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Kort om Gullberg & Jansson

”Vår vision är att skapa glädje, hälsa,
avkoppling och en bättre arbetsmiljö”
Gullberg & Jansson har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta
produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-,
swimmingpool-, relax- och wellnesbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva
på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg. Moderbolaget utför
endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.


Vi tror på långsiktiga affärsrelationer. Den kompetens och det engagemang som
genomsyrar bolaget skapar trygghet och förtroende. Vår organisation erbjuder en hög
service- och kunskapsnivå.



Vi ska tillsammans med våra leverantörer och partners utveckla nya koncept, produkter
och lösningar där design, kvalitet, innovation, ekonomi och miljöpåverkan alltid står i
fokus. Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära
samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Eftersom kvalitet är centralt för
oss kan vi även erbjuda fördelaktiga garantier.



Vi ska genom marknadsföring stärka vårt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter
för oss och våra partners.

Utdelningspolicy
Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som ska uppgå till cirka 30 % av resultatet
efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.
Finansiella mål
De finansiella målen är en årlig omsättningstillväxt på 10 % per år och en vinstmarginal på
10 % per år. För att nå dessa mål krävs det att bolaget utvecklar sin ställning på den nordiska
marknaden.
Framtidsutsikter
Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både
organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för
2022.
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2021 i korthet
Stark tillväxt och resultat.
• Nettoomsättning 368,6 (190,4) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 81,8 (36,2) MSEK*
• Resultat efter skatt 50,7 (27,5) MSEK**
• Resultat per aktie 5,82 (3,20) SEK
• Soliditet 45 (70) %
• Styrelsen föreslår utdelning om 1,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021
*Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av goodwill
** Avskrivningar samt nedskrivningar av goodwill har påverkat resultatet efter skatt med totalt -12,5 (-0,5) MSEK

Omsättning och rörelseresultat före
goodwillavskrivningar , EBITA per verksamhet
(Belopp i KSEK)

Q4
2021

Q4
2020

Helår
2021

Helår
2020

Gullberg & Jansson AB - moderbolag
Nettoomsättning*
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA

1 992
4

1 817
14

8 812
30

7 283
15

Gullberg & Jansson of Sweden AB
Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA

48 225
8 422

32 140
5 312

310 167
76 247

181 346
36 965

Stads&Park Produkter i Stockholm AB
Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA

3 026
7

1 991
141

11 664
432

9 242
571

Nordic Relax of Sweden AB
Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA

667
-498

0
-585

1 356
-1 360

240
-1 384

Nomaco-bolagen **
Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA

24 355
3 944

0
0

46 631
7 255

0
0

Koncern
Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA
Goodwillavskrivningar
Rörelseresultat, EBIT

76 620
11 078
-7 348
3 730

34 176
4 882
-134
4 748

368 625
81 803
-12 452
69 351

190 439
36 166
-536
35 630

* Nettoomsättningen i Gullberg & Jansson moderbolag avser management fee till dotterbolagen för
nedlagt arbete och kostnader hänförliga till Gullberg & Jansson of Sweden AB:s verksamhet.
Moderbolagets nettoomsättning är en koncernintern transaktion som har eliminerats i koncernens
nettoomsättning.

** Nomaco-bolagens bidrag till koncernen avser perioden från förvärvet dvs 2021-05-08--2021-12-31.
Ytterligare information avseende ägarandel och konsolidering finns i Not 5 Förvärv av rörelse.
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Väsentliga händelser under 2021







Covid -19 pandemin har fortsatt påverkat Sverige och omvärlden
Förvärv av Nomaco AB via vårt nystartade helägda bolag Nomaco Nordic AB
Nyrekryteringar i Gullberg & Jansson of Sweden AB för att möjliggöra vidare lönsam
utveckling
Lansering av Nordic Relax of Sweden
Brist på råmaterial och längre ledtider
Högre transportkostnader

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut





Den 1 mars 2022 tog Nomaco AB, via en inkråmsaffär, över 100% av Stads&Park
Produkter i Stockholm ABs verksamhet. Genom denna affär kommer Gullberg &
Jansson att uppnå större synergier och på ett lönsamt och effektivt sätt knyta fler kunder
till sig samtidigt som produktportföljen breddas.
I februari 2022 startades ett nytt bolag, Gullberg & Jansson Service Installation AB,
som är helägt av Gullberg & Jansson AB. Bolaget ska i första hand erbjuda garanti och
serviceåtagande till systerbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB.
Den 1 april 2022 förvärvade Gullberg & Jansson AB 70% av bolaget Ecta AB. Genom
förvärvet får Gullberg & Jansson produkter i premiumsegmentet för hem och trädgård.
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VD har ordet
”2021 var ett mycket bra år för Gullberg &
Jansson-koncernen. Vi fortsätter att utvecklas
positivt i linje med vår strategi. Vi uppnådde en
högre omsättning och bättre lönsamhet under
2021 jämfört med föregående år. Vi hade den
stora äran att bli ett av Sveriges Gasellföretag,
en utmärkelse vi är väldigt glada och stolta över.
Gullberg & Jansson of Sweden AB visar ett
starkt resultat för 2021. Vi hade en tidig start på
säsongen och intresset för att investera i pooloch utemiljö har varit fortsatt starkt. Vi
genomförde för första gången någonsin en
digital Academy för våra återförsäljare.
Vi har under året märkt av att bristen på
råmaterial ökat vilket resulterat i längre ledtider
och högre anskaffningspriser. Vi har haft en
transparent kommunikation kring längre ledtider
och de utmaningar vi stått inför vilket stärkt vår
position som en pålitlig och seriös aktör.
Arbetet med att fortsätta utveckla vårt
produktsortiment har fortskridet under året.
Vår strategi med att växa genom förvärv har
under 2021 resulterat i att vi startat ett nytt
dotterbolag, Nomaco Nordic AB. Nomaco
Nordic AB förvärvade under året 51% i
Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och
Nomaco Norge AS (förvärvet beskrivs
ytterligare i Not 5 Förvärv av rörelse).
Nomacobolagen är Nordens ledande leverantör
av miljövänliga, batteridrivna elfordon för
transporter av lättare gods. Genom förvärvet har
vi stärkt vår position inom den professionella
grönytebranschen där även Stads&Park
Produkter i Stockholm AB verkar. Vi har sedan
förvärvet erhållit agenturen för två välkända
varumärken, AllTrec, batteridrivna
åkgräsklippare och Oeliatec, miljövänlig
ogräsbekämpning med hetvatten. Vi har en
option att förvärva resterande 49% av
Nomacobolagen till ett värde som bygger på de
förutsättningar och förväntningar som finns på
bolagets resultat de närmsta åren. Den
optionsskuld, som vi nu har tagit upp till 62,0
Mkr, bygger på detta. Vid det faktiska förvärvet
av resterande 49% av Nomacobolagen i
framtiden ska den aktuella köpeskillingen
beräknas på verkligt utfall av EBITDA och
köpeskillingen betalas kontant med 50% och
med nyemitterade aktier till 50%.

och dra nytta av varandras kunskap och
kompetens för att fortsätta utvecklas positivt
och i linje med vår strategi.
Under 2021 lanserade vi också varumärket
Nordic Relax of Sweden. Nordic Relax har tagit
fram en infraröd bastu där den bästa tekniken
kombineras med en produktdesign anpassad för
den nordiska marknaden. Nordic Relax har
under året fokuserat på att marknadsföra sitt
varumärke och bygga upp ett
återförsäljarnätverk. Bolaget har under året
medverkat på mässor och genomfört spännande
samarbeten i sociala medier.
Gullberg & Jansson lanserade Blå November,
en kampanj till förmån för Prostatacancerförbundet. Beloppet gick oavkortat till deras
arbete för att besegra prostatacancer. Jag vill än
en gång tacka alla som aktivt deltog i vår
kampanj. Vi har under 2021 fortsatt sponsra
Team Rynkeby och deras arbete mot
barncancer. Tillsammans gör vi skillnad.
Gullberg & Jansson-koncernen står väl
positionerade inför framtiden och vi gynnas av
ett fortsatt ökat intresse för miljövänliga och
effektiva produkter för både privat och
kommersiellt bruk. Samarbetet med våra
leverantörer och återförsäljare blir allt viktigare
då vi står inför utmaningar som innebär fortsatt
brist på råmaterial, dyra frakter och höjda
inköpspriser.
Jag är mycket stolt över våra medarbetare och
kollegor som med kunskap och stort
engagemang bidragit till den positiva utveckling
Gullberg & Jansson koncernen har haft under
2021.
Jag hoppas att ni liksom
jag, styrelsen och hela vårt
team ser fram emot ett nytt
värdeskapande
verksamhetsår för Gullberg
& Jansson.”
Helsingborg, april 2022
Peter Bäck
VD och koncernchef

Under året har vi lagt en långsiktig plan för hur
bolagen inom grönytebranschen ska samarbeta
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Styrelse och ledning
Gaétan Boyer
Styrelseordförande sedan 2018 (född 1982).
Innehav: 1 856 322 aktier (Evarist AB och eget innehav)
Gaétan Boyer har grundat Poolvärlden och Stads&Park Produkter, två bolag som förvärvades av Gullberg
& Jansson under 2016. Gaétan är vice VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB sedan 2020.
Gaétan är styrelseordförande i Jungfrusund Skärgårdsstad AB, styrelseledamot i Solporten Fastighets AB
och styrelseledamot i Ecoclime AB (publ). Gaétan har en civilingenjörsexamen.

Peter Ragnarsson
Styrelseordförande sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1963)
Innehav: 1 483 628 aktier (LMK Bolagen och stiftelse).
Peter är ledamot och VD för LMK Ventures AB sedan 2009. Peter är styrelseledamot i bland andra LMK
Industri AB. Peter var även tidigare VD för Axis AB (publ) som är världsledande inom nätverksvideo.
Peter har en civilekonomexamen.

Lottie Svedenstedt
Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957).
Innehav: 3 200 aktier
Lottie har haft ledande befattningar inom Hennes & Mauritz och IKEA. Lottie är styrelseledamot i bland
andra Swedavia AB samt Vice ordförande i Helsingborgs IF (HIF). Lottie har en juristexamen.

Susanna Hilleskog
Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963).
Innehav: 0 aktier.
Susanna har haft ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborg-koncernen. Susanna är VD för
Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt styrelseledamot i GARO AB (publ), Lammhults Design
Group AB (publ), Holmbergs First Holding AB samt BIM Kemi AB. Susanna har en
civilekonomexamen.

Peter Bäck
Verkställande direktör sedan 2018, tidigare Försäljningschef på bolaget sedan 2016 (född 1964)
Innehav: 107 850 aktier
Peter Bäck har tidigare bland annat varit VD i CS Byggteknik AB.

