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TREDJE KVARTALET 2022

• Nettoomsättning 67,6 MSEK (103,3)
• Rörelseresultat, EBITDA 6,6 MSEK (23,8) 
• Resultat efter skatt 3,4 MSEK (18,0) 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

• Koncernens likvida medel uppgick den 30 september till 97,3 MSEK (88,4)
• Eget kapital 154,9 MSEK (120,2), varav minoritetsandel 1,7 MSEK (0)
• Soliditet 49% (47%) 

AKTIEDATA

• Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
• Per 30 september 2022 uppgick antalet aktier till 8 715 844 st (8 715 844)
• Periodens högsta aktiekurs var 59,00 SEK ( 2022-09-12) och lägst 43,25 SEK (2022-07-11). Aktiekursen 2022-09-30 var 53,10 SEK 
• Resultat efter skatt per den 30 september 2022 motsvarar ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om 4,12 SEK (6,27)
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 17,57 SEK (13,80) 

FINANSIELL ÖVERSIKT

juli-sept 2022 juli-sept 2021 jan-sept 2022 jan-sept 2021
okt 2021-
sept 2022 jan-dec 2021

Nettoomsättning, KSEK *) 67 595 103 298 314 715 292 005 391 335 368 625

Omsättningstillväxt vs motsvarande period 
föregående år -35% 94% 8% 87% 93%

Rörelseresultat, EBITDA, KSEK 6 636 23 818 54 853 71 597 66 767 83 511

Rörelsemarginal före avskrivningar 9,8% 23,1% 17,4% 24,5% 17,1% 22,7%

Vinstmarginal 7,2% 22,3% 15,1% 23,8% 14,5% 21,5%

Resultat efter skatt, KSEK *) 3 396 18 033 35 947 54 305 43 698 62 056

Nettomarginal 5,0% 17,5% 11,4% 18,6% 11,2% 16,8%

Eget kapital, KSEK 154 851 120 238 154 851 120 238 154 851 129 969

Räntebärande skulder, KSEK 0 0 0 0 0 0

Soliditet 49% 47% 49% 47% 49% 45%

Genomsnittligt antal aktier under perioden 8 715 844 8 715 844 8 715 844 8 654 524 8 715 844 8 669 979

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK *) 0,40 2,07 4,12 6,27 5,01 7,16

Antal aktier vid periodens slut 8 715 844 8 715 844 8 715 844 8 715 844 8 715 844 8 715 844

Eget kapital per aktie, SEK 17,57 13,80 17,57 13,80 17,57 14,91

Antal anställda vid periodens slut 34 22 34 22 34 25

• Nettoomsättning 314,7 MSEK (292,0)
• Rörelseresultat, EBITDA 54,9 MSEK (71,6) 
• Resultat efter skatt 35,9 MSEK (54,3) 

JANUARI - SEPTEMBER 2022

Detta är första rapporten som upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, med övergångsdatum 1 januari 
2021). Övergången har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och beskrivs mer i detalj i noten ”Övergång till 
IFRS” nedan. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper redogörs också för nedan liksom övergångstabeller där effekterna av 
övergången till IFRS redovisas. 

*) Dessa nyckeltal är definierade enligt IFRS. Övriga nyckeltal i tabellen är alternativa nyckeltal. Definition av nyckeltal tillsammans med nyckeltalens syfte återfinns på sidan ”Nyckeltal och 
definitioner” på sidan 54.
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KORT OM GULLBERG & JANSSON
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Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och 
kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt energioptimering. Verksamheten bedrivs 
via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Huvudkontoret för koncernen finns i Helsingborg. Bolagets aktie 
handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

STRATEGISK INRIKTNING

• Gullberg & Jansson ska genom den kompetens och 
engagemang som genomsyrar verksamheten skapa 
trygghet och förtroende hos partners och kunder på den 
nordiska marknaden.

• Gullberg & Jansson ska tillsammans med leverantörer 
och partners utveckla nya koncept, klimatsmarta 
produkter och lösningar där design, kvalitet, innovation 
och ekonomi alltid står i fokus.

• Gullberg & Jansson ska genom aktiv marknadsföring 
stärka sitt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter 
för partners och kunder.

• Gullberg & Jansson ska ha en lönsam tillväxt både 
organiskt och via företagsförvärv.

FINANSIELLA MÅL

• Gullberg & Jansson ska ha en årlig omsättningstillväxt på 
minst 10%.

• Gullberg & Jansson ska ha en vinstmarginal på minst 
10%. 

• Gullberg & Janssons utdelningspolicy anger att 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.

FLERÅRSÖVERSIKT

jan-sept 2022  2021 2020*) 2019*) 2018*)

Nettoomsättning, KSEK 314 715 368 625 190 243 127 179 102 981

Rörelseresultat, EBITDA, KSEK 54 853 83 511 36 771 14 455 5 742

Vinstmarginal 15,1% 21,5% 18,5% 10,2% 4,6%

Resultat efter skatt, KSEK 35 947 62 056 27 468 9 829 3 471

Nettomarginal 11,4% 16,8% 14,4% 7,7% 3,4%

Eget kapital, KSEK 154 851 129 969 68 243 43 350 34 379

Balansomslutning, KSEK 316 195 286 248 97 295 64 057 50 125

Soliditet 49% 45% 70% 68% 69%

Antal anställda, st 34 25 12 11 11
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Kvartal med satsningar och investeringar 
Den totala omsättningen för tredje kvartalet 
uppgick till 67,6 MSEK med ett EBITDA på 
6,6 MSEK. Omsättningen för kvartalet var 
35% lägre än samma kvartal föregående år. 
Totalt ackumulerat per siste september är 
omsättningstillväxten 8% i jämförelse med 
föregående år. 

Vår tillväxtstrategi löper på och vi håller 
linjen även om omvärlden just nu är 
osäker och orolig  med stor försiktighet i 
marknaden som följd. 

Täckningsgraden för perioden 
ligger några procentenheter under 
täckningsgraden föregående år. Detta 
har sin orsak i produktsammansättningen 
och högre inköpspriser både utifrån 
råvarumaterialpriser och valutaeffekt.
Även vår vinstmarginal har sjunkit 
men ligger ackumulerat över vårt mål. 
Orsaken till en sjunkande vinstmarginal är, 
förutom ovanstående, även de planerade  
investeringarna i nya produkter som 
genomförts, ny personal och satsningen 
med Gullberg & Jansson Service och 
Installation. 

Fortsatt utveckling
Vi har under året vuxit både organiskt och 
med förvärv och därmed breddat och 
utvecklat vårt sortiment för att göra oss 
mindre sårbara och konjunkturkänsliga. 

Efter kvartalets utgång tecknade vi ett 
avtal om att förvärva 80% i Optiheat AB. 
Optiheat är ett energioptimeringsföretag 
som arbetar med utveckling och tillverkning 
av bland annat värmepumpar och lösningar 
för energieffektivisering till både nya och 
befintliga installationer. Inom bolaget finns 
en stor kunskap och kompetens kring 
området. 

Vi ser redan nu ett stort intresse för 
Optiheats energisystem som sänker 
energiförbrukningen och därmed 
kostnaderna. En stor del av prissättningen 
på både kommersiella och privata 
fastigheter utgår idag från vilket 
energibehov de har och med Optiheats 
system kommer vi att indirekt kunna 
öka fastigheternas kommersiella värde. 
Tillträdet till Optiheat kommer att ske den 
11 november men redan nu är dialogen 
igång hur vi ska arbeta med produkterna 
och få detta bolag att växa utifrån den stora 
potential det har. 

Sammanslagningen av Stads&Park 
Produkters och Nomacos verksamheter har 
bidragit till stora synergier och segmentet 
Professionell Grönyta utgör nu ca 27% 
av omsättningen i koncernen. Detta 
affärsområde är inte konjunkturkänsligt på 
samma sätt som vårt andra affärsområde 
som vänder sig framför allt till den privata 
marknaden. 

Som ett led i satsningen på våra nya bolag 
har vi efter noggrann ekonomisk analys 
förvärvat en fastighet i Åstorp. Avsikten är 
att bedriva egen verksamhet i fastigheten 
och lokalerna kommer i huvudsak att 
nyttjas av Gullberg & Jansson Service och 
Installation samt Gullberg & Jansson Hem 
och Trädgård.

Inför framtiden
Just nu har vi ett osäkert konjunkturläge 
med hög inflation, valuta- och 
ränteförändringar. Osäkerheten innebär 
att vi just nu ser en försiktighet gällande 
efterfrågan på vissa produktgrupper och 
inom vissa kundsegment. Detta gör det än 
mer viktigt att vi fortsätter vårt arbete med 
god kostnadskontroll, utveckling av vår affär 
och hela tiden arbeta med att ha lönsamhet 
i fokus tillsammans med en balanserad och 
attraktiv produktportfölj.

Våra engagerade och lojala medarbetare 
är en styrka för oss i en omtumlande och 
orolig värld.

Helsingborg, november 2022
Peter Bäck
VD och koncernchef

Trots rådande omvärldsfaktorer 
och lägre vinstmarginal har vi 
förutsättningar att fortsätta 
utveckla koncernen i positiv 
riktning enligt vår långsiktiga 
strategi. 

VD HAR ORDET
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”VÅR VISION ÄR ATT SKAPA 
GLÄDJE, HÄLSA, 

AVKOPPLING OCH EN 
BÄTTRE ARBETSMILJÖ”
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HÄNDELSER OCH HÖJDPUNKTER
UNDER JANUARI-SEPTEMBER 

HÄNDELSER OCH 
HÖJDPUNKTER  

EFTER PERIODEN
• Gullberg & Jansson AB har 

tecknat avtal om att förvärva en 
fastighet i Åstorp. Köpeskilling-
en uppgår till 19,5 MSEK och 
förvärvet kommer att finansieras 
genom egna medel och bank-
lån. Avsikten är att bedriva egen 
verksamhet i fastigheten och 
lokalerna kommer i huvudsak att 
nyttjas av Gullberg & Jansson 
Service och Installation samt 
Gullberg & Jansson Hem och 
Trädgård. 

