kom Kollegiet för svensk bolagsstyrning med ett pressmeddelande där förslag till förenklade 
regler om rapportering av intern kontroll presenterades. AQG följer detta förenklade förslag i nedanstående rap-
portering. Eventuell avvikelse från koden redovisas under respektive avsnitt.

Koden är uppdelade i fem områden: 

1. Bolagsstämma 
2. Tillsättning av funktionärer
3. Styrelse 
4. Bolagsledning
5. Information 

Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.
 
Aktieägarna

Aros Quality Group AB (AQG) hade vid årsskiftet 1 212 (878) aktieägare. Information om aktiens utveckling, 
ägarstruktur, utdelning med mera fi nns på sidan 11.

Lagstiftning och bolagsordning 

AQG har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på 
Aktietorget. AQG ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som fi nns angivna i AQGs bolagsordning. 

Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller 
information om anmälan och rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som 
ska behandlas. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädda aktier. Det är möjligt att 
anmäla sig till stämman skriftligt till bolagets adress, eller via telefon, fax eller e-mail. Förslag till stämman bör 
adresseras till styrelsen och insändas i god tid innan kallelsen skall utfärdas. Kallelse och föredragningslista 
offentliggörs på hemsidan. Årsstämma skall hållas senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstäm-
man tas bl.a. beslut om godkännande av balans- och resultaträkningar, ansvarsfrihet för styrelse och VD och 
disposition av företagets balanserade vinstmedel. 
Vid 2005 års årsstämma var hela styrelsen samt bolagets revisor närvarande. Under stämman gavs aktieägarna 
möjlighet att ställa frågor som också besvarades under stämman. Utöver ovan nämnda beslut beslutade 
årsstämman om arvoden till styrelse och revisorer, fondemission (2:1), bemyndigande till styrelsen att besluta 
om riktad nyemission (max 1 800 Tkr), antagande av ny bolagsordning samt val av funktionärer. AQG har inte 
haft någon bolagsstämma mellan 2005 och 2006 års årsstämmor. Av ekonomiska skäl är det för närvarande inte 
möjligt att med hjälp av kommunikationsteknik följa eller delta i stämman från annan ort. I samband med 3:e 
kvartalsrapporten offentliggörs var och när nästa årsstämma äger rum.

Tillsättning av funktionärer 

 Valberedning
Årsstämman väljer en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen skall bestå av 3 
ledamöter, varav 2 som ej har någon knytning till bolagets styrelse, den tredje skall vara ordinarie styrelseledamot. 
Till ordförande i valberedningen utses en av de 2 oberoende ledamöterna. Vid 2005 års årsstämma valdes som 
representant för aktieägarna, Claes Mellgren och Gunnar EK, representant för Aktiespararnas förening, och som 
styrelserepresentant valdes ordföranden, Leif Andersson. På bolagets hemsida presenteras de personer som 
ingår i valberedningen.

Styrelse
Valberedningen skall lämna förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode uppdelat på 
ordförande och övriga. Som underlag för sina förslag skall valberedningen
- bedöma i vilken grad nuvarande styrelse uppfyller framtida krav, med hänsyn till bolagets utveckling  
 samt ta del av utvärderingen av styrelsens arbete under året
- fastställa kravprofi ler för nya ledamöter, samt
- systematiskt söka efter nya ledamöter, varvid förslag från aktieägarna beaktas.

AQ Koncernens Årsredovisning 2006



xx 35

Bolagsstyrningsrapport 2006

Vid offentliggörande av valberedningens förslag skall uppgift lämnas om ålder, andra väsentliga uppdrag, eget 
och närståendes aktieinnehav, oberoende ledande befattningshavare/ aktieägare, antal år i styrelsen (vid om-
val) samt övrigt som anses väsentligt för bedömning av kompetens och oberoende. På årsstämman samt på 
hemsidan skall valberedningen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits, samt presentera och motivera 
förslag. Om ingen förnyelse föreslås skall en särskild motivering lämnas. Vid 2005 års årsstämma valdes Leif 
Andersson, Ulf Gundemark, Patrik Nolåker samt Per-Olof Andersson (VD) som styrelseledamöter. Ersättning till 
styrelsens ordförande, Leif Andersson, har utgått med 75 000 kr, till de båda övriga externa ledamöterna, Ulf 
Gundemark och Patrik Nolåker har ersättning utgått med 50 000 kr vardera.  Enligt koden skall styrelsen biträ-
das av en styrelsesekreterare. Under det gångna året har Claes Mellgren biträtt styrelsen som sekreterare.