Gunilla Månsson
Tillförordnad CFO sedan november 2017 (född 1967)
Innehav: 1 700 aktier
Gunilla har en civilekonomexamen och har en gedigen arbetslivserfarenhet som
CFO/ekonomichef inom flertalet verksamheter.
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Verksamheten koncernen
Gullberg & Jansson AB har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta
produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-,
swimmingpool-, relax- och wellnesbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva
på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg. Moderbolaget utför
endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

Strategisk inriktning






Gullberg & Jansson skall utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer med våra
partners och kunder på den nordiska marknaden.
Gullberg & Jansson ska genom den kompetens och engagemang som genomsyrar
verksamheten skapa trygghet och förtroende hos partners och kunder.
Gullberg & Jansson ska genom stor marknadskännedom och innovativ förmåga,
tillsammans med våra kunder, utveckla nya koncept, produkter och lösningar.
Gullberg & Jansson ska genom aktiv digital marknadsföring mot slutkonsument stärka
varumärke och skapa goda affärsmöjligheter för partner och kunder.
Gullberg & Jansson ska ha en lönsam tillväxt både organiskt och via företagsförvärv.

Finansiella mål




Gullberg & Jansson ska ha en genomsnittlig tillväxt med 10% per år över en längre
period.
Gullberg & Jansson ska bibehålla fokus på lönsamheten.
Gullberg & Jansson utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en
årlig utdelning som ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt.

8

GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)
ÅRSREDOVISNING 2021
Org.nr. 556690-5989

Verksamheten Gullberg & Jansson of Sweden AB
”Vår vision är att skapa glädje, hälsa och avkoppling med fokus på miljösmarta lösningar”
Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av poolprodukter inom
premiumsegmentet. Vi marknadsför och distribuerar miljösmarta poolprodukter inom säkerhet,
värme, rening och vattenkemi.
Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära samarbete med
utvalda tillverkare i Europa och Asien. Vår kvalitet gör att vi kan stå för generösa garantier.
Våra värmepumpar är energibesparande och de flesta är utrustade med det miljövänliga
köldmediet R32 med lågt GWP (Global Warming Potential).

Gullberg & Jansson of Sweden har cirka 220 auktoriserade återförsäljare i Norden som alla får
sin utbildning på vår årliga Academy. Vi har även cirka 50 auktoriserade serviceverkstäder som
utför alla typer av service och garantiärenden på våra poolvärmepumpar. Allt sammantaget för
att ge konsumenterna den bästa helhetsupplevelsen av Gullberg & Janssons produkter. Vår
organisation erbjuder internt en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad
supportorganisation.

Vi har under 2021 fokuserat på att fortsätta utveckla nytt och befintligt sortiment för att stärka
vår position på den nordiska marknaden. Vi genomförde i början av året en digital Academy för
våra kunder och lanserade nya digitala säljverktyg.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och effektivisera vår organisation och har under året
stärkt upp vår organisation med nya medarbetare inom sälj och administration. Vi har under året
märkt av bristen på råmaterial som resulterat i längre ledtider till återförsäljare och
slutkonsument. Vår höga servicenivå har under året varit en stor konkurrensfördel för oss då vi
haft en transparant kommunikation kring brist på råmaterial, längre ledtider och högre
anskaffningspriser.
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Verksamheten Stads&Park Produkter AB
”Vår vision är att bidra till en bättre arbetsmiljö för alla grönyteproffs med fokus på
högkvalitativa produkter”
Verksamheten Stads&Park Produkter marknadsför främst miljövänliga, batteridrivna och
handhållna grönytemaskiner som t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar, sekatörer samt
parkredskap från välkända franska leverantören Pellenc. Etesia, AS Motor och Oeliatec
levererar nischade miljövänliga produkter inom ogräsbekämpning och inom släntklippning för
att höja säkerhet och förbättra arbetsmiljön för såväl entreprenörer som kommuner. Produkterna
används vid professionell park- och grönyteskötsel.
Vi arbetar långsiktigt med våra produkter och tar ansvar för det vi säljer. Vi erbjuder
marknadens längsta garantier på våra produkter, under 2021 förbättrade vi garantivillkoren på
Pellenc som numera omfattas av 3 års garanti.
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Verksamheten Nordic Relax of Sweden AB
”Vår vision är att skapa hälsosamma och avkopplande oaser för människan att längta till”
Nordic Relax of Sweden erbjuder väldesignade, hållbara och innovativa relax- och
wellnessprodukter för en medveten livsstil. Med hjälp av kvalitativa och ledande leverantörer i
Europa och Asien skapar vi för hälsosamma och avkopplande oaser i såväl hemmet som
offentliga miljöer.
Genom att erbjuda produkter för hälsa och avkoppling väljer vi att göra dig ”hel och hållbar”.
Med hjälp av framtidens teknik ger vi dig en oas där både kropp och själ kan få återhämtning.
Nordic Relax som lanserades under våren 2021 har tagit fram en infraröd bastu där den bästa
tekniken kombineras med en produktdesign anpassad för den nordiska marknaden. Bolaget har
under året fokuserat på att bygga upp varumärket och återförsäljarnätverk samt fortsatt
produktutveckling inom hälsa och wellness. Genom satsningar på samarbeten i sociala medier
har vi nått ut till utvalda kundsegment.
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Verksamheten Nomaco Nordic AB

I april 2021 förvärvade Gullberg & Jansson AB 51% av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS
och Nomaco Norge AS via vårt nystartade helägda bolag Nomaco Nordic AB (ytterligare
information kring förvärvet finns under Not 5 Förvärv av rörelse).
Nomaco-bolagen är Nordens ledande leverantör av miljövänliga, batteridrivna elfordon för
transporter av lättare gods. Nomacos kunder finns primärt inom bostadsbolag, industrier,
kyrkogårdar, transportföretag samt kommunala förvaltningar. Nomaco-bolagen är generalagent
för utvalda varumärken där elbilstillverkaren Melex står för den största andelen.
Genom förvärvet stärker vi vårt segment inom den professionella grönytebranschen, där även
Stads&Park Produkter verkar. Vi har under året lagt en långsiktig strategi för hur Nomaco
Nordic och Stads&Park Produkter ska samarbeta och dra nytta av varandras kunskap och
kompetens.
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Marknadsutsikter
Den nordiska poolmarknaden
Den nordiska poolmarknaden har de senaste åren haft en stabil tillväxt. I Sverige byggs det cirka
6 000-8 000 pooler om året och man räknar med att det idag finns totalt cirka 80 000 - 90 000
nergrävda pooler. 80 000-90 000 pooler i Sverige motsvarar cirka 7-8 pooler per 1000 invånare.
I Tyskland är den siffran cirka 10-12 pooler per 1000 invånare och i Frankrike 26 pooler per
1000 invånare. För att komma till Tysklands nivå krävs att det byggs nya pooler i nuvarande
takt de nästkommande 6-8 åren.
Under pandemin, Covid-19, ökade efterfrågan på pool och pooltillbehör markant. Vår prognos
är att marknaden för nybyggnation kommer att fortsätta växa men stabilisera sig under de
närmsta åren.
Vi ser en positiv utveckling för eftermarknaden såsom utbyte av poolvärmepumpar, liners,
cirkulationspumpar, sandfilter etc. Många uppgraderar från enklare övertäckning till att
investera i ett exklusivare pooltak för att underlätta drift och skötsel av poolen.

Den nordiska grönytemarknaden
Inom den professionella grönytebranschen går trenderna åt mer miljövänliga och mer
ergonomiska produkter. Inför denna framtid där bensin- och dieselmaskiner ersätts av
batteridrivna produkter, där bättre arbetsmiljöförhållanden tar en större plats och där kemikalier
förbjuds, står Stads&Park och Nomaco bolagen väl rustade.
Stads&Park ligger i framkant med att marknadsföra världsledande teknik inom
batterihandhållna produkter från franska Pellenc, ogräsborstar samt nischade produkter inom
släntklippning från tyska AS Motor och ogräsbekämpning med hetvatten från Oeliatec.
Vi ser positivt på utvecklingen av Nomaco bolagen som erbjuder miljövänliga och batteridrivna
elfordon från unika varumärken som Melex. Nomaco ansvarar själv för utvecklingen av fordon
och har ett tätt samarbete med landets mest erfarna återförsäljare och serviceverkstäder. Med vår
kontinuitet och kunskap står vi på Nomaco som en garant för trygga investeringar i framtidens
elfordon.

Den nordiska wellnessmarknaden
Hälsa – trenden som blivit en livsstil.
Hälsa och Wellnes kommer fortsätta vara i fokus och är numera mer en livsstil än en trend. Vi
ser ett ökat intresse från den hälsomedvetna konsumenten att investera i sig själv, vilket gör att
utvecklingen av Nordic Relax of Sweden AB ligger rätt i tiden.

13

GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)
ÅRSREDOVISNING 2021
Org.nr. 556690-5989

Historik Gullberg &
Jansson AB
2002 Bolaget grundas av Marcus Gullberg och
Christian Jansson som startar direktimport av
luft/luftvärmepumpar.
2003 Bolaget bedriver försäljning till detaljister.
2004 Verksamheten når en omsättning om 5
MSEK.
2005 Bolaget Fenab AB, som ägs till 75% av
Marcus Gullberg och 25% av Alex Molvin,
registreras. Fenab köper därefter ut Gullberg &
Jansson från Marcus Gullberg och Christian
Jansson och blir moderbolag till Gullberg &
Jansson. Bolaget ändrar inriktning till att
marknadsföra produkter via återförsäljare.
2006 Bolaget tar fram både ett nytt produktprogram och en ny strategi.
2007 Gullberg & Jansson och Fenab fusioneras.
2008 Poolsortimentet utvecklas ytterligare och
även sortimentet för villa- och fastighetsvärmepumpar utvecklas. En omsättning om 20 MSEK.
2010 Under 2009/10 satsar Gullberg & Jansson
väsentligt på villavärme utan att uppnå förväntat
resultat, varför Bolaget bestämmer sig för att
fokusera på poolvärme- och poolreningsprodukter.
2012 Bolaget listas på Aktie Torget. Den totala
marknaden för poolvärmepumpar i Norden
minskade, vilket påverkade Bolagets omsättning
negativt. Försäljningen av produkter inom
affärsområdet Villa minskade och Bolaget
offentliggjorde att dessa produkter successivt
ska fasas ut ur produktsortimentet. Marcus
Gullberg, grundare och styrelseledamot i
Bolaget, lämnade bolaget operativt.
2013 Nettoomsättningen ökar med 24 %, tack
vare att pooltak lanserades som ny produktgrupp.
2014 Nettoomsättningen ökar med 44 %, vilket
till största del berodde på en ökad försäljning av
pooltak till befintliga och nya kunder i Norden.
Bolaget utökar sin specialisering på energibesparande produkter som poolvärmepumpar
och pooltak.