• Gullberg & Jansson AB har teck-
nat avtal om att förvärva 80% av 
aktierna i Optiheat AB. Optiheat 
är ett energioptimeringsbolag 
som arbetar med utveckling 
av produkter och lösningar för 
både offentliga och privata 
installationer, kommersiella loka-
ler, privata villor och pooler etc. 
Bolaget har en mycket intressant 
produktportfölj för framtiden.
Tillträde sker under november 
och köpeskillingen som uppgår 
till 12 MSEK finansieras med 
egen kassa om 11 MSEK och 
nyemitterade aktier i Gullberg 
& Jansson AB motsvarande 1 
MSEK. Nyemissionen görs med 
en aktiekurs på 53,60 SEK beräk-
nat på ett genomsnitt under 10 
dagar före den 7 oktober 2022, 
vilket motsvarar 18 657 aktier. 
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APRIL-JUNI 2022
 

• Gullberg & Jansson AB tecknade ett slutligt 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. Övertagandet skedde den 2 
maj 2022. ECTA AB hade 2021 en årsomsättning på 8,1 MSEK och ett rörelseresul-
tat, EBITA, på 2,1 MSEK. Gullberg & Jansson betalar 4,6 MSEK för 70% av bolaget.  
Övervärdet vid förvärvet hänförs till största del till distributionsavtal och kundavtal 
och en mindre del till goodwill. Förvärvsanalysen är preliminär.

• Gullberg & Jansson AB (publ) bildade bolaget Gullberg & Jansson Service och 
Installation AB. Bolaget ska i första hand erbjuda garanti och serviceåtagande åt 
systerbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB. Framåt kommer bolaget även att 
erbjuda tjänster i form av montering och installationer av t ex bastu och växthus, till 
övriga systerbolag. 

• Nomaco AB tog över 100% av verksamheten i Stads&Park Produkter i Stockholm 
AB genom en inkråmsaffär där demomaskiner, övriga anläggningstillgångar samt 
lager och personal togs över. Inkråmsaffären genomfördes den 28 februari 2022. 

• Nyrekrytering inom koncernen, Gullberg & Jansson of Sweden AB och Nomaco 
Nordic AB har förstärkts med nya medarbetare.

För mer utförlig information kring koncernens händelser och höjdpunkter 
hänvisas till pressreleaser på hemsidan, www.goj.se.

JANUARI-MARS 2022

JULI-SEPTEMBER 2022
 

• Lansering av Växthusbolaget, som kommer att marknadsföra växthus för både 
odling och umgänge. 

• Dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB har bytt namn till Gullberg & Jansson 
Hem och Trädgård AB. Namnbytet är en del av vår långsiktiga strategi att bredda 
sortimentet inom hem- och utemiljö.



”VÅR VISION ÄR ATT SKAPA 
GLÄDJE, HÄLSA OCH 

AVKOPPLING MED FOKUS PÅ 
MILJÖSMARTA LÖSNINGAR”
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Inom affärsområdet Hem- och Utemiljö 
erbjuder vi ett brett sortiment av 
produkter inom premiumsegmentet.

KVARTALET
Under sommaren lanserade vi 
Växthusbolaget.se. Växthusbolaget 
kommer att marknadsföra växthus för 
både odling och umgänge direkt till 
konsument via webshop i egen regi. 

JANUARI-SEPTEMBER
Vår produktportfölj har under året 
successivt förstärkts med nya produkter.

Vi har investerat i och byggt upp en 
serviceorganisation som ska installera 
och utföra service på koncernens 
produkter. Genom att tillhandahålla 
service och installation kan vi säkerställa 
kvalitén och skapa trygghet för våra 
återförsäljare och slutkonsumenter.

EFTER KVARTALETS UTGÅNG
I oktober tecknade vi ett avtal att 
förvärva en fastighet i Åstorp, där 
framför allt Gullberg & Jansson Service 
och Installation AB och Gullberg & 
Jansson Hem och Trädgård AB kommer 
att finnas med lager, kontor och 
showroom. Övertagandet är planerat till 
december.

MARKNAD
I den oroliga omvärld som vi nu 
befinner oss i ser vi en avvaktan i 
marknaden, vilket resulterat i en lägre 
efterfrågan av våra produkter. Många 
av produkterna i detta segment riktar 
sig till slutkonsumenter och med 
inflation och ränteförändringar är det 
en återhållsamhet kring denna typ av 
investeringar just nu.

Det finns också en säsongsvariation 
i dessa produkter och vi tror att vi 
framåt kommer att se en marknad som 
återhämtar sig och efterfrågar både 
nya produkter till nya installationer och 
service och reparation till befintliga.

• Ledande leverantör inom swim-
mingpoolbranschen. 

• Generalagent för flera varumär-
ken. 

• Brett sortiment av växthus för 
odling och umgänge. 

• Infraröd bastu under eget varu-
märke. 

• Organisationen erbjuder en hög 
service- och kunskapsnivå.

AFFÄRSOMRÅDE 
HEM OCH UTEMILJÖ

Vi säkerställer hemestern med 
pool, odling och matlagning 
och erbjuder därmed 
livskvalitet på en ny nivå.

NYCKELTAL

 9  

INGÅENDE DOTTERBOLAG

Gullberg & Jansson of Sweden AB, Gullberg & Jansson Hem och Trädgård 
AB, Ecta AB och Gullberg & Jansson Service och Installation AB.
 
 

MSEK juli-sept
2022

juli-sept
2021

jan-sept
2022

jan-sept
2021

okt 2021-
sept 2022

jan-dec 
2021

Nettoomsättning 49,3 89,1 237,7 261,1 286,6 310,0

EBITDA, Rörelseresultat 5,5 22,3 42,7 67,0 50,6 74,8

Rörelsemarginal, % 11,2 25,0 18,0 25,7 17,7 24,1

Antal anställda 19 12 19 12 19 12
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Inom affärsområde Professionell Grönyta 
erbjuder vi en mängd innovativa 
lösningar och produkter från ledande 
aktörer inom grönyteskötsel för miljö-
medvetna proffs.

Vi marknadsför miljövänliga grönyte-
maskiner och elfordon. Våra nischade 
produkter höjer säkerheten och 
förbättrar arbetsmiljön för användaren. 

KVARTALET
Under kvartalet har produktportföljen 
utökats med flera produkter. I augusti 
månad genomfördes en uppskattad 
träff för återförsäljare från hela Norden, 
där produkterna presenterades under 
namnet ”We have a green dream”. I 
september genomfördes en road show 
med kundaktiviteter på tio platser, från 
Borlänge i norr till Borgeby i söder.

Under kvartalet har investeringar gjorts i 
personalresurser för att stärka upp både 
sälj- och servicesidan. 

JANUARI-SEPTEMBER
I mars, via en inkråmsöverlåtelse, 
införlivades Stads&Park Produkters 
verksamhet i Nomaco Sverige. 

Sammanslagningen av verksamheterna 
har bidragit till många synergieffekter 
med hänsyn till likartade produkter 
och samma kunder. Nomacobolagen 
utgör nu ca 27% av koncernens totala 
omsättning.

Vår satsning på Oeliatec, maskiner för 
ogräsbekämpning med hetvatten, har 
under året genererat ökad försäljning.

EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Efter kvartalets utgång har ytterligare 
investeringar gjorts i säljresurser.

MARKNADEN
Det finns en ökad efterfrågan av 
miljövänliga, klimatsmarta och 
ergonomiska produkter och denna 
efterfrågan ligger i linje med vår strategi.

• Ledande leverantör av miljö-
vänliga och batteridrivna grön- 
ytemaskiner samt  elfordon för 
transporter av lättare gods. 

• Kunderna finns primärt inom 
bostadsbolag, industrier, kyrko-
gårdar, transportföretag samt 
kommunala förvaltningar. 

• Nomaco är generalagent för 
flera utvalda varumärken.

AFFÄRSOMRÅDE 
PROFESSIONELL GRÖNYTA

NYCKELTAL
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Stads&Park Produkter i Stockholm AB, Nomaco Nordic AB, Nomaco AB, 
Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS. 

INGÅENDE DOTTERBOLAG

Våra produkter möter 
marknadens efterfrågan av 
mer miljövänliga, klimatsmarta 
och ergonomiska produkter.

MSEK juli-sept
2022

juli-sept
2021

jan-sept
2022

jan-sept
2021 *)

okt 2021-
sept 2022

jan-dec 
2021 *)

Nettoomsättning 18,3 14,2 77,0 30,9 104,7 58,6

EBITDA, Rörelseresultat 0,8 1,1 10,5 4,0 14,5 6,7

Rörelsemarginal, % 4,4 7,7 13,6 12,9 13,8 11,4

Antal anställda 11 8 11 8 11 10

*) För perioden jan-sept 2021 och jan-dec 2021 ingår Nomacos verksamhet från 
förvärvstillfället 2021-05-08

  





AKTIE OCH ÄGARLISTA
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AKTIEN
Gullberg & Jansson AB (publ) är sedan juni 2012 noterad 
i Sverige på Spotlight Next under kortnamnet GJAB. 
Bolaget har ett aktieslag, där varje aktie berättigar till en 
röst. 

Aktiekapitalet uppgick per balansdagen till 1 089 481 SEK 
fördelade på 8 715 844 aktier med ett kvotvärde om 0,125.

FÖRETRÄDES- OCH KVITTNINGSEMISSION
Under 2022 har inga företrädes- eller kvittningsemissioner 
genomförts.

TECKNINGSOPTIONER
Det finns inga teckningsoptioner utställda.

