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Styrelsen och verkställande direktören för Ambia 
Trading Group AB (publ) med säte och huvudkontor i 
Vimmerby kommun, får härmed avge årsredovisning 
för verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Samtliga 
belopp anges i svenska kronor om inget annat anges.

Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver konsumentförsäljning av jakt-, fiske och 
hemelektronikprodukter under namnet Intropris, genom 
e-handel och fysisk butiksverksamhet, samt företagsför-
säljning av motsvarande sortiment under namnet Netpact, 
båda registrerade bifirmor. 

Verksamheten har under 2013 fortsatt att utvecklas starkt i 
båda rörelsegrenarna, Intropris och Netpact. I Intropris har 
butiksverksamheten påverkats i positivt riktning tack vare 
konkurrensförändringar på den lokala marknaden samt 
genom att butiksytan har utökats. Sortimentet har också 
vuxit med fler produkter inom de huvudsakliga segmenten 
jakt-, fiske- och hemelektronikprodukter. 

Netpact har under året fortsatt att utöka sin kundbas i första 
hand inom Sverige och försäljningstillväxten har varit fort-
satt mycket stark. Bolagets samlade omsättning ökade till 
cirka 184 mkr (100 mkr) med ett rörelseresultat på knappt 
3 mkr. 

Kostnaden för rörelsefinansiering var under 2013 hög, bland 
annat på grund av att bolaget använt sig av factoring. 

Väsentliga händelser
Under 2013 har den konsumentinriktade verksamheten i 
Intropris utvecklats genom en fortsatt intensiv satsning på 
att utveckla jakt, fiske och utelivsdelen såväl i den fysiska 
butiken som i e-handeln. 

Netpact har under året nått en ökad kundbas med ett större 
produktsortiment, och organisationen har stärkts med en 
person.

Under sensommaren inleddes ett projekt med syfte att öka 
bolagets kapitalbas, samt med mål att leda till att Ambias 
aktie skulle noteras på AktieTorget.

Bolagets nettoomsättning ökade under med 80% jämfört 
med föregående år, och under året passserade 184 mkr (100 
mkr). 

Väsentliga händelser efter årets slut 
Bolaget avslutade en nyemission den 31 mars 2014, vilken 
tillförde bolaget 12 mkr före emissionskostnader och emis-
sionslikviden har lyfts.

Bolagets aktie noterades på AktieTorget den 15 maj 2014.

Bolaget ser även större möjlighet till strategiska förvärv efter 
att aktien noterats och kassan stärkts genom nyemissionen.

Företagets framtida utveckling 
Bolagets starka expansion inom området jakt och uteliv 
beräknas bestå under 2014. Genom egen import av vissa 
varor har marginalerna successivt förbättrats, och bolaget 
avser fortsätta på den inslagna vägen och leta efter en 
större andel direkta inköp. 

Partihandelsverksamheten har också fortsatt att öka efter 
utgången av 2013, och även här tror bolaget på en fortsatt 
ökning under resterande del av 2014, dels genom ett ökat 
antal kunder, men framför allt genom en ökande försäljning 
till befintliga kunder. 

Finansiell ställning
Den nyemission som genomförts efter utgången av 2013 
syftar till att stödja bolagets fortsatta expansion, samt att 
förbättra resultatet efter finansnetto.

Soliditeten ökade i och med det tillförda kapitalet till 30% 
per den 31 mars 2014.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Resultat och ställning
Belopp i kr om inget annat anges

2013-01-01 
-2013-12-31

2012-01-01 
-2012-12-31

2010-12-21 
-2011-12-31

Rörelseintäkter 184 388 892 101 691 423 86 568 891

Rörelseresultat 2 939 490 1 175 051 1 363 025

Resultat efter finansnetto 327 242 363 462 745 072

Årets resultat 100 358 207 328 545 839

Nyckeltal

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Justerat Eget Kapital 903 525 803 167 595 839

Soliditet 3,5% 4% 5%

Rörelsemarginal 1,5% 1% 2%

Balanslikviditet 87% 89% 65%

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under ”Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer”.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Belopp i kr