En spridningsemission genomförs, vilket ger
cirka 30 nya aktieägare till företaget och tillför
Bolaget 446 622 kronor före emissionskostnader. En marknadssatsning i
Storbritannien, Frankrike, Spanien och
Mellanöstern genomförs.
2015 Gullberg & Janssons nettoomsättning
ökar med 28 %. Gullberg & Jansson lanserar
framgångsrikt en ny exklusiv standardserie av
skjutbara pooltak.
2016 Gullberg & Jansson flyttade i januari
huvudkontoret från Höganäs till Helsingborg.
Bolaget förvärvar bolagen Poolvärlden AB och
Stads&Park Produkter i Stockholm AB.
2017 Nettoomsättningen ökar med 56%, vilket
beror på genomförd verksamhetsintegration och
en lyckad marknadslansering av nya miljösmarta poolprodukter.
Moderbolaget i Gullberg & Jansson och
dotterbolaget Poolvärlden AB integrerar sina
verksamheter inom swimmingpoolbranschen
och Poolvärlden AB ändrar namn till Gullberg
& Jansson of Sweden AB.
2018 Nettoomsättningen ökar med 16,5% och
rörelseresultatet EBITA med 96%.
Den 28 juni utsågs Peter Bäck till posten som
VD i Gullberg & Jansson AB och Gullberg &
Jansson of Sweden AB.
2019 Nettoomsättningen ökar med 23,5% och
rörelseresultatet före goodwillavskrivningarna,
EBITA, med 161%. Dotterbolaget Nordic Relax
of Sweden bildas.
2020 Nettoomsättningen ökar med 50% och
rörelseresultatet före goodwillavskrivningarna,
EBITA, med 157%. Covid-19 drabbade
Sverige och världen vilket förstärkte pågående
hemestertrend. Vi lanserade en ny gemensam
koncernhemsida, www.goj.se. Christan
Hjortmar tillträdde som VD 1 juni i Stads&Park
Produkter i Stockholm AB.
2021 Nettoomsättningen ökar med 94% och
rörelseresultatet före goodwillavskrivningarna,
EBITA, med 126%. Vi lanserade dotterbolaget
Nordic Relax of Sweden AB. Vi förvärvade
51% av Nomaco AB, Nomaco Danmark och
Nomaco Norge AS via vårt nystartade helägda
dotterbolag Nomaco Nordic AB.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för Gullberg & Jansson AB (publ) med säte i Helsingborg,
556690-5989 får härmed avge årsredovisning för 2021. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,
SEK.
Allmänt om verksamheten
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget bedriver import och försäljning av energi, klimatoptimerande- och miljösmarta produkter för både
privat och kommersiellt bruk. Försäljningen sker via återförsäljare till kunder både inom och utom EU.
Resultat och ställning
För information om bolagets resultat och ställning hänvisas till den efterföljande flerårsanalysen i denna
förvaltningsberättelse.
Ägare
Bolaget finns på Next Spotlight Stockmarket. Totala antalet aktier uppgår till 8 715 844 st. Det finns fyra
ägare som innehar mer än 10% av aktierna och tillsammans äger dessa ägare 65,8% av bolagets totala
aktier.
Namn
Gaetan Boyer, privat och via bolag
LMK Bolagen & stiftelse
Lars Lindgren
Magnus Vahlqvist, privat och genom bolag

Antal aktier
1 856 322
1 483 628
1 391 920
1 000 000

%
21,30%
17,02%
15,97%
11,47%

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I april förvärvade Gullberg & Jansson 51 % av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS
via det nystartade helägda bolaget Nomaco Nordic AB. Ytterligare information kring förvärvet finns i Not 5
Förvärv av rörelse. Nomacobolagen är Nordens ledande leverantör av miljövänliga, batteridrivna elfordon för
transporter av lättare gods. Genom förvärvet stärks vi vårt sortiment inom den professionella
grönytebranschen.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som
ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Dotterbolaget Stads&Park Produkter i
Stockholm AB, tillsammans med under året förvärvade Nomacobolagen, har som strategi att stärka sin
marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige, Danmark och Norge. Nordic Relax
of Sweden har som strategi att ytterligare bygga upp sitt varumärke på marknaden.
Konflikten i Ukraina påverkar inte Gullberg & Janssons verksamhet direkt. Dock kan det uppstå en
indirekt påverkan genom att våra leverantörer kan få brist på vissa råvaror. Därmed kan leveranser av
produkter försenas. Vidare kan priserna av produkter påverkas av det allmänna ekonomiska läget i Europa
och världen med hänsyn till inflation och räntor. Det sistnämnda kan även i viss utsträckning påverka våra
kunders investeringsvilja.
Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och
genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2022.
Risker
Kreditrisker
Med kreditrisker avses risken för att förlust uppkommer på grund av att en motpart, eller gäldenär, antingen
av ovilja eller oförmåga, helt eller delvis inte uppfyller avtalade förpliktelser. För Gullberg & Jansson består
kreditrisken huvudsakligen av risken för kreditförlust med avseende på kreditkunder samt risken för att
obetalda kundfordringar ökar. Denna kreditrisk bedöms i dagsläget vara liten. Detta då koncernen har
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fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund.
Betalningsvillkoren uppgår till mellan 30-60 dagar beroende på motpart och kreditförlusterna uppgår till
ett ringa belopp i förhållande till koncernens omsättning.
Marknadsrisker
Marknadsrisk utgörs av risken för förlust till följd av förändringar i aktiekurser, räntor och valutor. De
marknadsrisker som påverkar koncernen utgörs främst av valutarisker. Detta genom handel i eget lager, då
många, framför allt leverantörer handlar i EUR respektive USD.
Operativa risker
Med operativ risk avses förluster på grund av bristfälliga eller felaktiga interna processer eller rutiner,
mänskliga fel, inkorrekta system eller externa händelser. Riskerna består huvudsakligen av IT-risker och
administrativa risker. För Gullberg & Jansson består de operativa riskerna främst av risker inom
administrativ hantering.
Likviditets- och finansieringsrisk
Med likviditetsrisk avses risken för att vid någon given tidpunkt ej kunna leva upp till bolagets
betalningsförpliktelser. Finansieringsrisk innebär risken att inte kunna erhålla finansiering eller att
finansiering endast kan erhållas till avsevärt ökade kostnader. För Gullberg & Jansson består likviditetsoch finansieringsrisk huvudsakligen av risken att betalningsförmåga försämras avsevärt vid bortfall eller
försämrad tillgång av normala finansieringskällor.
Affärs- och strategisk risk
Med affärsrisk avses risken för minskade intäkter till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön (till
exempel marknadsförhållanden eller kundbeteende) har en negativ påverkan på volymer och marginaler.
Strategisk risk handlar om Gullberg & Janssons förmåga att anpassa sig till ändringar i omvärlden, och är
som sådan nära relaterad till affärsrisk. Strategisk risk definieras som risken för förlust på grund av
missriktade affärsbeslut, felaktigt genomförande av beslut eller oförmåga att reagera adekvat på
förändringar i samhället, regelsystemen eller branschen. Affärsrisk och strategisk risk består till största
delen för Gullberg & Janssons räkning av risken för att den framtida intjäningen minskar.
Intjäningsförmågan är framförallt beroende av konjunkturen men även av konkurrenskraft gentemot
konkurrenter.
Aktien och aktiekapitalet
Aktiens utveckling 2021
Sista betalkurs den 30 december 2020 var 85 (41,5) kronor. Den högsta noteringen, 102 (44,2) kronor,
noterades den 8 juli och den 18 augusti. Årets lägsta notering 36,8 (7,5) kronor, noterades den 28 januari.
Totala antalet aktier uppgick den 31 december 2021 till 8 715 844 (8 584 027) st. Den totala
omsättningen av aktier på Spotlight Stockmarket uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2021
till 5 000 911 (2 932 367) st aktier, motsvarande ett totalt värde på 361 163 606 (67 605 537) kronor.
Detta motsvarar en omsättningshastighet om 57,4 (34,2) procent av totala antalet aktier. Totalt antal
aktietransaktioner under 2021 uppgick via Spotlight Stockmarket till 49 693 (10 288) st. Genomsnittligt
antal omsatta aktier per dag uppgick till 19 766 (11 636) st. Den volymvägda genomsnittliga aktiekursen
under 2021 uppgick till 72,22 (23,05) kronor. Börsvärdet per 31 december 2021 uppgick till 740,8
(351,9) MSEK, en ökning med 111 (228) procent.
Spotlight Stockmarket och likviditetsgaranti
Gullberg & Jansson är listad på Next Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget) sedan juni 2012.
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2021 med 1,50 (1,00) SEK per aktie.
Aktiens totalavkastning
Totalavkastning avser den verkliga utvecklingen av en aktieplacering och utgörs av kursförändring
inklusive återinvesterad utdelning. Gullberg & Janssons totalavkastning för 2021 var 111 procent.
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Aktiekapitalet
• Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000.
• Antalet aktier i Bolaget skall lägst vara 4 000 000 och högst 16 000 000 stycken.
• Registrerat aktiekapital är 1 089 481 kr. Kvotvärde är 0,125 kronor.
• Det finns endast ett aktieslag. Varje aktie har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt
ger en (1) röst på bolagsstämman.
Övrigt
Det finns inga konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning
av annat värdepapper. Det finns inga utestående optionsprogram. Bolagets aktier kan fritt överlåtas på
annan part. Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud gjorts av
någon tredje part.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Kvotvärde

Ökning av antalet aktier

Ökning av aktiekapital

Totalt antal aktier

(kr)

(st)

(kr)

(st)

Totalt aktiekapital
(kr)

2005

Bolagsbildning

0,1

1 000 000

100 000

1 000 000

100 000

2006

Nyemission

0,1

485 714

48 571

1 485 714

148 571

2007

Nyemission

0,1

165 096

16 510

1 650 810

165 081

2008

Nyemission

0,1

377 700

37 770

2 028 510

202 851

2011:1

Fondemission

0,25

0

304 277

2 028 510

507 128

2011:2

Split 2:1

0,125

2 028 510

0

4 057 020

507 128

2012

Nyemission

0,125

1 750 000

218 750

5 807 020

725 878

2014

Nyemission

0,125

166 650

20 831

5 973 670

764 709

2016

Apportemission

0,125

2 020 357

252 545

7 994 027

999 253

2016

Nyemission

0,125

590 000

73 750

8 584 027

1 073 003

2021

Kvittningsemission

0,125

131 817

16 478

8 715 844

1 089 481

Flerårsjämförelse
Koncernen
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda, st
Soliditet, %

Moderbolaget
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda, st

2021

2020

2019

2018

2017

368 625
67 774
265 116
22
45

190 439
35 140
97 295
12
70

127 179
12 911
62 864
12
69

102 981
4 688
50 125
11
69

88 390
2 120
38 098
12
81

2021

2020

2019

2018

2017

8 812
-2 496
151 420
3

7 283
0
80 989
3

5 409
-1 117
50 071
1

5 652
10
37 213
1

9 028
0
33 815
2

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Moderbolagets nettoomsättning för 2021 är en koncernintern transaktion som har eliminerats i
koncernens nettoomsättning.
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

35 290 879
26 482 433
42 579 234
104 352 546

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
som överkursfond balanseras
utdelning
i ny räkning överförs