BÖRSVÄRDE
Under kvartal 3 2022 handlades bolagets aktie som högst 
för 59,00 SEK per 2022-09-12 och som lägst 43,25 SEK per 
2022-07-11. Sista stängningskurs 2022-09-30 var 53,10 SEK. 
Det totala börsvärdet uppgick till knappt 463 MSEK. 

ÄGARLISTA PER 2022-09-30 

Antal aktier Kapitalandel, % Röstandel, %

Gaetan Boyer, privat och via bolag 1 857 372 21,31 21,31

LMK Bolagen & stiftelse 1 483 628 17,02 17 ,02

Lars Lindgren 1 391 920 15,97 15,97

Magnus Vahlquist, privat och via bolag 1 000 000 11,47 11,47

Nordnet Pensionsförsäkring  AB 675 296 7,75 7,75

Peter Hamberg 431 312 4,95 4,95

Tobias Minde 297 042 3,41 3,41

Pernilla Boyer 236 200 2,71 2,71

Peter Bäck 107 850 1,24 1,24

Övriga aktieägare 1 235 224 14,17 14,17
Totalt antal aktier 8 715 844 100,00 100,00

AKTIENS KURSUTVECKLING UNDER TRE ÅR 
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Nettoomsättning och resultat 

Nettoomsättning och resultat tredje kvartalet 2022
Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för tredje 
kvartalet uppgick till 67,6 MSEK (103,3) med ett rörelseresultat, 
EBITDA på 6,6 MSEK (23,8). Nettoomsättningen minskade 
med 35% jämfört med samma period föregående år. Med 
hänsyn till omvärldens konjunkturläge och diskussioner om 
räntor och inflation ser vi en avvaktan i marknaden inom vissa 
produktområden specifikt inom segmentet Hem & Utemiljö. 

Såväl övriga kostnader som personalkostnader ligger i kvartalet  
procentuellt högre i förhållande till omsättningen i jämförelse 
med samma period föregående år. Den största orsaken till 
detta är de fortsatta satsningarna som görs på produkter och 
produktutveckling för att möta framtidens marknad. Exempel 
på detta är framför allt satningen på eftermarknaden med 
uppbyggnaden av en serviceorganisation, men även satsningar 
på att stärka upp säljorganisationerna i koncernen.

Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 3,4 MSEK 
(18,0) och resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (2,07). 

Nettoomsättning och resultat för januari-september 2022
Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för 
perioden januari-september 2022 uppgick till 314,7 MSEK 
(292,0) med ett rörelseresultat, EBITDA på 54,9 MSEK (71,6). 
Nettoomsättningen ökade med 8% jämfört med samma period 
föregående år. Den organiska tillväxten var ca 6 % för perioden.
Täckningsgraden för perioden ligger ca tre procentenheter  
under täckningsgraden föregående år. Detta har sin orsak i  
produktsammansättningen och högre inköpspriser, både utifrån 
råvarumaterialpriser och valutaeffekt. 

Under 2022 har stora strategiska investeringar gjorts för att 
möta framtidens marknad och efterfrågan. Dessa investeringar 
är planerade och innefattar satsningar i nya produkter och 
produktutveckling. Detta avser till exempel förvärvet av Ecta 
AB i maj, lanseringen av Växthusbolaget samt satsningen på 
eftermarknaden med uppbyggnad av en serviceorganisation. 
Detta innebär att såväl övriga kostnader som personalkostnader 
under året ligger högre procentuellt i förhållande till 
omsättningen vid jämförelse med samma period föregående år.

Finansiella kostnader består framför allt av räntekostnad på 
diskonterad optionsskuld gällande förvärvet av Nomaco-
bolagen. 

Resultat efter skatt för perioden januari-september uppgick 

till 35,9 MSEK (54,3) och resultat per aktie uppgick till 4,12 SEK 
(6,27). 

Finansiell ställning
Vid kvartalets utgång uppgick koncernens eget kapital till 154,8 
MSEK (120,2). Soliditeten uppgick till 49% (47). Vid periodens 
utgång uppgick koncernens likvida medel till 97,3 MSEK (88,4). 
Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 1,5 
MSEK (0).

Kassaflöde och investeringar

Kassaflöde och investeringar tredje kvartalet 2022
Det totala kassaflödet för tredje kvartalet 2022 uppgick till 0,5 
MSEK (18,0). Orsaken till ett förhållandevis svagt kassaflöde 
beror på lägre orderingång samt uppbyggnad av lager inför 
kommande säsong samt satsningar i personal.

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring 
av rörelsekapital uppgick till 2,5 MSEK (19,0). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,3 
MSEK (-0,5) och består av investeringar i och försäljning av 
demomaskiner inom segmentet Professionell Grönyta. 

Kassaflöde och investeringar januari-september 2022
Det totala kassaflödet för perioden januari-september 2022 
uppgick till 0,2 MSEK (35,3). Orsaken till ett förhållandevis 
svagt kassaflöde beror på en successivt lägre orderingång, 
investeringar i demomaskiner och uppbyggnad av lager inför 
kommande säsong samt satsningar i personal och övriga 
resurser som lokaler.

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring 
av rörelsekapital uppgick till 21,4 MSEK (45,1). Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick till -6,1 MSEK (-8,2). 
I årets siffror ligger förvärvet av Ecta AB och föregående års 
siffror inkluderar förvärvet av Nomacobolagen. Ecta-förvärvet 
innebar en nettoeffekt på likvida medel på -4,3 MSEK. Vidare 
har, med hänsyn till investering i nya produkter och varumärken, 
stora investeringar gjorts i demomaskiner inom segmentet 
Professionell Grönyta. Avyttringarna avser främst försäljning av 
demomaskiner.

Utdelning har skett till aktieägare i Gullberg & Jansson AB (publ) 
med 13,1 MSEK (8,7). Därmed visar finansieringsverksamheten 
en påverkan på kassaflödet med -15,2 MSEK (-1,6).
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KOMMENTARER TILL RAPPORTEN
Nettoomsättning och rörelseresultat, EBITDA per kvartal
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Säsongsvariationer
De senaste åren har man börjat bygga pooler även under 
vintern samtidigt som återförsäljarna bygger sina egna lager. 
Detta har gjort att säsongsvariationerna minskat i affärsområdet 
Hem & Utemiljö även om fortfarande kvartal 2 och kvartal 3 är 
starkare.

Inom affärsområdet Professionell Grönyta jobbar man 
med branschens företagskunder och deras planeringar 
gällande investeringar inom budgetåret har inneburit att 
säsongsvariationerna minskat. 

Då det fortfarande finns en viss säsongsvariation visas siffrorna 
även för rullande 12 månader i rapporterna nedan.

Personal och organisation
Antalet anställda vid tredje kvartalets utgång uppgick till 34 (22). 
Ökning av personalen ligger framför allt i uppbyggnad av 
serviceorganisation och förstärkning i säljorganisationerna. Men 
även administrativa tjänster som ekonomin och marknadsföring 
har fått förstärkning.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens verksamhet består huvudsakligen i handel med 
produkter inom bolagets olika affärsområde. Koncernens 
utveckling är därigenom till största delen förknippad 
med finansiella risker. Externa faktorer som inflation, 
valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan 
samt konjunktursvängningar har inverkan på företagets 
rörelsekostnader och indirekt därmed försäljningspriserna. För 
mer utförlig information kring koncernens risker hänvisas till 
årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen  finns tillgänglig på 
bolagets hemsida. 

Vi har ingen handel med Ryssland och Ukraina men den 
pågående konflikten påverkar likväl vår verksamhet. Det kan 
uppstå en brist på vissa råvaror vilket kan bidra till försenade 
leveranser. Vidare kan priserna på produkter och transporter 
påverkas av det allmänna ekonomiska läget i Europa och 
världen med hänsyn till inflation och räntor. Det sistnämnda kan 
även i viss utsträckning påverka investeringsviljan hos några av 
våra slutkunder inom vissa affärsområden.

Framtidsutsikter
Samtliga bolag inom Gullberg & Jansson koncernen har som 
strategi att stärka sin marknadsposition och ställning som 
ledande leverantör av miljösmarta produkter för både privat och 
kommersiellt bruk. 

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att 
långsiktigt skapa lönsam tillväxt, både organiskt och genom 
företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon 
resultatprognos för 2022.

Närstående transaktion
Under perioden har inga närståendetransaktioner förekommit 
förutom sedvanliga ersättningar till verkställande direktör och 
ledande befattningshavare.

Tvister och rättsliga processer
Det finns inga pågående tvister eller rättsliga processer som 
Gullberg & Jansson är involverat i.

Moderbolaget - Gullberg & Jansson AB (publ)
Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och 
dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i 
dotterbolagen. 

Nettoomsättningen uppgick för det tredje kvartalet till 2,2 
MSEK (1,6) och utgörs av management fee för kostnader 
huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. 
Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK (-0,3). 

För perioden januari till september 2022 uppgick 
nettoomsättningen till 7,7 MSEK (6,8). Rörelseresultatet uppgick 
till -0,4 MSEK (0). Likvida medel uppgick till 70,0 MSEK (0,3). 
Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 4 medarbetare 
(2).

Kalendarium och tidpunkt för kommande rapporter

8 november 2022 Delårsrapport januari-september

22 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022

Revisors granskning
Rapporten har varit föremål för övergripande granskning. 
Revisorns granskningsrapport bifogas nedan.

