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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för NOTE AB (publ) för år 2016, med undantag för 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 54-61. Bolagets årsredo-
visning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 22–62.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom 
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden 
omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 54-61.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman 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 nedan. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå 
och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella 
rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där den verkstäl-
lande direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, 
till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som 
har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser 
om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid 
alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och 

verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och 
bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska av-
vikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till 
följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig 
granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rap-
porterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, 
redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch i vilken 
koncernen verkar.

NOTE-koncernen består av tio verksamhetsdrivande bolag. 
Av dessa bolag är det fem bolag som vi bedömer som betydan-
de enheter för koncernrevisionen. Koncernteamet är involverad 
i granskningen av samtliga svenska dotterbolag och för två 
betydande utländska bolag så tillämpas ett av koncernrevisions-
teamet framtaget granskningsprogram. Detta granskningspro-
gram täcker utvärdering av design av och effektivitet i utvalda 
kontroller i processer väsentliga för den finansiella rapporte-
ringen. Vidare omfattar granskningsprogrammet moment i form 
av testning av detaljer kompletterat med analytisk granskning 
av för koncernen väsentliga resultat och balansposter, utifrån 
vår riskbedömning för koncernen. En majoritet av dotterbola-
gen i koncernen är även föremål för lagstadgad revision enligt 
lokala krav. Relaterat till de områden som vi identifierat vara 
av särskild betydelse för revisionen av koncernen så täcker 
vår granskning inklusive granskning som utförs utifrån gransk-
ningsprogram som framtagits av koncernteamet 88 procent av 
koncernens omsättning, 94 procent av koncernens kundford-
ringar, 95 procent av koncernens lager samt posterna goodwill 
och aktier i dotterbolag. 

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedöm-
ning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna inne-
håller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå 
till följd av oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund i de 
finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvanti-
tativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering 
som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden 
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fastställde vi revisionens inriktning och omfattning och våra 
granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt 
att bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktig-
heter på de finansiella rapporterna som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden 
som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelse-
fulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för den aktuella perioden, och innefattar bland annat de 
viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter. Dessa 
områden behandlades inom ramen för revisionen av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet, när vi bildade oss 
en uppfattning om dem, men vi gör inte ett separat uttalande 
om dessa områden.

Värdering av kundfordringar
Vi hänvisar till not 24, Finansiella risker och finanspolicy. NOTE-
koncernen säljer produkter till ett stort antal kunder över hela 
världen. Kundstrukturen är relativt spridd med kunder inom olika 
industribranscher. Betalningsvillkoren för kunderna är beroende 
av kundspecifika förutsättningar och tecknade kundavtal.

Värdet av stocken av utestående kundfordringar är bero-
ende av i vilken utsträckning kunderna kommer att betala för 
de varor som köpts alt sålts av NOTE. Bolagets information om 
enskilda kunders betalningsförmåga är begränsad. Enligt de 
redovisningsprinciper som tillämpas av NOTE gör ledningen en 
individuell prövning av samtliga kundfordringar som förfallit till 
betalning. Baserat på den individuella prövningen upprättas en 
reserv för risker i utestående kundfordringar. Då tillämpningen 
av redovisningsprinciperna kräver bedömningar av ledningen 
finns en risk att felaktiga värderingar uppstår. 
  
Beaktat vid revision av värdering av kundfordringar
Vi har utvärderat design av och effektivitet i vissa utvalda 
kontroller i försäljningsprocessen, hantering av kundfordringar 
och betalningar från kunder. Dessa omfattar exempelvis kredit-
bedömning och avstämningar av kundfordringsbalanser. Vi har 
även tagit del av företagsledningens analyser av utvecklingen av 
genomsnittlig kredittid (DSO) och utestående kreditrisker. Vidare 
har vi utvärderat processer för värdering av kundfordringar samt 
stickprovstestat lagda reserver mot bolagets bedömingsunderlag.

I tillägg till test av kontroller i försäljningsprocessen och värdering 
av kundfordringar har vi dels skriftligen kontaktat ett urval av 
kunder för att få bekräftat utestående saldon av kundfordringar. 
Därtill har vi följt upp betalningar av ett urval av kundfordringar.

Värdering av varulager
Vi hänvisar till not 15, Varulager. I NOTE-koncernens produktions- 
enheter finns lager av råvaror och andra insatsvaror, produkter i 
arbete och egentillverkat färdigvarulager. 

NOTE har en kundspecifik tillverkning av elektronikkompo-
nenter som baseras på tillverkningsordrar från kunden. Det 
förekommer även att tillverkning sker utifrån, av kunden, presen-
terade prognoser. Baserat på att NOTE tillverkar kundspecifika 
komponenter utifrån förutsättningarna som ovan beskrivits 
föreligger det en risk för inkurans i varulager. Enligt de redovis-
ningsprinciper som tillämpas av NOTE görs en individuell pröv-
ning av lager per kund där lager förknippat med risk för inkurans 
hanteras. Baserat på den individuella prövningen redovisas en 
reserv per kundspecifikt lager. Då tillämpningen av redovisnings-
principerna kräver bedömningar av ledningen finns en risk att 
felaktiga värderingar uppstår. 

Beaktat vid revision av värdering av varulager
Vi har utvärderat design av och effektivitet i vissa utvalda kontrol-
ler i NOTEs processer för inköp av råvaror och lagerhantering. 

I tillägg till test av kontroller i inköpsprocesser och lagerhan-
tering så utvärderas bolagets inkuransreserver genom stickprov-
svis granskning av detaljer i bolagets värderingsunderlag. Därtill 
utförs även detaljgranskning genom stickprovtestning av pris-
sättning i råvarulagret, kalkylmässiga påslag i produkter i arbete 
och färdigvarulager. Vidare granskar vi betydande enheters lager 
med avseende hur länge varor legat i lager.
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Annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen
Den tryckta versionen av detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-21. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre-
dovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan, och när vi gör detta överväga om den i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen eller den kunskap vi inhämtade under revisionen, 
eller på annat sätt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete vi har utfört avseende denna 
information, drar slutsatsen att 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 ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av 
EU och för den interna kontroll som dessa bedömer är nödvän-
dig 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 koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och den verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.  
De upplyser även, när så är tillämpligt, om förhållanden avseende 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda fortlevnads-
principen, såvida inte styrelsen och den verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget eller upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra detta. 

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrel-
sens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka bolagets finansiella 
rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 

av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 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 förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisors-
nämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/show-
document/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning för NOTE AB (publ) för år 
2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt  
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och den 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 koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
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angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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 den verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

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

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

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revi-
sorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/
revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisions-
berättelsen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 54-61 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Re-
visorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär 
att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra 
uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i 
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredo-
visningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är för-
enliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 mars 2017 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor
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