35 290 879
13 073 766
55 987 901
104 352 546

Styrelsens yttrande över förslag till vinstutdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna att på årsstämman den 18 maj 2022 besluta om
vinstutdelning med 1,50 SEK per aktie till ett sammanlagt belopp om 13 073 766 SEK.
Detta yttrande har upprättats i enlighet med 18 kap 4 § i aktiebolagslagen och utgör styrelsens
bedömning huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17
kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.
För 2021 har Gullberg & Jansson AB nått de finansiella målen avseende årlig omsättningstillväxt på
10% och en vinstmarginal på 10%. Enligt den fastställda utdelningspolicyn ska bolaget då ge en
ordinarie utdelningen på ca 30 procent av resultatet efter skatt. Den föreslagna utdelningen uppgår till
ca 26 procent av koncernens resultat efter skatt.
Moderbolagets soliditet uppgår till 83 procent före utdelning och 75 procent efter utdelning.
Moderbolagets och koncernens soliditet och likviditet bedöms vara betryggande med beaktande av det
starka kassaflöde som genereras. Moderbolaget kommer således kunna fullgöra sina förpliktelser på
kort och lång sikt med god marginal även efter den föreslagna vinstdispositionen.
Styrelsens uppfattning är att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn tagen till koncernens
och moderbolagets finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt med beaktande av de krav
som verksamhetens art, omfattning, risker och framtida expansionsplaner ställer på koncernens och
moderbolagets egna kapital och likviditet.
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Koncernresultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3
6

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

7, 8
9
15, 16
17, 18
6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

11

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Resultat hänförbart till moderföretag
Resultat hänförbart till ej bestämmande inflytande

13

2021

2020

368 625 210
5 321 881
373 947 091

190 241 570
4 506 916
194 748 486

-252 608 750
-16 445 835
-19 842 841

-132 388 978
-11 277 734
-11 470 055

-13 104 118
-2 594 891
-304 596 435

-1 140 781
-2 840 900
-159 118 448

69 350 656

35 630 038

45 816
-1 622 016
-1 576 200

33 362
-523 753
-490 391

67 774 456

35 139 647

-17 077 473
50 696 983

-7 671 459
27 468 188

50 696 983
0

27 468 188
0
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Koncernbalansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

0
81 692 959
81 692 959

0
2 766 804
2 766 804

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter
Goodwill

15
16

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

17
18

1 666 275
2 455 495
4 121 770

1 777 241
823 609
2 600 850

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

14

319 148
319 148

108 582
108 582

86 133 877

5 476 236

36 990 510
16 087 701
53 078 211

21 350 401
9 690 616
31 041 017

25 832 223
117 197
226 626
2 775 879
28 951 925

5 527 412
6 577
73 432
1 946 215
7 553 636

96 951 779
178 981 915
265 115 792

53 224 013
91 818 667
97 294 903

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Koncernbalansräkning

Not

Eget kapital

20

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Annat eget kapital inklusive årets resultat
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Summa eget kapital

2021-12-31

2020-12-31

1 089 481
1 089 481

1 073 003
1 073 003

35 290 879
31 451 080
82 310
50 696 983
117 521 252
118 610 733

27 002 886
12 698 736
0
27 468 188
67 169 810
68 242 813

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

14
23

7 301 562
24 649 346

1 819 000
0

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

24

63 193 571

0

3 155 788
11 398 363
16 745 463
14 644 733
5 415 233
51 360 580
265 115 792

2 001 282
10 542 488
7 615 297
4 330 247
2 743 775
27 233 090
97 294 903

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

25
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Koncernens förändringar i eget kapital

Eget kapital 2020-12-31
Kvittningsemission
Utdelning
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31

Not

Aktiekapital

Överkursfond

20

1 073 003
16 478

27 002 886
8 287 993

Kassaflödesanalys för koncernen

1 089 481

35 290 879

-8 715 844
82 310
50 696 983
82 230 373

Summa eget
kapital
68 242 813
8 304 471
-8 715 844
82 310
50 696 983
118 610 733

2021

2020

69 350 657

35 630 038

13 104 118
-345 693
797 088

1 140 782
-890 464
0

45 816
-388 922

33 362
-16 359

-5 441 437
77 121 627

-2 561 496
33 335 863

Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga kortfristiga fordringar
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 462 985
-12 295 732
-6 586 181
-2 992 834
4 974 956
52 758 851

-4 716 183
-189 879
1 361 378
-277 127
1 798 420
31 312 472

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag
Avyttring materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 494 031
-6 823 755
667 395
-8 650 391

-418 006
0
693 504
275 498

Finansieringsverksamheten
Emission
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 304 477
-8 715 844
-411 367

0
-2 575 208
-2 575 208

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens likvida medel
Likvida medel vid årets slut

43 697 093
53 224 013
30 673
96 951 779

29 012 762
24 211 251
0
53 224 013

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Realisationsresultat
Övriga justeringar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Not

Annat eget
kapital inkl
årets resultat
40 166 924
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Moderbolagets resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3
6

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

7, 8
9
15, 17,
18
6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster

10
11

Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag
Periodiseringsfonder
Skatt på årets resultat
Årets resultat

12
12
13

2021

2020

8 812 034
13
8 812 047

7 282 782
0
7 282 782

-3 913 573
-4 677 271

-3 095 211
-3 978 215

-148 260
-43 130
-8 782 234

-194 746
-41
-7 268 213

29 813

14 569

-2 500 000
-26 067
-2 526 067

0
-14 569
-14 569

-2 496 254

0

74 800 000
-18 000 000
-11 724 512
42 579 234

35 200 000
-5 000 000
-6 469 755
23 730 245
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Moderbolagets balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

0

0

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

15

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

17
18

1 666 275
27 857
1 694 132

1 777 241
104 566
1 881 807

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordran hos koncernföretag

26
27

16 414 245
15 682 946
32 097 191

8 084 774
15 682 946
23 767 720

33 791 323

25 649 527

116 262 752
0
608 709
116 871 462
757 384
117 628 845

54 244 805
17 000
468 693
54 730 590
609 308
55 339 899

151 420 168

80 989 426

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

19
29

24

GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)
ÅRSREDOVISNING 2021
Org.nr. 556690-5989

Moderbolagets balansräkning

Not

Eget kapital och skulder

20

2021-12-31

2020-12-31

1 089 481

1 073 003

35 290 879
26 482 433
42 579 234
104 352 546
105 442 027

27 002 886
11 468 032
23 730 245
62 201 163
63 274 166

26 500 000

8 500 000

594 034
1 743 591
14 418 231
415 852
2 306 433
19 478 141

228 780
0
7 518 106
214 688
1 253 686
9 215 260

151 420 168

80 989 426

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

21

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

Eget kapital 2020-12-31
Kvittningsemission
Utdelning
Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31

Not

Aktiekapital

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

20

1 073 003
16 478

27 002 886
8 287 993

35 198 277

63 274 166
8 304 471
-8 715 844
42 579 234
105 442 027

Kassaflödesanalys för moderbolaget

1 089 481

35 290 879

-8 715 844
42 579 234
69 061 667

2021

2020

29 813
148 260
39 416

14 569
194 746
0

-26 067
-4 824 387
-4 632 965

-14 569
-2 291 281
-2 096 535

-60 397 279
365 255
1 253 909
-63 411 080

-31 185 687
140 064
444 632
-32 697 526

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 525 000
-2 525 000

0
0

Finansieringsverksamheten
Utdelning
Koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-8 715 844
74 800 000
66 084 156

-2 575 208
35 200 000
32 624 792

148 076
609 308
757 384

-72 734
682 042
609 308

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för avskrivningar
Justering realisationsresultat
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Förändring av övriga kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Denna årsredovisning och koncernredovisning omfattar det svenska moderbolaget Gullberg & Jansson
AB (publ), organisationsnummer 556690-5989, och dess dotterbolag. Bolagets redovisningsvaluta är
SEK. Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Helsingborg. Adressen till
huvudkontoret är Hortensiagatan 7, Helsingborg.
Styrelsen har den 27 april 2022 godkänt denna årsredovisning och koncernredovisning, vilken kommer att
läggas fram för antagande vid årsstämma den 18 maj 2022.
Koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall
som anges nedan under Moderbolagets redovisningsprinciper.
Värderingsgrunder
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde består av villkorade köpeskillingar.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för
moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor.
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
För att upprätta finansiella rapporter krävs både bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper
samt uppskattningar vid värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och
antagande baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara relevanta.
Uppskattningar och antagande ses över regelbundet och jämförs mot faktiska utfall. Ett område som varit
väsentligt avser beräkning tilläggsköpeskillingen samt optionsavtalet vid förvärvet av Nomacobolagen.
Vid bedömningen har styrelsen beaktat framtida intäkter, rörelsemarginaler samt antal anställda.
Väsentliga bedömningar och uppskattningar beskrivs närmare i not 2.
Avseende kundfordringar görs en objektiv bedömning av alla utestående belopp vid utgången av varje
rapporteringsdatum. Historiskt har bolaget haft låga kundförluster.
Rörelsesegment och segmentsredovisning
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver en likartad affärsverksamhet som genererar
intäkter och kostnader och vars resultat regelbundet följs upp av koncernledningen. Koncernen
rapporteras i de tre affärsområdena Swimmingpool, Grönyta och Wellness&Relax. Affärsområdena
motsvaras av rörelsesegment. Segmentsredovisningen är den modell som Gullberg & Jansson anser bäst
beskriver Gullberg & Janssons verksamhet både vad gäller intern styrning och riskprofil och det är också
så som styrelse och ledning följer verksamheten.
Utöver affärsområdena redovisas koncerngemensamt som består av moderbolaget Gullberg & Jansson
AB.
Klassificering
Anläggningstillgångar består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader
räknat från balansdagen. Långfristiga skulder består av belopp som förfaller till betalning först efter mer
än tolv månader efter balansdagen samt andra belopp för vilka bolaget har en ovillkorlig rätt att skjuta
upp betalningen till en tidpunkt som ligger mer än tolv månader efter balansdagen. Andra tillgångar och
skulder redovisas som omsättningstillgång respektive kortfristig skuld. Som omsättningstillgångar
redovisas även lagertillgångar.