Helsingborg den 8 november, 2022

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD
E-post: peter.back@gullbergjansson.se
Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg 
& Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 8 november 2022.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg,
Tel: +46 42 311 15 00                                   
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se 
Org.nr.: 556690-5989 

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har som 
affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera 
miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. 
Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt 
energioptimering. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, 
aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på 
Spotlight Next med kortnamnet GJAB.
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Revisors granskningsrapport

Gullberg & Jansson AB (publ) org.nr 556690-5989

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Gullberg & Jansson AB (publ) per 30 september 2022 och den niomånadersperiod 
som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar 
är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
övrigt har. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Helsingborg den 8 november 2022

Ernst & Young AB

Karoline Tedevall
Auktoriserad revisor



RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

(Belopp i KSEK) Noter
juli-sept 

2022
juli-sept 

2021
jan-sept 

2022
jan-sept 

2021
Okt-sept 

2021/2022
jan-dec 

2021

Nettoomsättning 3, 4 67 595 103 298 314 715 292 005 391 335 368 625

Övriga rörelseintäkter 2 005 1 554 6 660 3 984 7 998 5 322

69 600 104 852 321 375 295 989 399 333 373 947

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -51 915 -71 228 -227 266 -198 741 -281 134 -252 609

Övriga externa kostnader -5 522 -4 436 -16 844 -10 535 -21 699 -15 390

Personalkostnader -5 777 -4 678 -19 182 -13 119 -25 905 -19 843

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -1 117 -723 -2 943 -1 765 -3 770 -2 592

Övriga rörelsekostnader 250 -692 -3 230 -1 997 -3 828 -2 594

Summa rörelsens kostnader -64 081 -81 757 -269 465 -226 157 -336 336 -293 028

Rörelseresultat 5 519 23 095 51 910 69 832 62 997 80 919

Finansiella intäkter 16 23 26 12 60 46

Finansiella kostnader -679 -76 -4 545 -248 -6 175 -1 878

Finansnetto -663 -53 -4 519 -236 -6 115 -1 832

Resultat före skatt 4 856 23 042 47 391 69 596 56 882 79 087

Skatt -1 460 -5 009 -11 444 -15 291 -13 184 -17 031

Periodens resultat 3 396 18 033 35 947 54 305 43 698 62 056

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 3 460 18 033 35 894 54 305 43 645 62 056

Innehav utan bestämmande inflytande -64 0 53 0 53 0

Resultat per aktie

Resultat per aktie före/efter utspädning 0,40 2,07 4,12 6,27 5,01 7,16
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RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

(Belopp i KSEK)
juli-sept 

2022
juli-sept 

2021
jan-sept 

2022
jan-sept 

2021
Okt-sept 

2021/2022
jan-dec 

2021

Periodens resultat 3 396 18 033 35 947 54 305 43 698 62 056

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till 
periodens resultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning 
av utländska verksamheter 63 87 335 22 395 82

Periodens övrigt totalresultat 63 87 335 22 395 82

Periodens totalresultat 3 459 18 120 36 282 54 327 44 093 62 138

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 3 523 18 120 36 229 54 327 44 040 62 138

Innehav utan bestämmande inflytande -64 0 53 0 53 0

Periodens totalresultat 3 459 18 120 36 282 54 327 44 093 62 138
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
Tillgångar
(Belopp i KSEK)

Noter 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2021-01-01

Anläggningstillgångar

Goodwill 5 93 948 60 630 93 226 2 767

Övriga  immateriella anläggningstillgångar 3 942 0 0 0

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 583 1 694  1 666 1 777

Inventarier, verktyg och installationer 4 345 2 284 2 455 824

Nyttjanderättstillgångar 10 448 10 788 10 211 8 203

Uppskjuten skattefordran 303 143 365 108

Summa anläggningstillgångar 114 570 75 539 107 923 13 679

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 68 213 39 798 36 991 21 351

Förskott till leverantörer 9 309 11 179 16 088 9 691

Kundfordringar 22 849 40 248 25 832 5 527

Aktuell skattefordran 30 0 117 7

Övriga kortfristiga fordringar 534 165 227 73

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 436 574 2 118 1 652

Likvida medel 97 256 88 439 96 952 53 224

Summa omsättningstillgångar 201 625 180 403 178 325 91 525
Summa tillgångar 316 195 255 942 286 248 105 204

Eget kapital och skulder

Noter 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2021-01-01

Eget kapital

Aktiekapital 1 089 1 089 1 089 1 073

Övrigt tillskjutet kapital 35 291 33 370 35 291 27 003

Reserver 427 23 82 0

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 116 326 85 756 93 507 40 167

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 153 133 120 238 129 969 68 243
Innehav utan bestämmande inflytande 1 718 0 0 0

Summa eget kapital 154 851 120 238 129 969 68 243

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 8 110 3 317 7 302 1 819

Långfristiga leasingskulder 7 463 8 148 7 671 6 817

Övriga långfristiga skulder 64 610 53 467 87 843 0

Summa långfristiga skulder 80 182 64 932 102 816 8 636

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 2 187 3 585 3 156 2 001

Leverantörsskulder 15 616 21 473 11 399 10 543

Aktuella skatteskulder 15 656 19 331 16 745 7 615

Kortfristiga leasingskulder 2 376 2 135 2 102 1 092

Övriga skulder 36 987 15 268 14 645 4 330

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 340 8 979 5 415 2 744

Summa kortfristiga skulder 81 162 70 772 53 463 28 325
Summa eget kapital och skulder 316 195 255 942 286 248 105 204
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

2022-01-01--2022-09-30 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

(Belopp i KSEK)
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserv

Balanserade
vinstmedel  

inklusive årets 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2022-01-01 1 089 35 291 82 93 507 129 969 0 129 969

Periodens totalresultat
Periodens resultat 0 0 0 35 894 35 894 53 35 947

Periodens övrigt totalresultat 0 0 345 0 345 1 665 2 010

Periodens totalresultat 0 0 345 35 894 36 239 1 718 37 957

Tillskott från och värdeöverföring till ägare

Nyemission 0 0 0 0 0 0 0

Utdelning 0 0 0 -13 075 -13 075 0 -13 075

Summa tillskott från och värdeöverföring till 
ägare 0 0 0 -13 075 -13 075 0 -13 075

Utgående eget kapital 2022-09-30 1 089 35 291 427 116 326 153 133 1 718 154 851

2021-01-01--2021-09-30 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

(Belopp i KSEK)
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserv

Balanserade
vinstmedel  

inklusive årets 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 1 073 27 003 0 40 167 68 243 0 68 243

Periodens totalresultat
Periodens resultat 0 0 0 54 305 54 305 0 54 305

Periodens övrigt totalresultat 0 0 22 0 22 0 22

Periodens totalresultat 0 0 22 54 305 54 327 0 54 327

Tillskott från och värdeöverföring till ägare

Kontantemission 16 6 367 0 0 6 383 0 6 383

Utdelning 0 0 0 -8 715 -8 715 0 -8 715

Summa tillskott från och värdeöverföring till 
ägare 16 6 367 0 -8 716 -2 332 0 -2 332

Utgående eget kapital 2021-09-30 1 089 33 370 22 85 756 120 238 0 120 238
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

(Belopp i KSEK)
juli-sept 

2022
juli-sept 

2021
jan-sept 

2022
jan-sept 

2021
Okt-sept 

2021/2022
jan-dec 

2021

Rörelseresultat 5 519 23 095 51 910 69 832 62 997 80 919
Icke kassaflödespåverkande poster 615 700 2 322 2 668 3 149 3 962

Erhållen ränta 16 23 26 12 60 46

Betald ränta -82 -76 -2 767 -248 -2 847 -645

Betald skatt -3 002 -1 052 -12 822 -4 787 -13 118 -5 441

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 3 066 22 690 38 669 67 477 50 241 78 841
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -9 633 -668 -21 856 -11 798 -17 521 -7 463

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 39 299 12 492 2 045 -25 792 12 548 -15 289

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -30 239 -15 559 2 537 15 167 -14 450 -1 611

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -572 -3 735 -17 274 -22 423 -19 423 -24 363
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 493 18 955 21 395 45 054 30 818 54 478

Förvärv av anläggningstillgångar -2 912 -503 -4 093 -1 631 -4 955 -2 493

Förvärv av dotterföretag, nettoeffekt på likvida medel 0 0 -4 305 -6 824 -4 305 -6 824

Försäljning av anläggningstillgångar 1 657 42 2 338 257 2 748 667

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 255 -461 -6 060 -8 198 -6 512 -8 650
Kassaflöde före finansiering 1 238 18 494 15 335 36 855 24 306 45 828

Nyemission 0 0 0 8 304 0 8 304

Förändring långfristig skuld -215 0 -481 0 -481 0

Amortering av leasingskuld -564 -501 -1 627 -1 215 -2 131 -1 719

Utbetald utdelning 0 0 -13 075 -8 715 -13 075 -8 716

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -779 -501 -15 183 -1 626 -15 687 -2 130

Periodens kassaflöde 459 17 993 152 35 299 8 619 43 697
Likvida medel vid periodens början 96 765 70 294 96 952 53 224 88 439 53 224

Kursdifferens likvida medel 32 152 152 -14 198 31

Likvida medel vid periodens slut 97 256 88 439 97 256 88 439 97 256 96 952
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(Belopp i KSEK) juli-sept 2022 juli-sept 2021 jan-sept 2022 jan-sept 2021 jan-dec 2021

Nettoomsättning 2 203 1 617 7 728 6 820 8 812

Övriga rörelseintäkter 0 0 17 0 0

2 203 1 617 7 745 6 820 8 812

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 572 -1 004 -4 477 -3 898 -3 914

Personalkostnader -995 -830 -3 500 -2 780 -4 677

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -43 -36 -108 -112 -148 

Övriga rörelsekostnader -3 0 -4 -43

Summa rörelsens kostnader -2 610 -1 873 -8 085 -6 794 -8 782

Rörelseresultat -407 -256 -339 26 30

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 -1 000 -2 500

Ränteintäkter 7 0 9 0 0

Räntekostnader 0 0 -69 -26 -26

Summa resultat från finansiella poster 7 0 -60 -1 026 -2 526

Resultat efter finansiella poster -400 -256 -400 -1 000 -2 496

Koncernbidrag 0 0 0 0 74 800

Periodiseringsfonder 0 0 0 0 -18 000

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 -11 725

Periodens resultat -400 -256 -400 -1 000 42 579
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Tillgångar