Revisorer
Förslag skall lämnas av valberedningen i kallelsen till bolagsstämman och på hemsidan. En redogörelse skall 
lämnas om hur valberedningens arbete bedrivits dels i samband med stämman men även på hemsidan.
Information skall lämnas om revisorns kompetens och oberoende (övriga uppdrag i bolaget senaste tre åren), 
revisorn skall närvara för att presentera sig själv på stämman. 
Vid 2005 års årsstämma valdes nya revisorer på fyra år, Per-Oluf Hansen och Stefan Tärnell, båda från KPMG 
Bohlins AB.

Styrelse

Uppgifter
Styrelsen ska för ägarnas räkning förvalta AQG genom att:
- fastställa övergripande mål och strategi
- fortlöpande utvärdera bolagsledningen
- ta ansvar för att rutiner och system är anpassade för bolagets verksamhet samt dess fastställda fram- 
 tida mål
- ta ansvar för öppenhet i den externa informationen samt
- se till att lagar och regler efterlevs och att bolaget har ett etiskt uppträdande.
Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av 
god långsiktig kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt högst 2 suppleanter. 
Ledamöterna väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Högst en person i 
bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen. Majoriteten av ledamöterna skall vara oberoende  i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen. Styrelsen skall ha den storlek och sammansättning som krävs i form av kom-
petens och erfarenhet för bolagets verksamhet och utveckling, samt det oberoende som krävs för att styrelsen 
självständigt och effektivt skall kunna förvalta bolagets angelägenheter.

Styrelsens arbete under 2006
Under året har det hållits fem ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. Inför styrelsemöte-
na har ledamöterna tillställts omfattande skriftligt material beträffande de frågor som skall behandlas vid mötet. 
Styrelsen har under året ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska och fi nansiella frågor i samband med 
förvärv av nya bolag. Samtliga ledamöter har varit närvarande vid alla möten. Fr.o.m 2006 biträds styrelsen av 
en extern sekreterare.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbete styrs utöver lagar och förordningar, av de årligen fastställda arbetsordningen. Arbetsordningen 
behandlar styrelsens arbete samt innehåller också instruktioner för VD och ekonomisk rapportering. 
I arbetsordningen framgår bland annat att:
- styrelsen ska sammanträda minst fem gånger per år och vid brådskande ärenden kan sammanträden  
 hållas i form av telefon- eller videokonferenser,
- vissa ärenden skall behandlas på varje styrelsesammanträde samt att särskilda beslut ska fattas vid det  
 konstituerande sammanträdet,
- styrelseledamöterna ska erhålla underlag för de frågor som ska behandlas på styrelsemötena i god tid  
 före dessa möten och varje månad erhålla rapport beträffande bolagets verksamhet och utveckling  
 samt
- revisorerna ska inbjudas att vid minst ett styrelsemöte rapportera om revisionsarbetet utan att represen-  
 tanter från bolagsledningen deltar. 
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Arbetsordningen beskriver vidare hur styrelseprotokoll ska upprättas och distribueras till medlemmarna samt 
hur styrelsen ska informeras i samband med exempelvis pressmeddelanden. Arbetsordningen innehåller också 
riktlinjer för vilka beslut som styrelsen kan delegera till VD och bolagsledning.
AQGs styrelse utvärderar fortlöpande VD:s arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta 
målen. En gång per år görs en formell utvärdering som diskuteras med VD. En gång per år utvärderas styrelsens 
arbete genom att styrelseordföranden har en enskild diskussion med respektive ledamot om årets styrelse-
arbete. 

Redovisning, revision och intern kontroll

Allmänt
Externa revisorer utses av årsstämman. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets års-
redovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Den förenklade rapport över hur den interna kontrollen 
är organiserad till den del den avser de fi nansiella rapporterna som framtagits för 2006 har inte granskats av revisor-
erna. AQ har under det gångna verksamhetsåret anlitat KPMG Bohlins AB för revision, vilka har gott renommé, 
erforderlig kompetens, samt ett världsomspännande nätverk som väl täcker AQs behov. AQ har inte inrättat 
något särskilt revisionsutskott utan hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor. I styrelsens rapporteringsinstruktion 
fi nns krav på att styrelsens ledamöter årligen av revisorerna ska få en redogörelse för om bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Revisorerna har under 2006 rapporterat till hela styrelsen vid ett tillfälle. Därutöver har 
de rapporterat till styrelsens ordförande och VD vid ett tillfälle. 