27

GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)
ÅRSREDOVISNING 2021
Org.nr. 556690-5989

Koncernredovisning
Gullberg & Jansson AB (publ) upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 26.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och
skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. En variabel
tilläggsköpeskilling ingår i anskaffningsvärdet vid förvärvstidpunkten, om det är sannolikt att denna
tilläggsköpeskilling kommer att erläggas.
Innehav utan medbestämmande inflytande (minoritet) av de förvärvade nettotillgångarna värderas till
verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna
vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av innehav utan bestämmande inflytande
och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin
helhet.
I de fall där innehavaren utan bestämmande inflytande har en säljoption avseende sitt aktieinnehav till
koncernen vid en framtida tidpunkt, redovisar dock koncernen inte något innehav utan bestämmande
inflytande. Anledningen till detta är att den skuld som redovisas för den utställda optionen bokas mot
innehav utan bestämmande inflytande i eget kapital per förvärvstillfället.
Säljoptioner och köpoptioner att förvärva innehav utan bestämmande inflytande
I förvärvet av Nomacobolagen har koncernen ställt ut optioner till innehavare utan bestämmande
inflytande som ger dessa rätt att kräva att koncernen köper deras innehav vid en framtida tidpunkt.
Koncernen innehar i dessa fall även köpoptioner som ger koncernen rätten att vid en framtida tidpunkt
köpa innehav utan bestämmande inflytande. Utställda säljoptioner till innehavare utan bestämmande
inflytande ger upphov till en finansiell skuld, vilken värderas till det diskonterade nuvärdet av det
bedömda framtida lösenbeloppet. Skuldens värde reducerar innehav utan bestämmande inflytande i
koncernens eget kapital, då andelarna anses förvärvade.
I efterföljande perioder redovisar koncernen således inget innehav utan bestämmande inflytande för dessa
enheter och resultatet hänförs till sin helhet moderföretagets aktieägare. Eventuella omvärderingar av
skulderna redovisas i resultaträkningen.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som
uppkommer från koncerninterna transaktioner elimineras i sin helhet vid upprättande av
koncernredovisningen.
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger
på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin
verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna
redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska
anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar som
redovisas till verkligt värde omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten
för värderingen till verkligt värde.
Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive koncernmässiga över- och undervärden,
omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska
kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet
omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en uppskattning av valutakurserna vid
respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av
utlandsverksamheter redovisas i resultatet och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital,
benämnd omräkningsdifferens.

28

GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)
ÅRSREDOVISNING 2021
Org.nr. 556690-5989

Intäkter
Koncernen redovisar en intäkt när koncernen uppfyller ett prestationsåtagande, vilket inträffar då en
utlovad vara eller tjänst levereras till kunden och kunden övertar kontrollen av varan eller tjänsten.
Kontroll av ett prestationsåtagande kan överföras över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten utgörs av det
belopp som koncernen förväntar sig erhålla som ersättning för varor eller tjänster. Koncernens intäkter
utgörs i huvudsak av försäljning av varor med avdrag för rabatter och bonus samt övriga intäkter.
Intäktsredovisning kräver bedömning av fakta och förhållanden i respektive avtal. Bedömningarna
omfattar främst identifiering av eventuella förväntade rörliga ersättningar.
Befarade förluster kostnadsförs så snart dessa är kända och dessa belopp belastar resultatet.
Övriga intäkter avser administrativa intäkter samt andra övriga intäkter. Dessa intäkter kan redovisas
såväl över tid som vid en tidpunkt baserat på när kontrollen överförs från Gullberg & Jansson till kund.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar, räntekostnader på
skulder och förändringar i verkligt värde av finansiella skulder.
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av
effektivräntemetoden. Effektivränta är den ränta som exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och
utbetalningarna under den förväntade löptiden för det redovisade bruttovärdet för en finansiell tillgång
eller det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell skuld.
Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell
skatt hänförlig till tidigare år. Aktuell skatt värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt
baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de
kan utnyttjas.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när Gullberg & Jansson 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 koncernen 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.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och omedelbart tillgängliga tillgodohavande hos banker och
motsvarande institut.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp 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.
Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
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avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Goodwill skrivs av på 5-10 år.
Förvärvet av Poolvärlden AB, som gjordes i mars 2016, bedömdes då vara av starkt strategiskt karaktär
och goodwillavskrivningen för detta förvärv sattes till 10 år.
Under 2021 förvärvades Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS. Även detta förvärv
bedöms vara av starkt strategiskt förvärv och goodwillavskrivningen följer huvudregeln i
redovisningsprinciperna dvs 5 år.
Under 2022 kommer Gullbergs & Jansson AB gå över till IFRS och i enlighet med detta regelverk
värderas goodwill till anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar. Goodwillen som har en
obestämbar nyttjandeperiod skrivs då inte av men prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart
indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras
till förvärvet av tillgången.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering
eller avyttring eller när inga ekonomiska fördelar förväntas. Vinst eller förlust som uppkommer vid
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens
redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Realisationsvinst respektive
realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive
Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Demomaskiner
Inventarier, verktyg och installationer

3-20 år
5 år
3-10 år

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt
kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd
hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För färdiga varor inkluderar
anskaffningsvärdet förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats
och skick. Nettoförsäljningsvärdet definieras som försäljningspris reducerat för kostnader för
färdigställande samt försäljningskostnader.
Värdet av de produkter som ej anses vara försäljningsbara har skrivits ner.
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Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald
semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och
en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Pensioner: Gullberg & Janssons pensionsåtagande omfattar enbart avgiftsbestämda planer. En
avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en
separat juridisk enhet. För koncernens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer
redovisas som en kostnad i årets resultat avgifter i den takt de intjänas genom att de anställda utfört
tjänster åt koncernen under en period.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller
beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en
befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett
utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen
av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida
kassaflödet.
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.
Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de
fall som anges nedan.
Dotterbolag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen
delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott aktiveras i aktier och andelar hos givaren, efter beaktande av eventuellt
nedskrivningsbehov.
Utdelning
Erhållen utdelning från koncernbolag redovisas som intäkt.
Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition, oavsett om koncernbidraget är lämnat eller erhållet.
Definitioner av begrepp och nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter och intäktskorrigeringar
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Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av goodwill
EBIT
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Koncernen samt Moderbolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar
och bedömningar som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges nedan. Gullberg & Janssons operativa
verksamhet är känslig för förändringar i bland annat volym och marginal. De finansiella riskerna är
kopplade till verksamhetens kapitalbindning, kapitalbehov och valutarisk. För mer information hur
förändringar i viktiga variabler påverkar koncernens resultat se avsnitt Risker och riskhantering.
Nyttjandeperiod immateriella och materiella anläggningstillgångar
Ledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande avskrivning för koncernens
immateriella och materiella anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på historisk kunskap om
motsvarande tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt bedömda restvärden prövas varje
balansdag och justeras vid behov.
Tilläggsköpeskilling
Förvärvsavtalet gällande förvärvet av 51% av aktierna i Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco
Norge AS innehåller utöver köpeskillingen en tilläggsköpeskilling. Den sistnämnda ska erläggas 24
månader efter tillträdet, vilket innebär april 2023. Tilläggsköpeskillingen baseras på 7 gånger
genomsnittet av EBITDA för 2021 och 2022 minus EBITDA för 2020. Denna ska erläggas kontant.
Koncernen har vid förvärvet gjort en prognos avseende tilläggsköpeskilling baserad på prognosen för
respektive Nomaco-bolag. Tilläggsköpeskillingen har sedan nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta
om 2%. Tilläggsköpeskillingen har i redovisningen bokförts som en avsättning.
Optionsskuld
Förvärvsavtalet gällande förvärvet av aktierna i Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge
AS innehåller också en säljoption vilken ger säljarna rätt att kräva att koncernen köper resterande 49% av
aktierna samt en köpoption som ger Gullberg & Jansson rätt att köpa resterande del av aktierna från
innehav utan bestämmande inflytande. Med hänsyn till att Gullberg & Jansson har som avsikt att förvärva
resterade 49% av aktierna i Nomaco-bolagen ska säljoptionen som innehas av innehav utan bestämmande
inflytande redovisas som en skuld motsvarande nuvärdet av inlösenbeloppet. Därför anses det i praktiken
att förvärvaren har förvärvat 100% av aktierna redan dag 1 med villkorad köpeskilling.
Innehållet i optionsavtalet innebär att de resterande 49% av aktierna betalas under Q1 2027 med en
värdering om 6 gånger genomsnittet av EBITDA för perioden 2025–2026 (två räkenskapsår). Detta
innebär att den skuld som finns upptagen i redovisningen, totalt 62,0 Mkr, bygger på förväntad prognos
utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns idag. Betalningen av denna skuld sker genom
kontanta medel (50%) samt med nyemitterade aktier (50%) i Gullberg & Jansson. Skulden har
nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 3%.
Nedskrivningsprövning för goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Förvärvet från
2017 avseende Poolvärlden AB, var ett strategiskt förvärv som grundade den fortsatta utvecklingen av
bolaget. Med hänsyn till detta fastställdes det att denna goodwill skulle skrivas av på 10 år.
Under 2021 förvärvades Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS. Även detta är ett
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strategiskt förvärv. Avskrivningen av denna goodwill följer huvudregeln i K3s regelverk avseende
avskrivningstiden för goodwill dvs 5 år.
Under 2022 kommer Gullbergs & Jansson AB gå över till IFRS och i enlighet med detta regelverk
värderas goodwill till anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar. Goodwillen som har en
obestämbar nyttjandeperiod skrivs då inte av men prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart
indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde.
Nedskrivningsprovning för finansiella anläggningstillgångar
Moderbolaget undersöker varje balansdag om nedskrivningsbehov föreligger för de finansiella
anläggningstillgångarna.
Not 3

Nettoomsättning per geografisk marknad
Koncernen
2021

2020

Moderbolaget
2021

2020

Fördelning per land
Sverige
Danmark
Övrigt EU
Norge
Övrigt
Summa

302 708 960
33 883 897
1 824 408
30 207 945
0
368 625 210

165 279 336
13 278 536
1 028 262
10 362 872
292 564
190 241 570

8 812 034
0
0
0
0
8 812 034

7 282 782
0
0
0
0
7 282 782

Gullberg & Jansson redovisar en intäkt när koncernen uppfyller ett prestationsåtagande, vilket är då en
utlovad vara eller tjänst levereras till kunden och kunden övertar kontrollen av varan eller tjänsten.
Koncernens intäkter utgörs framför allt av försäljning av varor, administrativa tjänster samt övriga
intäkter. Intäkter redovisas baserat på priset i avtalet, vilket normalt är ett fast pris. Utöver detta
förekommer i avtalen vissa rabatter och bonusar, vilket redovisas löpande när detta kan med tillförlitlighet
beräknas och uppskattas.
Not 4

Rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på hur företagets högste verkställande
beslutsfattare dvs koncernledningen följer verksamheten. Segmentsredovisningen är den modell Gullberg
& Jansson anser bäst beskriver Gullberg & Janssons verksamhet både vad gäller intern styrning och
riskprofil. Koncernen rapporteras i de tre affärsområdena Swimmingpool, Wellness & Relax och Grönyta.
Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.
Koncernens interna rapportering är uppbyggd så att koncernledningen följer varje affärsområde tom
rörelseresultatet och rörelsemarginalen. I segmentens rörelseresultat har inkluderats direkt hänförbara
poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster
består av finansiella intäkter och kostnader samt skatter.
Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen parter som är oberoende av
varandra, välinformerade och med ett intresse att transaktionerna genomförs.
Koncernen består av följande rörelsesegment:


Swimmingpool: Affärsområde Swimmingpool omfattar koncernens försäljning av miljösmarta
poolprodukter. Affärsområdet är marknadsledande på pooltak och värmepumpar. Detta
affärsområde består idag av bolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB. Kunder inom detta
segment består av återförsäljare samt offentliga kunder. Verksamheten bedrivs främst i de
skandinaviska länderna med en säljorganisation med utesäljare och kundtjänst och hemsida



Wellness & Relax: Affärsområde Wellness & Relax omfattar idag bolaget Nordic Relax of
Sweden AB. I detta område marknadsförs idag väldesignade, hållbara och innovativa relax- och
wellnessprodukter för en medveten livsstil. Den största produkten inom affärsområdet idag är
infraröda bastu i olika utformning. Kunder inom detta segment består av privata konsumenter,
återförsäljare och såväl privata och offentliga verksamheter med anknytning till hälsa och
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välbefinnande. Verksamheten bedrivs idag främst i Sverige med utesäljare, kundtjänst och
hemsida.