(Belopp i KSEK) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2021-01-01

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 583  1 694  1 666 1 777

Inventarier, verktyg och installationer 152 76 28 105

1 735 1 770 1 694 1 882

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 23 045 14 494 16 414 8 085

Långfristig fordran dotterbolag 15 683 15 683 15 683 15 683

38 728 30 177 32 097 23 768

Summa anläggningstillgångar 40 463 31 947 33 791 25  650

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 20 616  40 692 116 262 54 244

Övriga kortfristiga fordringar 96 17 0 17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 651 573 609 469

23 363 41 282 116 871 54 730

Kassa och bank 69 872 270 757 609

Summa omsättningstillgångar 93 235 41 552 117 629 55 339

Summa tillgångar 133 697 73 499 151 420 80 989

Eget kapital och skulder

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 2021-01-01
Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 089 1 089 1 089 1 073

1 089 1 089 1 089 1 073

Fritt eget kapital

Överkursfond 35 291 33 370 35 291 27 003

Balanserad vinst eller förlust 55 988 26 483 26 483 11 468

Årets resultat -400 -1 000 42 579 23 730

90 879 58 853 104 353 62 201

Summa eget kapital 91 968 59 942 105 442 63 274

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 26 500 8 500 26 500 8 500

Skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 275 114 594 229

Skulder till koncernföretag 8 768 0 1 744 0

Aktuell skatteskuld 4 233 3 328 14 418 7 518

Övriga skulder 251 141 416 215

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 702 1 474 2 306 1 253

Summa kortfristiga skulder 15 229 5 057 19 478 9 215

Summa eget kapital och skulder 133 697 73 499 151 420 80 989
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport omfattar moderföretaget Gullberg & 
Jansson AB (publ), organisationsnummer 556690-5989, och 
dess dotterföretag. Moderföretaget är ett aktiebolag med säte 
i Helsingborg. Delårsrapporten för koncernen har upprättats i 
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i 
Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). 

Detta är koncernens första finansiella rapport enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) med 
övergångsdatum 1 januari 2021. Koncernen har tidigare 
tillämpat BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 1 Första 
gången IFRS tillämpas och beskrivs mer i detalj nedan 
under Not 8 Övergång till IFRS. Koncernens fullständiga 
redovisningsprinciper beskrivs också nedan under Not 8 
Övergång till IFRS, där även övergångstabeller för tidigare 
perioder finns. 

Delårsrapporten avseende moderföretaget har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och av Rådet för finansiell 
rapportering utgivna RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Moderföretaget har tidigare tillämpat årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3) vid utarbetandet av finansiella rapporter. Från och med 
denna finansiella rapport tillämpar moderföretaget, till följd av 
koncernens övergång till IFRS, RFR 2 Redovising för juridiska 
personer.  

Not 2 Väsentliga 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. 

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%. 

Optionsskuld
Förvärvsavtalet gällande förvärvet av aktierna i Nomaco AB, 
Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS innehåller också 
köp- och säljoptioner, vilka har assymmetriska löptider. 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 Gullberg & Jansson har förvärvat 100% 
av aktierna redan vid förvärvstidpunkten och optionsskulden 
likställs med en villkorad köpeskilling. Sålunda redovisas inget 
innehav utan bestämmande inflytande. 

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, med ursprungligt belopp på totalt 61 961 TSEK, 
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 AB. Skulden har nuvärdesberäknats 
med en diskonteringsränta om 3%.

Nyttjandeperiod immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Ledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed 
sammanhängande avskrivning för koncernens immateriella, 
exklusive goodwill, och materiella anläggningstillgångar. Dessa 
uppskattningar baseras på historisk kunskap om motsvarande 
tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt bedömda 
restvärden prövas varje balansdag och justeras vid behov.

Nedskrivningsprövning för goodwill
Goodwill uppstår i ett rörelseförvärv och avser det belopp 
varmed köpeskillingen överstiger verkligt värde på 
identifierbara förvärvade nettotillgångar på förvärvsdagen. 
I syfte att pröva nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som 
förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter 
eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli 
gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av 
enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå 
i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna 
styrningen. 

Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde 
för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på 
goodwill har flera antaganden om framtida förhållanden och 
uppskattningar av parametrar gjorts. 
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Not 3 Segmentsinformation
Gullberg & Janssons koncernledning, som består av 
koncernens VD, styrelseordförande och CFO, motsvarar 
högste verkställande beslutsfattare för koncernen. Denna 
utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt 
utformar strategiska beslut. Koncernledningen utvärderar 
verksamheten både utifrån produkt och geografiskt perspektiv 
och har identifierat två rapporterbara segment i dess 
verksamhet:

* Hem & Utemiljö, denna del av verksamheten säljer produkter 
och tjänster till hemmiljön i form av pooltillbehör, infraröda 
bastus, växthus och uterum och därtill tillhörande service- och 
installationstjänster. 

* Professionell Grönyta, denna del av verksamheten består av 
försäljning av miljövänliga mindre elfordon samt batteridrivna 
verktyg för grönytebranschen. 

Segmentsredovisningen upprättas i enlighet med IFRS 
med undantag för redovisning av leasingkostnader. I 
segmentsredovisningen redovisas leasingavgifter för 
leasetagare linjärt över leasingperioden för leasingavtal 
som av leasegivaren klassificeras som operationella 
leasingavtal. I koncernredovisningen tillämpas IFRS 16 
Lesingavtal vilket innebär att Gullberg & Jansson redovisar 
nyttjanderättstillgångar och leasingskulder i balansräkningen 
och avskrivning och ränta hänförliga till dessa poster i 
resultaträkningen.

Koncernen
Juli-sept 2022
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totala 
segment

Koncern-
gemensamt Eliminering Totalt

Fördelning av intäkter - externt/internt
Extern försäljning 49 298 18 296 67 595 0 0 67 595

Intern försäljning 773 2 349 3 122 2 203 -5 325 0

Summa intäkter 50 071 20 645 70 717 2 203 -5 325 67 595

Rörelseresultat, EBITDA 5 483 857 6 340 296 0 6 636

Avskrivningar -1 117 0 -1 117

Finansiella intäkter 53 -37 16

Finansiella kostnader -715 +37 -678

Resultat före skatt -1 483 0 4 856

Totala tillgångar 100 696 148 588 249 284 143 245 -76 334 316 195

Totala skulder 52 524 131 615 184 139 30 595 -53 390 161 344

Koncernen
Juli-sept 2021
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totala 
segment

Koncern-
gemensamt Eliminering Totalt

Fördelning av intäkter - externt/internt
Extern försäljning 89 086 14 212 103 298 0 0 103 298

Intern försäljning 712 2 630 3 342 1 617 -4 959 0

Summa intäkter 89 798 16 842 106 640 1 617 -4 959 103 298

Rörelseresultat, EBITDA 22 327 1 137 23 464 -353 0 23 817

Avskrivningar -723 0 -723

Finansiella intäkter 48 -25 23

Finansiella kostnader -100 +25 -75

Resultat före skatt -1 128 0 23 042

Totala tillgångar 152 110 95 912 248 022 83 655 -75 735 255 942

Totala skulder 94 253 81 825 176 078 20 868 -61 242 135 704
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Koncernen
Jan-sept 2022
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totala 
segment

Koncern-
gemensamt Eliminering Totalt

Fördelning av intäkter - externt/internt

Extern försäljning 237 720 76 995 314 715 0 0 314 715

Intern försäljning 1 648 14 690 16 338 7 728 -24 066 0

Summa intäkter 239 368 91 685 331 053 7 728 -24 066 314 715

Rörelseresultat, EBITDA 42 693 10 360 53 053 1 800 0 54 853

Avskrivningar -2 943 0 -2 943

Finansiella intäkter 2 697 -2 671 26

Finansiella kostnader -4 666 121 -4 545

Resultat före skatt -3 112 -2 550 47 391

Totala tillgångar 100 696 148 588 249 284 143 245 -76 334 316 195

Totala skulder 52 524 131 615 184 139 30 595 -53 390 161 344

Koncernen
Jan-sept 2021
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totala 
segment

Koncern-
gemensamt Eliminering Totalt

Fördelning av intäkter - externt/internt
Extern försäljning 261 091 30 914 292 005 0 0 292 005

Intern försäljning 1 541 4 811 6 352 6 820 -13 172 0

Summa intäkter 262 632 35 725 298 357 6 820 -13 172 292 005

Rörelseresultat, EBITDA 67 014 3 962 70 976 621 0 71 597

Avskrivningar -1 765 0 -1 765

Finansiella intäkter 84 -72 12

Finansiella kostnader -320 72 -248

Resultat före skatt -1 380 0 69 596

Totala tillgångar 152 110 95 912 248 022 83 655 -75 735 255 942

Totala skulder 94 253 81 825 176 078 20 868 -61 242 135 704

Koncernen
Okt 2021 - sept 2022
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totala 
segment

Koncern-
gemensamt Eliminering Totalt

Fördelning av intäkter - externt/internt
Extern försäljning 286 612 104 723 391 335 0 0 391 355

Intern försäljning 1 648 19 090 20 738 9 720 -30 458 0

Summa intäkter 288 260 123 813 412 073 9 720 -30 458 391 355

Rörelseresultat, EBITDA 50 634 13 720 64 354 2 413 0 66 767

Avskrivningar -3 770 0 -3 770

Finansiella intäkter 2 777 -2 717 60

Finansiella kostnader -6 342 167 -6 175

Resultat före skatt -4 922 -2 550 56 882

Totala tillgångar 100 696 148 588 249 284 143 245 -76 334 316 195

Totala skulder 52 483 131 615 184 038 30 595 -53 390 161 243
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Koncernen
Jan-dec 2021
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totala 
segment

Koncern-
gemensamt Eliminering Totalt

Fördelning av intäkter - externt/internt
Extern försäljning 309 983 58 642 368 625 0 0 368 625

Intern försäljning 1 540 9 211 10 751 8 812 -19 563 0

Summa intäkter 311 523 67 853 379 377 8 812 -19 563 368 625

Rörelseresultat, EBITDA 74 955 7 322 82 277 1 234 0 83 511

Avskrivningar -2 592 -2 592

Finansiella intäkter 92 -46 46

Finansiella kostnader -1 924 46 -1 878

Resultat före skatt -3 190 0 79 087

Totala tillgångar 145 011 128 095 273 106 172 553 -159 411 286 248

Totala skulder 138 000 126 497 264 497 34 779 -142 997 156 279

Not 4 Intäkter för avtal med kunder
Av nedanstående tabeller framgår uppdelning av intäkter från avtal med kunder uppdelat på Gullberg & Jansson 
rörelsesegment.