Styrelsens rapport om hur den interna kontrollen, till den del den avser de fi nansiella rapporterna, är organiserad
Denna rapport är upprättad dels med vägledning av Svenskt Näringsliv och FARs rekommendation från 17 
oktober 2005, samt Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings pressmeddelande från 5 september 2006. Styrelsen 
ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. 
Denna rapport utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för bolagets interna kontroll.  AQGs styrelse har därför vinnlagts sig om en effektiv 
och regelbunden fi nansiell rapportering. Styrelsens rapporteringsinstruktion till VD avseende den fi nansiella 
rapporteringen omfattar bl.a. intern kontroll. I respektive dotterföretag fi nns en intern roll- och ansvarsfördelning 
som syftar till god intern kontroll i den fi nansiella rapporteringen. AQs redovisningsavdelningar i respektive dotter-
företag informerar löpande företagsledningen om den ekonomiska utvecklingen i respektive företag. Styrelsen 
är mån om att samtliga ekonomiansvariga har en stark integritet och medveten känsla för etik så väl som en 
hög kompetens inom ansvarsområdet. AQ arbetar kontinuerligt med framtagande av ändamålsenliga system 
för den administrativa förvaltningen. AQ har även tagit fram manualer som innehåller allt från redovisning och 
skatter till inventeringsinstruktioner och attesteringar. För upprättandet av årsredovisningarna för samtliga i koncernen 
ingående svenska företag samt för koncernens redovisning i sin helhet har bolagets ledning konsulterat 
Lindebergs Grant Thornton (LGT). Styrelsen gör den bedömningen att detta innebär ännu ett led i granskningen 
som effektiviserar och säkerställer en hög kontrollmiljö.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
AQ tar månadsvis fram ändamålsenliga rapporter med omfattande analyser och kommentarer vilka redovisas 
för både koncern, segment och enskilda dotterföretag. Detta ger styrelsen ett utmärkt redskap för att följa och 
kontrollera den löpande utvecklingen inom AQ-koncern. Ekonomisk avrapportering från företagsledningen är en 
stående punkt på samtliga styrelsemöten.

Information och kommunikation
AQs fi nansiella rapportering följer de lagar och regler som gäller för bolag noterat på Aktietorget och de lokala regler i 
varje land där verksamhet bedrivs. Förutom externa regler och rekommendationer fi nns för detta interna instruktioner 
och anvisningar. Utöver de manualer, riktlinjer och övriga instruktioner som bolaget förmedlar via interna media, får 
bolagets ekonomiansvariga extern ekonomiinformation via LGT. Under hösten 2006 anordnade AQ en intern utbild-
ning för samtliga ekonomiansvariga inom Sverige i samarbete med LGT. Utfallet blev positivt och AQ kommer under 
hösten 2007 att göra en utvidgad satsning på denna form av information och kommunikation.

Uppföljning
Förutom den interna uppföljningen och rapporteringen, rapporterar AQs revisorer löpande under verksamhets-
året iakttagelser till VD och styrelse. Denna samlade information som omnämnts i denna rapport ger styrelsen 
en god uppfattning och ett tillförlitligt underlag för den försäkran som lämnats i enlighet med p 3.6.2 i koden för 
bolagsstyrning, avseende den fi nansiella rapporteringen i årsredovisningen.
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Bolagsledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. En 
instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelse och VD beslutas årligen av styrelsen. AQs bolagsled-
ning utgörs av bolagets VD, Per-Olof Andersson, ansvarig för affärsutvecklingen, Claes Mellgren, samt tillämp-
liga dotterbolags VDar beroende på sammanhang.  Valberedningen har förutom förslag avseende ersättning till 
styrelsens externa ledamöter lämnat ett förslag beträffande ersättning till AQGs bolagsledning. Styrelsen har 
presenterat förslaget under not 8 i årsredovisningen. Information och beslut tas på årsstämman. Ersättning till 
VD:ar i dotterbolagen beslutas i respektive dotterbolags styrelse enligt de principer som fastställts av styrelsen i 
moderbolaget. AQ har inga Incitamentsprogram i form av options- eller andra aktierelaterade program till ledande 
befattningshavare eller andra personer inom eller utom bolaget. 

Information

AQGs information till aktieägarna och andra intressenter ges via årsredovisningen och delårsrapporterna på 
bolagets hemsida (www.aqg.se). På hemsidan fi nns också pressmeddelanden och presentationsmaterial för 
de senaste åren samt information om bolagsstyrning liksom en omfattande miljö- och hållbarhetsredovisning. 
Informationsgivningen i bolaget följer en av styrelsen fastställd informationspolicy.

Styrelsens försäkran

37

I enlighet med punkt 3.6.2 i den svenska koden för bolagsstyrning 
försäkrar härmed styrelsen och den verkställande direktören att, såvitt 
de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med 

god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, att lämnade uppgifter 
stämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig 

betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av 
bolaget som skapats av årsredovisningen.
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