Grönyta: Affärsområde Grönyta omfattar koncernens försäljning av miljövänliga, batteridrivna
och handhållna produkter inom grönytebranschen. Vidare är vi i detta affärsområde leverantör av
elbilar för närtransporter av personer och lättare gods. Kunder inom detta område är främst
professionella aktörer inom grönyta, som privata verksamheter och offentliga verksamheter. De
bolag som ingår inom detta affärsområde är Stads&Park Produkter i Stockholm AB, Nomaco
AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS. Verksamheten bedrivs idag främst inom de
skandinaviska länderna med utesäljare, kundtjänst och hemsida.

Koncernen 2021

Extern försäljning
Intern försäljning
Summa intäkter
Rörelsekostnader
Övr rörelseintäkter
Övr rörelsekostnader
Rörelseresultat
Rörelsemarginal,%

Swimmingpool

Wellness &
Relax

Grönyta

Koncerngemensamt

Eliminering
inkl
avskrivning
goodwill

308 911 483
1 255 928
310 167 411

1 071 255
284 800
1 356 055

58 642 472
9 210 628
67 853 100

0
8 812 034
8 812 034

0
-19 563 390
-19 563 390

-236 208 823
4 691 072
-2 402 739
76 246 921
24,7

-2 706 828
5 506
-14 378
-1 359 644
-

-61 471 866
639 238
-134 645
6 885 827
11,8

-8 739 104
13
-43 130
29 813
-

Koncernen
segment
368 625 210
0
368 625 210

7 125 078 -302 001 543
-13 948
5 321 881
0
-2 594 891
-12 452 260
69 350 657
18,8

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

45 816
-1 622 016
67 774 456

Skatt
Årets resultat

-17 077 473
50 696 983

Koncernen 2020

Extern försäljning
Intern försäljning
Summa intäkter
Rörelsekostnader
Övr rörelseintäkter
Övr rörelsekostnader
Rörelseresultat
Rörelsemarginal,%

Swimmingpool

Wellness &
Relax

Grönyta

Koncerngemensamt

Eliminering
inkl
avskrivning
goodwill

181 197 142
148 968
181 346 110

0
239 644
239 644

9 241 841
0
9 241 841

0
7 282 782
0

0
-7 671 394
0

-145 458 107
3 815 340
-2 738 769
36 964 574
20,4

-1 614 676
2 082
-11 328
-1 384 278
-

-9 072 476
492 081
-90 762
570 684
6,2

-7 268 172
0
-41
14 569
-

Koncernen
segment
190 438 983
0
190 438 983

7 135 883 -156 277 548
0
4 309 503
0
-2 840 900
-535 511
35 630 038
18,7

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

33 362
-523 753
35 139 647

Skatt
Årets resultat

-7 671 459
27 468 188
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Kommentarer till tabellerna
Koncernens nettoomsättning enligt segmentsredovisning ökade med 94% och uppgick till 368,6 Mkr
(190,4 Mkr), varav den förvärvade verksamheten inom affärsområde Grönyta bidrog med 47,1 Mkr.
Justerat för förvärvade enheter ökade nettoomsättningen med 69%. Rörelseresultatet enligt
segmentsredovisningen uppgick till 69,4 Mkr (35,6 Mkr), varav den förvärvade verksamheten netto
uppgick till -5,5 Mkr inklusive goodwillavskrivning med 11,9 Mkr.
I affärsområde Swimmingpool ökade nettoomsättningen med 71,3% med en rörelsemarginal på 24,7%
(20,4). Affärsområde Wellness&Relax ökade nettoomsättningen, men fortfarande befinner sig detta
affärsområde i ett uppbyggnadsskede varför rörelseresultatet ligger på -1,4 Mkr (-1,4 Mkr). Affärsområde
Grönyta uppvisade en rörelsemarginal om 11,8% (6,2). Exkluderat den förvärvade verksamheten uppgick
rörelsemarginalen till 3,7%.

Not 5

Förvärv av rörelse

Nomacobolagen
Den 7 maj 2021 förvärvade koncernen 51% av aktiekapitalet i Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och
Nomaco Norge AS. Nomacobolagen är Nordens ledande leverantör av miljövänliga, batteridrivna
elfordon för transporter av lättare gods. Nomaco Sverige har varit verksamma sedan 1991 medan Nomaco
Danmark och Nomaco Norge etablerades under 2020. Bolagen hade vid förvärvstillfället totalt 9 anställda.
Sedan 1991 har bolagen levererat flera tusen kundanpassade fordon till beställare över hela Norden,
primärt till bostadsbolag, industrier, kyrkogårdar, transportföretag, samt kommunala förvaltningar.
Bolagen arbetar tätt ihop med Nordens mest erfarna återförsäljare och serviceverkstäder inom branschen.
Nomaco är generalagent för utvalda varumärken, där elbilstillverkaren Melex står för den största andelen.
Genom förvärvet stärker koncernen sitt sortiment inom den professionella grönytebranschen. Vidare
innebär förvärvet att Gullberg & Jansson utökar sin närvaro i Sverige och Danmark och etablerar sig i
Norge.
Vid tillträdet betalade Gullberg & Jansson en köpeskilling om totalt 18,6 Mkr på kassa- och skuldfri basis.
Betalning skedde med kontanta medel, 10,3 Mkr, samt nyemitterade aktier till ett verkligt värde på
förvärvsdagen på 8,3 Mkr (131 817 aktier). 24 månader efter tillträdet, april 2023, ska en tilläggsköpeskilling erläggas som baseras på 7 gånger genomsnittet av EBITDA för 2021 och 2022 minus EBITDA för
2020. Denna tilläggsköpeskilling ska erläggas kontant.
Förvärvsavtalet innehåller också en säljoption vilken ger säljaren rätten att kräva att koncernen köper
resterande 49% av aktierna samt en köpoption som ger Gullberg & Jansson rätt att köpa resterande del av
aktierna från innehav utan bestämmande inflytande. Med hänsyn till att Gullberg & Jansson har som
avsikt att förvärva resterade 49% av aktierna i Nomaco-bolagen ska säljoptionen som innehas av innehav
utan bestämmande inflytande redovisas som en skuld motsvarande nuvärdet av inlösenbeloppet. Därför
anses det i praktiken att förvärvaren har förvärvat 100% av aktierna redan dag 1 med villkorad
köpeskilling. Detta innebär att de resultat (vinst eller förlust) som uppkommer i Nomaco dotterbolagen
allokeras till moderbolaget och inte till innehav utan bestämmande inflytande (minoritet), då det inte finns
något.
Innehållet i optionsavtalet innebär att de resterande 49% av aktierna betalas under Q1 2027 med en
värdering om 6 gånger genomsnittet av EBITDA för perioden 2025–2026 (två räkenskapsår). Detta
innebär att den skuld som finns upptagen i redovisningen, totalt 62,0 Mkr, bygger på förväntad prognos
utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns idag. Betalningen av denna skuld sker genom
kontanta medel (50%) samt med nyemitterade aktier (50%) i Gullberg & Jansson. Gullberg & Jansson
kommer att gå över till IFRS 2022, vilket innebär att impairmenttest gällande goodwillvärdet i koncernen
kommer att göras regelbundet för att bedöma eventuellt nedskrivningsbehov av goodwillvärdet. Skulle ett
nedskrivningsbehov föreligga och detta bygger på en sämre utveckling av verksamheten än förväntat
kommer sannolikt även prognosen avseende EBITDA framåt att förändras och därmed kommer även
skulden gällande optionsavtalet att skrivas ner.
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Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för Nomacobolagen samt verkligt värde på
förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen.
Köpeskilling per 7 maj 2021 (Mkr)
Likvida medel
Eget kapitalinstrument (131 817 stamaktier)
Tilläggsköpeskilling
Transaktionskostnader
Summa köpeskilling (51% av aktierna i Nomacobolagen)

10,3
8,3
23,9
0,9
43,4

Skuld till innehav utan bestämmande inflytande (resterande 49% av aktierna)
Summa köpeskilling

62,0
105,4

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder
Likvida medel
Övriga omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skatteskulder
Leverantörsskulder och andra skulder
Summa identifierbara nettotillgångar

12,7
16,8
0,3
-1,5
-14,2
14,1

Goodwill

91,3

Goodwill
Goodwill är hänförlig till framtida kunder, geografisk expandering samt de anställda i den förvärvade
verksamheten. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill.
Intäkter och resultat i förvärvad rörelse
Den intäkt från Nomacobolagen som ingår i koncernens resultaträkning sedan den 7 maj uppgår till 46,6
Mkr. Nomacobolagen bidrog också med ett rörelseresultat (inklusive avskrivningar på övervärden men
exklusive skatter och avskrivning på goodwill) på 6,4 Mkr för samma period.
Villkorad köpeskilling
I april 2023, ska en tilläggsköpeskilling erläggas som baseras på 7 gånger genomsnittet av EBITDA för
2021 och 2022 minus EBITDA för 2020. Denna tilläggsköpeskilling ska erläggas kontant.
Det verkliga värdet på den villkorade köpeskillingen om 23,9 Mkr har uppskattats genom antaganden om
sannolikheten för vad EBITDA kommer uppgå till.
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Not 6

Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader
Koncernen
2021

Övriga rörelseintäkter:
Valutakursvinst
Vinst avyttring materiella
anläggningstillgångar
Övriga intäkter
Summa
Övriga rörelsekostnader:
Valutakursförlust
Förlust avyttring materiella
anläggningstillgångar
Summa
Not 7

2020

Moderbolaget
2021

2020

4 588 435

4 047 947

0

0

407 247
326 199
5 321 881

423 931
35 038
4 506 916

0
13
13

0
0
0

-2 533 337

-2 805 233

-3 714

-41

-61 554
-2 594 891

-35 667
-2 840 900

-39 416
-43 130

-0
-41

Ersättning till revisorerna
Koncernen
2021

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget

2020

Moderbolaget
2021

2020

421 581

294 431

262 400

164 681

Hoilund Regnskap AS
Revisionsuppdraget

11 976

0

0

0

Beierholm
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster

58 656
81 846

0
0

0
0

0
0

574 059

294 431

262 400

164 681

Summa

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen,
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet
med överenskommelse eller avtal.
Not 8

Operationella leasingavtal
Koncernen
2021

2020

Moderbolaget
2021

2020

Framtida minimileaseavgifter, som ska
erläggas avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men
inom 5 år
Förfaller till betalning senare än fem år