Koncernen
Juli-sept 2022
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totalt seg-
ment Totalt

Fördelning per land
Sverige 43  967 5 050 49 017 49 017

Danmark 3 683 5 106 8 789 8 789

Norge 1 617 7 530 9 147 9 147

Övriga länder 31 610 641 641

Summa 49 298 18 296 67 595 67 595

Fördelning typ av intäkt
Försäljning av produkter 46 444 17 373 63 817 63 817

Uthyrning 0 536 536 536

Transporttjänster 2 791 387 3 178 3 178

Övriga tjänster 63 0 63 63

Summa 49 298 18 296 67 595 67 595
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Koncernen
Juli-sept 2021
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totalt seg-
ment Totalt

Fördelning per land
Sverige 78 333 3 982 82 315 82 315

Danmark 5 086 4 234 9 320 9 320

Norge 5 258 5 995 11 253 11 253

Övriga länder 409 0 409 409

Summa 89 086 14 212 103 298 103 298

Fördelning typ av intäkt
Försäljning av produkter 84 937 13 901 98 838 98 838

Uthyrning 0 32 32 32 

Transporttjänster 4 149 267 4 416 4 416

Övriga tjänster 0 12 12 12

Summa 89 086 14 212 103 298 103 298

Koncernen
Jan-sept 2022
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totalt seg-
ment Totalt

Fördelning per land
Sverige 213 607 28 409 242 015 242 015

Danmark 13 859 26 851 40 710 40 710

Norge 9 652 21 119 30 771 30 771

Övriga länder 603 616 1 218 1 218

Summa 237 720 76 995 314 715 314 715

Fördelning typ av intäkt
Försäljning av produkter 225 724 75 058 300 782 300 782

Uthyrning 0 726 726 726

Transporttjänster 11 933 1 211 13 144 13 144

Övriga tjänster 63 0 63 63

Summa 237 720 76 995 314 715 314 715

Koncernen
Jan-sept 2021
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totalt seg-
ment Totalt

Fördelning per land
Sverige 230 457 13 741 244 199 244 199

Danmark 16 533 7 157 23 690 23 690

Norge 13 056 10 016 23 073 23 073

Övriga länder 1 044 0 1 044 1 044

Summa 261 091 30 914 292 005 292 005

Fördelning typ av intäkt
Försäljning av produkter 249 108 30 179 279 287 279 287

Uthyrning 0 92 92 92

Transporttjänster 11 983 596 12 579 12 579

Övriga tjänster 0 47 47 47

Summa 261 091 30 914 292 005 292 005



Koncernen
Okt 2021-sept 2022
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totalt seg-
ment Totalt

Fördelning per land
Sverige 257 301 43 384 300 684 300 684

Danmark 17 018 34 028 51 046 51 046

Norge 11 302 26 695 37 997 37 997

Övriga länder 992 616 1 608 1 608

Summa 286 612 104 723 391 335 391 335

Fördelning typ av intäkt
Försäljning av produkter 272 156 102 366 374 522 374 522

Uthyrning 0 764 764 764

Transporttjänster 14 393 1 530 15 923 15 923

Övriga tjänster 63 63 126 126

Summa 286 612 104 723 391 335 391 335

Koncernen
Jan-Dec 2021
(Belopp i KSEK)

Hem & Ute-
miljö

Professionell 
Grönyta

Totalt seg-
ment Totalt

Fördelning per land
Sverige 274 151 28 717 302 868 302 868

Danmark 19 692 14 333 34 025 34 025

Norge 14 706 15 593 30 299 30 299

Övriga länder 1 433 0 1 433 1 433

Summa 309 983 58 642 368 625 368 625

Fördelning typ av intäkt
Försäljning av produkter 295 540 57 589 353 129 353 129

Uthyrning 0 130 130 130

Transporttjänster 14 443 813 15 256 15 256

Övriga tjänster 0 110 110 110

Summa 309 983 58 642 368 625 368  625
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Not 5 Rörelseförvärv

Förvärv under 2022
I syfte att bredda produktportföljen i koncernen förvärvade 
Gullberg & Jansson AB 70 % av aktierna i ECTA AB den 2 
maj 2022. Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative 
Outdoor Products B.V. där OFYR är det största och mest 
välkända varumärket. 

En preliminär förvärvsanalys framgår av nedan samman-
ställning. Förvärvsanalysen är preliminär på grund av att 
värdering och fördelning av immateriella tillgångar inte 
är avslutad. Detta förväntas vara klart i samband med 
årsbokslutet. 

Vid förvärvet har identifieras att en del av övervärdet kan 
härröras till distributionsavtal och kundrelationer. Utöver 
detta finns en goodwillpost som består av bland annat 
personalresurser och framtida synergieffekter avseende 
exempelvis gemensamma system och samutnyttjade resurser.

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och skulder framgår 
av nedanstående preliminära förvärvsanalys. Innehavare utan 
bestämmande inflytandes andel av företagets nettotillgångar 
värderas till dess proportionella andel av de identifierbara 
nettotillgångarna.

KSEK

Immateriella tillgångar, distributionsavtal och 
kundrelationer 4 300

Maskiner och inventarier 170

Varulager 2 764

Kundfordringar 722

Övriga fordringar 141

Likvida medel 300

Uppskjuten skatteskuld -886

Leverantörsskulder -1 257

Skatteskulder -419

Övriga skulder -288

Nettotillgångar 5 547

Innehavare utan bestämmande inflytande  
(30%)

-1 664

Koncerngoodwill 722

Total köpeskilling 4 605

Total köpeskilling uppgick till 4 605 KSEK. Hela förvärvet 
gjordes med kontanta medel från koncernen. Påverkan på 
koncernens kassaflöde framgår av nedan tabell.

KSEK

Köpeskilling -4 605

Kassa i förvärvad verksamhet 300

Nettoeffekt på koncernens likviditet -4 305

Från förvärvsdatumet fram till den 30 september 2022 har 
Ecta AB bidragit med 4 482 KSEK i nettoomsättning och 225 
KSEK i resultat för skatt till koncernens totala nettoomsättning 
respektive resultat före skatt. Om förvärvet hade genomförts 
i början av året hade koncernens nettoomsättning per den 30 
september 2022 varit 316 485 KSEK och resultatet före skatt 
47 679 KSEK.

Förvärvskostnader uppgick till 327 KSEK och redovisas i 
resultaträkningen som övriga externa kostnader.

Förvärv under 2021
Den 7 maj 2021 förvärvade Gullberg & Jansson AB via det 
helägda dotterföretaget Nomaco Nordic AB 51% av Nomaco-
bolagen Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco 
Norge AB. Bolaget konsolideras till 100% då det finns en put/
call option om förvärv av resterande aktier. Nomaco-bolagen 
är verksamma inom den nordiska grönytebranschen och är 
ledande leverantör med fokus på miljövänliga, batteridrivan 
elfordon för transporter av lättare gods.

En förvärvsanalys framgår av nedanstående sammanställning, 
där hela övervärdet hänfördes till goodwill och bestod av 
personalresurser och framtida synergieffekter avseende 
samutnyttjade resurser.

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och skulder framgår av 
nedanstående förvärvsanalys.

KSEK

Maskiner och inventarier 392

Varulager 8 177

Kundfordringar 7 758

Övriga fordringar 596

Likvida medel 12 740

Uppskjuten skatteskuld och obeskattade reserver -1 467

Leverantörsskulder -3 849

Skatteskulder -1 184

Övriga skulder -9 165

Nettotillgångar 13 997

Koncerngoodwill 90 459

Total köpeskilling 104 457

Den totala köpeskillingen på 104 457 KSEK fördelar sig enligt 
nedan sammanställning.

KSEK

Kontanter 10 341

Emitterade aktier (131 817 aktier, kurs 63,00) 8 304

Tilläggsköpeskilling 23 851

Villkorad köpeskilling, säljoption 61 961

Total köpeskilling 104 457

Kontant köpeskilling om 10 341 KSEK erlades med kontanta 
medel från koncernen på förvärvsdagen. Förvärvets påverkan 
på koncernens kassaflöde gramgår av nedanstående tabell.

KSEK

Köpeskilling -10 341

Transaktionskostnader -918

Emittering aktier -8 304

Kassa i förvärvad verksamhet 12 740

Nettoeffekt på koncernens likviditet -6 823
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Aktierna som emitterades värderades till det verkliga värdet 
på förvärvsdagen dvs till Gullberg & Janssons slutkurs på 
Spotlight Next på förvärvsdagen.

Den villkorade köpeskillingen består enligt upprättat 
förvärvsavtal av två delar, som båda baseras på Nomaco-
bolagens prognosticerade EBITDA på framtida räkenskapsår.