Balanserat resultat 753 167

Fondemission -450 000

Årets resultat 100 358

Summa 403 525

Disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 403 525

Summa 403 525

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 
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Belopp i kr Not
2013-01-01 

-2013-12-31
2012-01-01 

-2012-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 183 961 376 100 877 924

Aktiverat arbete 159 260 550 000

Övriga externa intäkter 268 256 263 499

Summa rörelsens intäkter 184 388 892 101 691 423

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -172 719 499 -91 792 440

Övriga externa kostnader -3 214 301 -3 918 265

Personalkostnader 1 -3 600 190 -3 038 224

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 3 -1 915 413 -1 767 442

RÖRELSERESULTAT 2 939 489 1 175 051

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 947 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 614 194 -811 590

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 327 242 363 462

Skatt på årets resultat -226 884 -156 134

ÅRETS RESULTAT 100 358 207 328

RESULTATRÄKNING
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Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2

Goodwill och varumärken 2 241 100 3 351 600

Materiella anläggningstillgångar 3

Byggnadsinventarier 1 523 130 1 488 065

Maskiner och andra tekniska anläggningar 218 994 186 112

Bilar 119 920 83 790

Inventarier och verktyg 1 335 970 1 651 580

3 198 014 3 409 547

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier sv. Företag (Euronics) 75 000 75 000

Depositioner 91 000 91 000

166 000 166 000

Summa anläggningstillgångar 5 605 114 6 927 147

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Handelsvaror 15 309 577 8 124 456

Varor på väg 3 025 985 1 239 400

Förskott till leverantörer 115 959 81 470

18 451 521 9 445 326

Fordringar

Kundfordringar 1 075 017 887 062

Övriga fordringar 825 682 118 811

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 468 409 192 383

2 369 108 1 198 255

Kassa och bank 2 699 128 6 014 416

Summa omsättningstillgångar 23 519 757 16 657 997

SUMMA TILLGÅNGAR 29 124 871 23 585 144

BALANSRÄKNING
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Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1000000 aktier) 500 000 50 000

500 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 303 167 545 839

Årets resultat 100 358 207 328

Summa eget kapital 903 525 803 167

Långfristiga skulder 5

Checkkredit 6 0 2 095 120

Skulder till kreditinstitut 1 078 241 2 010 701

1 078 241 4 105 822

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 846 742 2 600 238

Skatteskulder 199 091 356 560

Övriga skulder 23 662 446 15 365 805

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 434 826 353 552

27 143 105 18 676 155

Summa skulder 28 221 346 22 781 977

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 124 871 23 585 144

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31

Ställda säkerheter 4

Företagsinteckningar 9 450 000 9 450 000

Ansvarsförbindelser

Bankgarantier 300 000 300 000

BALANSRÄKNING
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från bokförings-
nämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från 
Redovisningsrådets rekommendationer.

Redovisning av intäkter
Inkomster upptas som intäkter när försäljningspriset har 
bestämts och varor eller tjänster har levererats eller arbete i 
uppdrag har utförts enligt avtal. Reserveringar som görs för 
kundfordringar som inte beräknas inflyta och konstaterade 
kundförluster bokförs som en kostnad. Intäktsredovisning 
sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.

Varulager
Varulagret består av handelsvaror och har värderats post för 
post enligt lägsta värdets princip till anskaffningsvärde eller 
verkligt värde. Vid värdering till anskaffningsvärde (inköpspris 
och frakt per enhet) har principen Först In Först Ut tillämpats 
och priset per enhet motsvarar då det pris som gällde vid det 
senaste inköpet under räkenskapsåret. Värdering till verkligt 
värde sker genom fastställande av nettoförsäljningsvärdet 
(Försäljningspriset reducerat för inkurans och försäljnings-
kostnader). Om inkuransavdrag gjorts enligt skattemässiga 
regler redovisas det skattemässiga inkuransavdraget som 
bokslutsdisposition i resultaträkningen och som lagerreserv 
under obeskattade reserver i balansräkningen.