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

2 513 691

1 332 496

1 223 952

1 217 856

5 651 644
1 473 240
9 638 575

4 804 974
2 535 354
8 672 824

4 714 368
1 473 240
7 411 560

4 643 844
2 535 354
8 397 054

2 200 200

1 344 452

1 239 027

1 217 933

I koncernens redovisning utgörs den
operationella leasingen i allt väsentligt av
hyrda fastigheter/lokaler.
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Not 9

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
2021

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen, vice
VD och verkställande direktören
varav bonus
Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och
verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt
Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare (tkr)
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt

2020

Moderbolaget
2021

2020

7
15
22

5
7
12

1
2
3

1
2
3

5 269 463
732 764
8 814 943
14 084 406

3 137 026
524 546
4 996 486
8 133 512

2 603 479
610 378
759 778
3 363 257

2 184 694
448 758
610 907
2 795 602

4 092 219

2 363 921

1 086 671

821 056

561 453
529 161
19 267 239

283 903
363 917
11 145 253

129 194
41 297
4 620 419

209 905
42 560
3 869 123

2
9
11

2
4
6

2
3
5

2
3
5

Specifikation av löner och ersättningar
till VD/ledande befattningshavare (tkr)
Namn
Peter Ragnarsson
Susanna Hilleskog
Lotti Gustafsson Svedenstedt
Peter Bäck
Gaétan Boyer
Kerstin Wibergh
Christian Hjortmar
Benny Svenningsen *)
Ulf Håkansson *)
Geir Bentestuen *)
Totalt

Titel
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
VD
Styrelseordförande
VD
VD
VD
VD
VD

2021
100
100
100
2 039
263
606
568
472
670
351
5 269

2020
100
100
100
1 354
531
463
489
0
0
0
3 137

*) avser perioden 2021-05-08—2021-12-31 dvs sedan förvärv av Nomaco-bolagen

Samtliga VD har avtal om en eventuell bonus om max 6 (sex) månadslöner. Peter Bäck har en
uppsägningstid om 12 månader och övriga VD har en uppsägningstid om 6 månader. I inget fall finns det
något avgångsvederlag avtalat.
Kommentarer till tabellerna
Rörlig ersättning kan erbjudas samtliga anställda i bolagen. Övriga förmåner och ersättningar avser
huvudsakligen tjänstebil och semesterersättning. Pensionskostnad avser den kostnad som belastat året. I
koncernen finns i de fall då pensionsavsättningen inte sker enligt tecknat kollektivavtal underlag enligt
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fastställd pensionspolicy. Pensionspolicyn syftar till att spegla en pensionsavsättning som motsvarar
åtminstone kollektivavtalade avsättningar.
År 2020 omfattades gruppen ledande befattningshavare sju personer, varav tre externa styrelseledamöter,
tre VD:ar och en arbetande styrelseordförande. Under 2021 har denna grupp med hänsyn till förvärvet av
Nomacobolagen utökats och denna grupp består nu av 10 personer, varav tre styrelseledamöter, en
styrelseordförande och sex VDar.
Styrelsen
På årsstämman 2021 beslutades att ersättningen till styrelsens ledamöter skulle uppgå till 500 tkr (300),
varav 200 tkr till styrelsens ordförande och 300 tkr till styrelsens övriga ledamöter.
Arvode utgår inte till de styrelseledamöter som är tillsvidareanställda i koncernen. Avtal om framtida
pensioner/avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga
styrelseledamöter.
Principer för ersättningar till ledande befattningshavare
Gruppen ledande befattningshavare omfattar de tio personer som omnämns ovan. Ersättning till
verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, eventuell rörlig
ersättning, extra sjuk- och sjukvårdsförsäkring och de förmåner vilka även gäller för Gullbergkoncernens
övriga anställda samt pension. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. Den sammanlagda
ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och baserad på
befattningshavarens ansvar och kompetens.
Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska främst vara baserad
på koncernföretagens lönsamhet samt andra, vid var tid, väsentliga mål för respektive koncernföretag.
Rörlig ersättning ska fastställas för varje enskilt verksamhetsår. Rörlig ersättning regleras året efter
intjänandet och kan utbetalas antingen som lön eller placeras som pensionssparande. Vid utbetalning som
engångsbetald pensionspremie sker uppräkning så att totalkostnaden för Gullbergs blir neutral.
Uppsägningstiden från Gullbergs sida ska vara högst 6 månader undantagen koncernens verkställande
direktör. Detta motsvarar även uppsägningen från ledande befattningshavarens sida.
Verkställande direktören i koncernen
Till verkställande direktören i Gullberg & Jansson AB, Peter Bäck, har för 2021 utgått lön och annan
ersättning, inräknat förmåner med totalt 880 tkr (830). Därutöver har för 2021 rörlig ersättning utgått med
1 152 tkr (542). Pensionspremier har under året uppgått till 104 tkr (90).
Uppsägningstiden från såväl Gullbergs sida som verkställande direktören är 12 månader. Det finns inget
avtal om avgångsvederlag och reducering för lön från ny arbetsgivare under uppsägningstiden ska ske.
Not 10

Resultat från andelar koncernföretag
Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

Nedskrivning aktier i Nordic Relax of
Sweden AB
Summa

Not 11

-2 500 000
-2 500 000

0
0

Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Räntekostnader
Diskonteringsränta
Förlust avyttring kortfristig placering
Summa

-71 769
-1 550 247
0
-1 622 016

-16 359
0
-507 394
-523 753

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
-26 067
0
0
-26 067

-14 569
0
0
-14 569
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Not 12

Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

Avsättning till periodiseringsfond
Erhållna koncernbidrag
Summa

Not 13

-18 000 000
74 800 000
56 800 000

Skatt på årets resultat
Koncernen
2021

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats moderbolag
(2021: 20,6% och 2020: 21,4%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
och skattepliktiga intäkter
Förändrade skattesatser
Skatt hänförlig till tidigare år
Redovisad skattekostnad
Effektiv skattekostnad

Not 14

-5 000 000
35 200 000
30 200 000

2020

Moderbolaget
2021

2020

-13 277 486
-3 799 987
-17 077 473

-6 710 041
-961 418
-7 671 459

-11 724 512
0
-11 724 512

-6 469 755
0
-6 469 755

67 774 456

35 139 647

54 303 746

30 200 000

13 961 538

7 519 884

11 186 571

6 462 800

3 056 201
55 989
3 745
17 077 473

151 575
0
0
7 671 459

534 196
0
3 745
11 724 512

6 955
0
0
6 469 755

25,2%

21,8%

21,6%

21,4%

Uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Koncernen
2021

2020

Skillnaden mellan å ena sidan den
inkomstskatt som har redovisats i
resultaträkningen samt å andra sidan den
inkomstskatt som belöper på verksamheten
utgörs av

Uppskjuten skatt på avyttring kortfristig
placering
Uppskjuten skatt på internvinst i lager

uppskjuten skatt på obeskattade reserver
uppskjuten skatt på övervärden på
anläggningstillgång
övrig uppskjuten skatteskuld

108 582
210 566
319 148

108 582
0
108 582

-7 279 017

-1 819 000

-16 320
-6 225
-7 301 562

0
0
-1 819 000
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Not 15

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen
2021

Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2020

268 033
0

268 033
0

268 033
0

268 033

268 033

268 033

268 033

-268 033
-0
-268 033

-268 033
-0
-268 033

-268 033
-0
-268 033

-268 033
-0
-268 033

0

0

0

0

Goodwill
Koncernen
2021

Ingående anskaffningsvärde
Genom förvärv från dotterföretag
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 17

Moderbolaget
2021

268 033
0

Utgående restvärde enligt plan

Not 16

2020

2020

6 425 366
91 378 412

6 425 366
0

97 803 778

6 425 366

-3 658 562
-12 452 257
-16 110 819

-3 123 051
-535 511
-3 658 562

81 692 959

2 766 804

Förbättringsutgift på annans fastighet
Koncernen
2021

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2020

Moderbolaget
2021

2020

2 291 537
2 291 537

2 291 537
2 291 537

2 291 537
2 291 537

2 291 537
2 291 537

-514 296
-110 966
-625 262

-403 329
-110 967
-514 296

-514 296
-110 966
-625 262

-403 329
-110 967
-514 296

1 666 275

1 777 241

1 666 275

1 777 241
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Not 18

Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2021

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Inköp via förvärvade bolag
Omklassificeringar *)
Årets avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Avskrivningar via förvärvade bolag
Avskrivning avyttrade tillgångar
Omklassificeringar *)
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2020

Moderbolaget
2021

2020

1 949 642
2 300 156
239 712
0
-792 963
3 696 547

761 436
418 006

556 874
0

641 874
0

1 304 141
-533 941
1 949 642

0
-143 330
413 544

0
-85 000
556 874

-1 126 033
-45 837
471 259
0
-540 441
-1 241 052

-482 134
0
223 507
-373 102
-494 304
-1 126 033

-452 308
0
103 914
0
-37 293
-385 687

-453 529
0
85 000
0
-83 779
-452 308

2 455 495

823 609

27 857

104 566

*) Ändrad bedömning har under 2020 gjorts så tillvida att demomaskiner som tidigare har redovisats som
varulager numera redovisas som materiella anläggningstillgångar och skrivs av.
Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa

Not 20

468 404
871 301
1 436 174
2 775 879

287 075
1 659 140
0
1 946 215

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
294 647
314 062
0
608 709

287 075
181 618
0
468 693

Eget kapital

Bundet eget kapital
Det bundna egna kapitalet består av aktiekapitalet. Under 2021 har en kvittningsemission avseende
131 817 aktier utförts med ett kvotvärde om 0,125 kr. Per den 31 december 2021 består aktiekapitalet
därmed av 8 715 844 st aktier med ett kvotvärde om 0,125 kr.
Fritt eget kapital
Det fria egna kapitalet består av överkursfond, balanserade vinstmedel inklusive årets resultat, inom vilket
även utdelning ingår, samt omräkningsdifferens.
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna betalas mer än aktiens kvotvärde, ska ett
belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive resultat ingår för koncernen intjänade vinstmedel i moderbolaget och
dess dotterföretag med avdrag för under året lämnad vinstutdelning. Under 2021 delades 1,00 kr per aktie
ut till aktieägarna till ett totalt belopp på 8 715 844 kr.
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit följande utdelning; Kontant utdelning med 1,50 kr per aktie,
totalt 13 073 766 kr beräknat på antalet utestående aktier. Den totala utdelningen beräknas på vid
utdelningstillfället utestående aktier. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 18 maj.
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Omräkningsdifferens
Omräkningsdifferensen innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella
rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än
den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar
sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Not 21

Förslag till disposition av resultatet
2021

2020

35 290 879
26 482 433
42 579 234
104 352 546

27 002 886
11 468 032
23 730 245
62 201 163

13 073 766
35 290 879
55 987 901

8 584 027
27 002 886
26 614 250

104 352 546

62 201 163

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägarna utdelas
som överkursfond balanseras
i ny räkning överförs