Tilläggsköpeskilling 
Tilläggsköpeskilling ska erläggas kontant den 30 april 2023 
och baseras på en multipel på 7 ggr av mellanskillnaden av 
medelvärdet på Nomaco-bolagens EBITDA för räkenskapsåren 
2021 och 2022 i jämförelse med EBITDA för räkenskapsåret 
2020. Detta värde uppgick vid förvärvstillfället till 23 851 KSEK. 
Per den 30 september 2022 uppgick värdet till 24 530 KSEK 
och redovisas som en övrig kortfristig skuld i rapporten över 
finansiell ställning. Mellanskillnaden redovisas som en finansiell 
kostnad i resultaträkningen.

Villkorad köpeskilling säljoption
I förvärvsavtalet finns såväl en köp- som en säljoption. 
Optionerna är assymmetriska då de har olika löptid. I enlighet 
med koncernens redovisningsprinciper har koncernen 
beslutat att IAS 32 ska gälla före IFRS 10 vid redovisning av 
innehav utan bestämmande inflytande. Principen innebär att 
inget innehav utan bestämmande inflytande redovisas utan 
rörelseförvärvet redovisas som om det vore till 100% förvärvat 
och skulden till innehavare utan bestämmande inflytande 
utgör en villkorad köpeskilling värderad till verkligt värde.

Säljoptionen kan utnyttjas vid första tillfället maj 2027 och 
därför beräknas även värdet på optionen utifrån detta. Denna 
villkorade köpeskilling ska erläggas 50% kontant samt 50% 
aktier i Gullberg & Jansson AB. Köpeskillingen baseras på 
en multipel på 6 ggr av mellanskillnaden av medelvärdet 
på Nomaco-bolagens EBITDA för räkenskapsåren 2025 och 
2026. I beräkningen tas även hänsyn till upparbetat fritt eget 
kapital från förvärvsdatumet fram till bokslutet 2026. Värdet 
på skulden uppgick vid förvärvstillfället till 61 691 KSEK. Per 
den 30 september 2022 uppgick värdet till 64 610 KSEK och 
redovisas som en övrig långfristig skuld i rapporten över 
finansiell ställning.

Från förvärvsdatumet fram till den 31 december 2021 bidrog 
Nomacobolagen med 46 631 KSEK i nettoomsättning 
och 7 216 KSEK i resultat före skatt till koncernens totala 
nettoomsättning respektive resultat före skatt. Om förvärvet 
hade genomförts i början av 2021 hade koncernens 
nettoomsättning per den 31 december 2021 varit 409 613 
KSEK och resultatet före skatt 74 857 KSEK.

Förvärvskostnader uppgick till 919 KSEK och redovisas i 
resultaträkningen som övriga externa kostnader.

Not 6 Finansiella instrument
Vissa tillgångar och skulder inom koncernen ska värderas till 
verkligt värde. Verkligt värde är det pris som skulle gälla om 
tillgången såldes eller om skulden överläts på en marknad vid 
värderingstillfället. 

Kortfristiga fordringar och skulder samt leasingskulder
För kortfristiga fordringar och skulder som till exempel 
kundfordringar och leverantörsskulder och för skulder till 
kreditinstitut med rörlig ränta anses det redovisade värdet vara 
en god uppskattning av det verkliga värdet.

Finansiella tillgångar

Koncernen 30 september 2022 31 december 2021

KSEK Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Kundfordringar 22 849 22 849 25 832 25 832

Övriga kortfristiga 
fordringar 534 534 227 227

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 3 436 3 436 2 118 2 118

Kassa och bank 97 256 97 256 96 952 96 952

Summa finansiella 
tillgångar 124 075 124 075 125 129 125 129

Finansiella skulder

Koncernen 30 september 2022 31 december 2021

KSEK Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Leasingskulder 9 839 9 839 9 774 9 774

Övriga långfristiga 
skulder 64 610 64 610 87 843 87 843

Leverantörsskulder 15 616 15 616 11 398 11 398

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 8 340 8 340 5 415 5 415

Övriga kortfristiga 
skulder 36 987 36 987 14 645 14 645

Summa finansiella 
tillgångar 135 392 135 392 129 075 129 075

Verkligt värde
I enlighet med IAS 39 Finansiella instrument värderas 
finansiella instrument antingen till upplupet anskaffningsvärde 
eller verkligt värde beroende på kategoritillhörighet. Den post 
som varit föremål för värdering till verkligt värde är villkorad 
köpeskilling. Det verkliga värdet för koncernens villkorade 
köpeskilling har beräknats som nuvärdet av det belopp som 
förväntas betalas ut enligt avtalet. Den villkorade köpskillingen 
är baserad på resultat i den förvärvade verksamheten. Värdet 
av denna köpskilling uppgick den 30 september till 64 610 
KSEK. 

Uppdelning av hur verkligt värde bestäms görs utifrån tre 
nivåer.
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma 
instrument 
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata 
som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden
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Finansiella Skulder 30 september 2022

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Övriga långfristi-
ga skulder 64 610 64 610

varav villkorad 
köpeskilling 64 610 64 610

Övriga kortfristi-
ga skulder 24 530 24 530

varav villkorad 
köpeskilling 24 530 24 530

Summa finan-
siella skulder 0 0 89 140 89 140

Finansiella Skulder 31 december 2021

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Övriga långfristi-
ga skulder 481 87 362 87 843

varav övrig skuld 481 481

varav villkorad 
köpeskilling 87 362 87 362

Summa finan-
siella skulder 481 0 87 362 87 843

I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående 
och utgående balans för de tillgångar och skulder som ingår i 
nivå 3.

Villkorad köpeskilling
Den villkorade köpeskillingen avser förvärvet av Nomaco-
bolagen, som förvärvades under 2021.

TSEK Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

Ingående balans 0 53 467 53 467

Periodens förvärv 53 467 0 0

Omvärdering förvärv 0 0 32 345

Räntekostnad (diskon-
tering) 0 0 1 550

Utgående balans 53 467 53 467 87 362

TSEK Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022

Ingående balans 87 362 87 950 88 543

Periodens förvärv 0 0 0

Omvärdering förvärv 0 0 0

Räntekostnad (diskon-
tering) 588 593 597

Utgående balans 87 980 88 543 89 140

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer regelbundet de framtida förväntade 
kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade 
till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en 
kreditförlustreserv för sådana förväntade kreditförluster vid 
varje rapporteringsdatum. 

För kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade 
ansatsen för kreditreservering, det vill säga, reserven 
kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela 
kundfordringens livslängd. Koncernen använder sig utav 

framåtblickande variabler för förväntade kreditförluster. 
Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens rapport över 
totalresultat i posten övriga rörelsekostnader.

Koncernen har hittills haft väldigt låga kundförluster och även 
om hänsyn tas till omvärldsfaktorerna och framtida utveckling 
kring räntor, inflation och det allmänna konjunkturläget anser 
koncernen att risken för förluster inte kommer att uppgå 
till väsentligt belopp. Detta med hänsyn till rutiner kring 
försäljning och i kundrelationer och det nära samarbetet med 
kunderna.

Not 7 Händelser efter balansdagen
Efter kvartalets slut har Gullberg & Jansson AB tecknat avtal 
om att förvärva en fastighet i Åstorp. Köpeskillingen uppgår till 
19,5 MSEK och förvärvet kommer att finansieras genom egna 
medel och banklån. Avsikten är att bedriva egen verksamhet 
i fastigheten och lokalerna kommer i huvudsak att nyttjas av 
Gullberg & Jansson Service och Installation samt Gullberg & 
Jansson Hem och Trädgård.

I oktober tecknade Gullberg & Jansson AB avtal om att 
förvärva 80% av aktierna i Optiheat AB. Optiheat är ett 
energioptimeringsbolag som arbetar med utveckling av 
produkter och lösningar för både offentliga och privata 
installationer, kommersiella lokaler, privata villor och pooler 
etc. Bolaget har en mycket intressant produktportfölj för 
framtiden.Tillträde sker under november och köpeskillingen 
som uppgår till 12 MSEK finansieras med egen kassa om 
11 MSEK och nyemitterade aktier i Gullberg & Jansson AB 
motsvarande 1 MSEK. Nyemissionen görs med en aktiekurs på 
53,60 SEK beräknat på ett genomsnitt under 10 dagar före den 
7 oktober 2022, vilket motsvarar 18 657 aktier. 

Not 8 Övergång till IFRS
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 är Gullberg & 
Jansson ABs första finansiella rapport som upprättas i 
enlighet med IFRS. Datum för koncernens övergång till IFRS 
är den 1 januari 2021 och från denna tidpunkt upprättar 
Gullberg & Jansson AB sin koncernredovisning i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de 
antagits av Europeiska unionen (EU). Koncernen har till och 
med räkenskapsåret 2020 upprättat koncernredovisning i 
enlighet med årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 (K3). 
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första 
gången IFRS tillämpas. Effekten av övergången till IFRS 
redovisas direkt mot ingående eget kapital.

Tidigare publicerad finansiell information för perioden 
helåret 2021, samt delårsperioden januari-september 
2021, delårsperioden juli-september 2021 samt rullande 
12 månader oktober 2021-september 2022, upprättad 
enligt årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 (K3), har 
omräknats till IFRS. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga 
IFRS och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts 
av EU, ska tillämpas med retroaktiv verkan. Nedan anges 
de av IFRS tillåtna undantag från fullständig rettroaktiv 
tillämpning som koncernen valt att tillämpa vid upprättande av 
ingångsbalansen.



Tillämpande undantag vid övergång till IFRS

Leasingavtal
Koncernen har valt att tillämpa undantaget i IFRS 1 avseende 
leasingavtal vilket innebär att leasingskulden värderas 
till nuvärdet av återstående leasingavgifter diskonterade 
med leasetagarens marginella låneränta vid tidpunkten för 
övergång till IFRS den 1 januari 2021. Nyttjanderätten värderas 
till ett belopp som motsvarar leasingskulden. Vidare har 
koncernen gjort följande val vid övergångstidpunkten:

• Leasingavtal för vilka den underliggande tillgången 
är av lågt värde redovisas inte i nyttjanderättstillgången eller 
leasingskulden i balansräkningen
• Använt uppskattningar gjorda i efterhand vid 
fastställandet av leasingperioden då avtalet innehåller 
möjligheter att förlänga eller säga upp leasingavtalet.