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för 
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning 
sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill     5 år

Materiella anläggningstillgångar
Kontorsinventarier    5 år
Datorer     3 år
Byggnadsinventarier   10 år
 
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skatte-
mässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade 
över/under avskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
 
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och optioner har värderats till anskaffningsvärde. 

Leasing
Företaget har endast ingått leasingavtal som leasetagare 
och alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal 
(hyresavtal) i enlighet med BFNAR 2000:4.

Inkomstskatt
Aktuell skatt för räkenskapsåret såsom den redovisas i resul-
taträkningen innehåller årets skattekostnad eller skattein-
täkt och tidigare perioders skattekostnader eller skattein-
täkter. Uppskjuten skatt särredovisas inte om det endast är 
balansposten obeskattade reserver som medför uppskjuten 
skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast om de 
med mycket hög sannolikhet senare rättmätigt kan kvittas 
mot skatteskulder.

Medelantalet anställda
Beräkning av medelantalet anställda har gjorts genom att 
totalt arbetat tid i timmar för räkenskapsåret har divide-
rats med en genomsnittlig arbetstid på 1800 timmar för en 
anställd under räkenskapsåret.

Valutaomräkning
Tillgångar och skulder i utländsk valuta bokförs till valutakur-
sen vid anskaffningstidpunkten. En tillfällig valutaomräkning 
till balansdagens växelkurser har skett för kvarvarande till-
gångar och skulder i utländsk valuta.

Nyckeltalsdefinitioner
Justerat eget kapital: Summa eget kapital och eget kapi-
taldel i obeskattade reserver. (EK+((1-skatt)*Obeskattade 
Reserver))

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till monetär 
summa av tillgångarna.

Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i förhållande till 
nettoomsättningen.

Likviditet: Omsättningstillgångar i förhållande till kort-
fristiga skulder.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Not 1. Anställda och personalkostnader
2013-01-01 
2013-12-31

2013-01-01 
2012-12-31

Medelantalet anställda 12 7
Varav män 75% 71%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013-01-01 
2013-12-31

2013-01-01 
2012-12-31

Styrelse och VD 410 340 368 962
(varav tantiem) (35 000) (45000)

Övriga anställda 2 386 270 1 959 548
(varav vinstandelar) 0 0

Summa 2 796 610 2 328 510

Sociala kostnader 853 662 720 794
(varav pensionskostnader) (0) (0)

Totala löner, andra ersätt-
ningar & sociala kostnader 
samt pensionskostnader

3 650 272 3 049 304

Not 2. Goodwill och varumärken
Belopp i kr 2013-12-31 2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 586 000 5 586 000
Investeringar 8 375 0

5 594 375 5 586 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -2 234 400 -1 117 200
Årets avskrivning enligt plan -1 118 875 -1 117 200
Vid årets slut -3 353 275 -2 234 400

Redovisat värde vid årets slut 2 241 100 3 351 600

Not 3. Maskiner och inventarier
Belopp i kr 2013-12-31 2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 543 130 3 577 473
Omklassificeringar 0 0
Investeringar 585 005 965 657
Försäljning/utrangeringar 0 0

5 128 135 4 543 130
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -1 133 582 -483 340
Försäljning/utrangeringar 0 0
Årets avskrivning enligt plan -796 538 -650 242
Vid årets slut -1 930 120 -1 133 582

Redovisat värde vid årets slut 3 198 015 3 409 548

NOTER
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Not 5.  Långfristig skuld som förfaller  senare än om 5 år
2013-12-31  2012-12-31

Vimmerby Sparbank 0 0
Almi Företagspartner 0 0

Not 6. Checkräkningskredit
Belopp i kr 2013-12-31 2012-12-31
Beviljad checkräkningskredit  4 400 000     4 400 000    
Utnyttjat belopp 0     2 095 120    
Outnyttjad del  4 400 000     2 304 880    

Not 4. Eget kapital

Aktiekapital Reservfond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Vid årets början 50 000 0 545 839 207 328
Vinstdisposition 207 328 -207 328
Fondemission 450 000 -450 000
Årets resultat 100 358

Vid årets slut 500 000 303 167 100 358
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