Styrelsens yttrande över förslag till vinstutdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna att på årsstämman den 18 maj 2022 besluta om
vinstutdelning med 1,50 SEK per aktie till ett sammanlagt belopp om 13 073 766 SEK.
Detta yttrande har upprättats i enlighet med 18 kap 4 § i aktiebolagslagen och utgör styrelsens
bedömning huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17
kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.
För 2021 har Gullberg & Jansson AB nått de finansiella målen avseende årlig omsättningstillväxt på
10% och en vinstmarginal på 10%. Enligt den fastställda utdelningspolicyn ska bolaget då ge en
ordinarie utdelningen på ca 30 procent av resultatet efter skatt. Den föreslagna utdelningen uppgår till
ca 26 procent av koncernens resultat efter skatt.
Koncernens soliditet uppgår till 83 procent före utdelning och 75 procent efter utdelning.
Moderbolagets och koncernens soliditet och likviditet bedöms vara betryggande med beaktande av det
starka kassaflöde som genereras. Moderbolaget kommer således kunna fullgöra sina förpliktelser på
kort och lång sikt med god marginal även efter den föreslagna vinstdispositionen.
Styrelsens uppfattning är att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn tagen till koncernens
och moderbolagets finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt med beaktande av de krav
som verksamhetens art, omfattning, risker och framtida expansionsplaner ställer på koncernens och
moderbolagets egna kapital och likviditet.
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Not 22

Obeskattade reserver
Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

Periodiseringsfonder

Not 23

26 500 000

8 500 000

Avsättningar
Koncernen
2021

Tilläggsköpeskilling
Övriga avsättningar Nomaco Danmark A/S
Totala avsättningar

24 168 004
481 342
24 649 346

2020
0
0
0

I avtalet avseende förvärvet av Nomacobolagen finns en klausul avseende tilläggsköpeskilling med.
Denna innebär att 24 månader efter tillträdet, vilket var den 7 maj 2021, skall en eventuell
tilläggsköpeskilling erläggas. Denna baserar på 7 gånger genomsnittet av EBITDA för 2021 och 2022
minus EBITDA för 2020, för samtliga tre Nomacobolag.

Not 24

Långfristiga skulder
Koncernen
2021

Optionsavtal avseende tilläggsförvärv
Totala långfristiga skulder

63 193 571
63 193 571

2020
0
0

I avtalet avseende förvärvet av Nomacobolagen finns ett optionsavtal avseende att få möjlighet att
förvärva resterande 49% av bolagen. Optionsavtalet har bedömts komma åberopas år 2027 vilket innebär
att förvärvet som då görs beräknas på 6 gånger genomsnittet av EBITDA för 2025 och 2026, för samtliga
tre Nomacobolag.

Not 25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

2 441 179
733 818
974 815
1 265 421
5 415 233

1 736 000
277 944
87 333
642 498
2 743 775

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
1 247 115
69 600
413 713
576 004
2 306 433

811 800
71 075
22 331
348 480
1 253 686
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Not 26

Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2021

Ingående värde aktier
Andelar i Nomaco Nordic AB
Utgående bokfört värde aktier

8 084 774
8 329 471
16 414 245

Koncernen

Org nr

Gullberg & Jansson of Sweden AB
Stads&Park Produkter i Stockholm AB
Nordic Relax of Sweden AB
Nomaco Nordic AB
Nomaco Sverige AB
Nomaco Danmark AS
Nomaco Norge AS

556929-9356
556899-2480
559219-4798
559313-2532
556415-4952
40 96 97 80
922 211 442

2020

8 084 774
0
8 084 774

Säte

Kapitalandel (%)
Helsingborg
100
Stockholm
100
Helsingborg
100
Helsingborg
100
Halmstad
51 *)
Tårnby
51 *)
Jessheim
51 *)

*) För ytterligare information hänvisas till Not 5, Förvärv av rörelse
Moderbolaget
Gullberg & Jansson of Sweden AB
Nordic Relax of Sweden AB
Stads&Park Produkter i Stockholm AB
Nomaco Nordic AB
Summa

Gullberg & Jansson of Sweden AB
Nordic Relax of Sweden AB
Stads&Park Produkter i Stockholm AB
Nomaco Nordic AB

Not 27

Kapitalandel %
100
100
100
100

Rösträtts- Antal aktier Bokfört värde
andel %
2021-12-31
100
2 000
6 381 474
100
500
50 000
100
2 000
1 653 300
100
250
8 329 471
16 414 245
Eget kapital
2021-12-31
1 659 058
2 585 151
2 264 869
8 012 508

Resultat
2021-12-31
133 555
31 700
239 207
-316 963

Fordran hos koncernföretag
Moderbolaget
2021

Fordringar vid årets början
Tillkommande fordringar
Redovisat värde vid årets slut

15 682 946
0
15 682 946

2020

15 682 946
0
15 682 946
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Not 28

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
Företagsinteckningar avseende skulder till
kreditinstitut
Pant i kundfordringar och varulager
Spärrade bankmedel
Summa ställda säkerheter

15 000 000
1 538 112
57 462
16 595 574

11 000 000
0
594 000
11 594 000

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

0
0
0
0

0
0
490 000
490 000

Eventualförpliktelser
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Eventualförpliktelse till förmån för
dotterbolag
Summa eventualförpliktelser

Not 29

0
0

0
0

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

0
0

0
0

Checkräkningskredit
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit
uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

1 538 112
0

0
0

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

0
0

0
0
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Not 30

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Gullberg & Jansson AB äger 51% i Nomaco AB och 100% i Stads & Park Produkter i Stockholm
AB. Nomaco AB, som ägs till 51% av Nomaco Nordic AB – ett helägt dotterbolag till Gullberg &
Jansson AB – tog per 2022-03-01via en inkråmsaffär över 100% av Stads&Park Produkter i Stockholm
AB. Bolagen arbetar mot samma marknad och kundsegment men med olika produktportföljer av
miljövänliga batteridrivna maskiner och fordon. Stads&Park lanserade 2021 varumärket Oeliatec som
Nomaco även har agenturen för i Danmark och Norge. Nomaco har nyligen skrivit ett exklusivt avtal med
holländska Alltrec och har med det agenturen för Sverige, Danmark och Norge.
Genom affären får koncernen en bredare och mer sammanhängande produktportfölj och mer fokuserade
säljinsatser. Därmed kommer vi att uppnå en större synergi och får möjligheten att på ett lönsamt och
effektivt sätt knyta till oss fler kunder och öka våra marknadsandelar inom den professionella
grönytebranschen.
Den 1 april 2022 tecknade Gullberg & Jansson AB ett slutgiltigt avtal om att förvärva 70% av Ecta
AB. Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR är det största
och mest välkända varumärket. Att laga mat med OFYRs produkter är roligt, enkelt och
variationsrikt. Produkterna säljs via webshop i egen regi och via utvalda återförsäljare på den svenska
marknaden. Genom förvärvet får Gullberg & Jansson AB fler produkter i premiumsegmentet för hem och
trädgård. Vid detta tillträde betalade Gullberg & Jansson en total köpeskilling om 4 605 398 kronor till
ägarbolagen BFC Sales AB och Perfetto Madre AB. Räkenskapsåret 2021 uppgick nettoomsättningen för
Ecta AB till 8 059 080 kr med ett rörelseresultat om 2 082 505 kr.
Kriget i Ukraina, som eskalerade i slutet av februari, har inte direkt påverkat Gullberg & Janssons
verksamhet. En eventuell indirekt påverkan, som kan uppstå, är att våra leverantörer får brist på vissa
råvaror och därmed kan leverans av produkter försenas. Vidare påverkas priserna av såväl bristen av
råvaror som effekterna på det allmänna ekonomiska läget i Europa och världen med hänsyn till inflation
och räntor. Det sistnämnda kan även i viss utsträckning påverka våra kunders investeringsvilja.
Underskrifter
Helsingborg 2022-04-27

Peter Bäck
Verkställande direktör

Gaétan Boyer
Ordförande

Lottie Gustafsson Svedenstedt

Susanna Hilleskog

Peter Ragnarsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-04-27
Ernst & Young AB

Karoline Tedevall
Auktoriserad Revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Gullberg & Jansson AB (publ), org.nr 556690-5989

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Gullberg & Jansson AB (publ) för räkenskapsåret 2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 15–47 i detta
dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen
och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 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
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:


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



skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.



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



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



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



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

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra
informationen. Den andra informationen består av sidorna 1–14 och 50–
51.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gullberg & Jansson AB (publ) för räkenskapsåret 2021 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 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 verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, 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 angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för att 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 verkställande
direktören i något väsentligt avseende:


företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller



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

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

Helsingborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Karoline Tedevall
Auktoriserad revisor
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Tidpunkter för ekonomisk information
18 maj 2022

Delårsrapport januari - mars 2022 och årsstämma

17 augusti 2022

Delårsrapport januari - juni 2022

8 november 2022

Delårsrapport januari - september 2022

22 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022

Årsstämma
Digital årsstämman äger rum onsdagen den 18 maj kl. 14.00-16.00.

Rätt till deltagande och anmälan om deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken avseende förhållandena den 9 maj 2022, dels senast den 10 maj 2022 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gullberg & Jansson
AB, Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, via e-post till info@gullbergjansson.se eller per telefon +46
(0)42 311 15 00. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid,
samt gärna även uppgift om, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan
kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt
sätt.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 10 maj 2022 och bör begäras i god tid före
denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara
skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan.
Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska
personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 7 maj 2022. Om
fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga
behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och
på bolagets webbplats, www.gullbergjansson.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress.
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Övrigt
Utdelningspolicy
Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig
utdelning som ska uppgå till cirka 30% av
resultatet efter skatt. Detta under
förutsättning att en bedömning av koncernens
konsolideringsbehov, likviditet och
finansiella ställning i övrigt är förenlig med
utdelningens storlek.

Transaktioner med närstående
Några transaktioner med närstående, förutom
löner, ersättningar och övrigt som redovisas på
denna sida föreligger inte.

Väsentliga avtal
Gullberg & Jansson har inte slutit några
väsentliga avtal utanför den löpande
verksamheten under de senaste två åren.

Regelverk

finansiella instrument, och Spotlight
Stockmarkets anslutningsavtal.

Revisor
Karoline Tedevall, auktoriserad revisor, Ernst
& Young AB.

Övrigt
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande
befattningshavare har under de senaste fem åren
haft näringsförbud eller i övrigt anklagats av
myndigheter. Inga av dessa personer har åtalats
för bedrägerirelaterade mål eller dylikt. Det
föreligger inte någon intressekonflikt mellan
bolaget och någon styrelseledamot eller ledande
befattningshavare.
Det förekommer inga särskilda
överenskommelser med större aktieägare,
kunder, leverantörer eller andra parter där
styrelsemedlemmar eller andra ledande
befattningshavare ingår.

Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar
och rekommendationer som är tillämpliga på
bolag som är anslutna till Spotlight
Stockmarket. Följande regelverk är tillämpliga;
Aktiebolagslagen, Lagen om handel med
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