Rörelseförvärv
Koncernen har valt att tillämpa IFRS 1 avseende rörelseförvärv 
och har därmed valt att inte tillämpa IFRS 3 Rörelseförvärv på 
förvärv som har skett innan tidpunkten för övergång till IFRS 
den 1 januari 2021. 

Avstämning mellan tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper och IFRS
I nedanstående tabeller, med tillhörande förklaring i noter, 
framgår effekterna på övergången till IFRS på koncernens 
rapport över finansiell ställning, rapport över resultat och 
övrigt total resultat samt rapport över kassaflöden för 
respektive period.

Avstämning mellan tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper  och RFR 2
Moderföretagets, Gullberg & Jansson AB, övergång till 
redovisning enligt RFR 2 har inte haft någon påverkan på 
resultaträkningen, finansiell ställning eller kassaflödet för 
någon period varför ingen avstämning mellan tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper och RFR 2 visas.  
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 
PER 2021-01-01, ÖPPNINGSBALANS

Tillgångar
(Belopp i KSEK)

2021-01-01
K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

2021-01-01
IFRS

Noter

Anläggningstillgångar

Goodwill 2 767 0 2 767

Förbättringsutgifter på annans fastighet  1 777 0 1 777

Inventarier, verktyg och installationer 824 0 824

Nyttjanderättstillgångar 0 8 203 8 203 c)

Uppskjuten skattefordran 108 0 108

Summa anläggningstillgångar 5 476 8 203 13 679

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 21 351 0 21 351

Förskott till leverantörer 9 691 0 9 691

Kundfordringar 5 527 0 5 527

Aktuell skattefordran 7 0 7

Övriga kortfristiga fordringar 73 0 73

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 946 -294 1 652 c)

Likvida medel 53 224 0 53 224 f)

Summa omsättningstillgångar 91 819 -294 91 525
SUMMA TILLGÅNGAR 97 295 7 909 105 204

Eget kapital och skulder

2021-01-01
K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

2021-01-01
IFRS

Noter

Eget kapitall

Aktiekapital 1 073 0 1 073

Övrigt tillskjutet kapital 27 003 0 27 003

Reserver 0 0 0

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 40  167 0 40 167

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 60 243 0 60 243
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Summa eget kapital 60 243 0 60 243

Uppskjuten skatteskuld 1 819 -1 819 0 f)

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 0 1 819 1 819 f)

Långfristiga leasingskulder 0 6 817 6 817 c)

Summa långfristiga skulder 0 8 636 8 636

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 2 001 0 2 001

Leverantörsskulder 10 543 0 10 543

Aktuella skatteskulder 7 615 0 7 615

Kortfristiga leasingskulder 0 1 092 1 092 c)

Övriga skulder 4 330 0 4 330

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 744 0 2 744

Summa kortfristiga skulder 27 233 1 092 28 325
Summa eget kapital och skulder 97 295 7 909 105 204
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RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 
Q3 2021 - 2021-07-01 -- 2021-09-30

(Belopp i KSEK)
juli-sept 2021

K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS
juli-sept 2021

IFRS Noter

Nettoomsättning 103 298 0 103 298

Övriga rörelseintäkter 1 554 0 1 554

104 852 0 104 852

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -71 228 0 -71 228

Övriga externa kostnader -5 009 573 -4 436 c)

Personalkostnader -4 678 0 -4 678

Avskrivningar immateriella  och materiella anlägg-
ningstillgångar -3 256 2 533 -723

Övriga rörelsekostnader -692 0 -692

Summa rörelsens kostnader -84 863 3 106 -81 757

Rörelseresultat (EBIT) 19 989 3 106 23 095

Finansiella intäkter 23 0 23 f)

Finansiella kostnader -4 -72 -76 c), f)

Finansnetto 19 -72 -53

Resultat före skatt 20 008 3 034 23 042

Skatt -5 022 13 -5 008 d)

Periodens resultat 14 986 3 047 18 033

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 14 986 3 047 18 033

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
Q3 2021 - 2021-07-01 -- 2021-09-30

(Belopp i KSEK)
juli-sept 2021

K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS
juli-sept 2021

IFRS Noter

Periodens resultat 14 986 3 047 18 033

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till 
periodens resultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter 87 0 87

Periodens övrigt totalresultat 87 0 87

Periodens totalresultat 15 073 3 047 18 120

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 15 073 3 047 18 120

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
Q3 2021, 2021-07-01 -- 2021-09-30

(Belopp i KSEK) juli-sept 2021
K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

juli-sept 2021
IFRS

Rörelseresultat 19 989 3 106 23 095

Icke kassaflödespåverkande poster 3 233 -2 533 700

Erhållen ränta 23 0 23

Betald ränta -4 -72 -76

Betald skatt -1 052 0 -1 052

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 22 189 501 22 690

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -668 0 -668

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 12 492 0 12 492

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelseskulder -15 559 0 -15 559

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -3 735 0 -3 735

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 454 501 18 955

Förvärv av anläggningstillgångar -503 0 -503

Förvärv av dotterföretag, nettoeffekt på likvida medel 0 0 0

Försäljning av anläggningstillgångar 42 0 42

Kassaflöde från investeringsverksamhetensverksamheten -461 0 -461

Kassaflöde före finansiering 17 993 501 18 494

Nyemission 0 0 0

Amortering av leasingskuld 0 -501 -501

Utbetald utdelning 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -501 -501

Periodens kassaflöde 17 993 0 17 993

Likvida medel vid periodens början 70 294 0 70 294

Kursdifferens likvida medel 152 0 152

Likvida medel vid periodens slut 88 439 0 88 439
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RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 
2021-01-01 -- 2021-09-30

(Belopp i KSEK)
jan-sept 2021

K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS
jan-sept 2021

IFRS Noter

Nettoomsättning 292 005 0 292 005

Övriga rörelseintäkter 3 984 0 3 984

295 989 0 295 989

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -198 741 0 -198 741

Övriga externa kostnader -11 019 483 -10 535 c)

Personalkostnader -13 119 0 -13 119

Avskrivningar immateriella och materiella anläggn-
ingstillgångar -5 493 3 728 -1 765

Övriga rörelsekostnader -1 997 0 -1 997

Summa rörelsens kostnader -230 369 4 211 -226 157

Rörelseresultat (EBIT) 65 620 4 211 69 832

Finansiella intäkter 12 0 12 f)

Finansiella kostnader -60 -188 -248 c), f)

Finansnetto -48 -188 -236

Resultat före skatt 65 572 4 024 69 596

Skatt -15 325 34 -15 291 d)

Periodens resultat 50 247 4 057 54 305

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 50 247 4 057 54 305

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
2021-01-01 -- 2021-09-30

(Belopp i KSEK)
jan-sept 2021

K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS
jan-sept 2021

IFRS Noter

Periodens resultat 50 247 4 057 54 305

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till 
periodens resultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter 22 0 22

Periodens övrigt totalresultat 22 0 22

Periodens totalresultat 50 269 4 057 54 327

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 50 269 4 057 54 327

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 
PER 2021-09-30, Q3 2021
Tillgångar
(Belopp i KSEK)

2021-09-30
K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

2021-09-30
IFRS

Noter

Anläggningstillgångar

Goodwill 56 445 4 185 60 630 a)

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 694 0 1 694

Inventarier, verktyg och installationer 2 284 0 2 284

Nyttjanderättstillgångar 0 10 788 10 788 c)

Uppskjuten skattefordran 110 34 143 d)

Summa anläggningstillgångar 60 533 15 007 75 539

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 39 798 0 39 798

Förskott till leverantörer 11 179 0 11179

Kundfordringar 40 248 0 40 248

Övriga kortfristiga fordringar 165 0 165

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 239 -665 574 c)

Likvida medel 88 439 0 88 439 f)

Summa omsättningstillgångar 181 068 -665 180 403
SUMMA TILLGÅNGAR 241 600 14 341 255 942

Eget kapital och skulder

2021-03-31
K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

2021-03-31
IFRS

Noter

Eget kapitall

Aktiekapital 1 089 0 1 089

Övrigt tillskjutet kapital 33 370 0 33 370

Reserver 23 0 23

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 81 698 4 058 85 756 a), c), d)

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 116 180 4 058 120 238
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Summa eget kapital 116 180 4 058 120 238

Uppskjuten skatteskuld 3 317 -3 317 0 f)

Övriga avsättningar 53 467 -53 467 0

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 0 3 317 3 317 f)

Långfristiga lesingskulder 0 8 148 8 148

Övriga långfristiga skulder 0 53 467 53 467 c)

Summa långfristiga skulder 0 64 932 64 932

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 3 585 0 3 585

Leverantörsskulder 21 473 0 21 473

Aktuella skatteskulder 19 331 0 19 331

Kortfristiga leasingskulder 0 2 135 2 135 c)

Övriga skulder 15 268 0 15 268

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 979 0 8 979

Summa kortfristiga skulder 68 636 2 135 70 772
Summa eget kapital och skulder 241 600 14 341 255 942
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
2021-01-01 -- 2021-09-30

(Belopp i KSEK) jan-sept 2021
K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

jan-sept 2021
IFRS

Rörelseresltat 65 620 4 212 69 832

Icke kassaflödespåverkande poster 5 477 -2 809 2 668

Erhållen ränta 12 0 12

Betald ränta -60 -188 -248

Betald skatt -4 787 0 -4 787

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 66 262 1 215 67 477

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -11 798 0 -11 798

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -25 792 0 -25 792

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelseskulder 15 167 0 15 167

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -22 423 0 -22 423

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 839 1 215 45 054

Förvärv av anläggningstillgångar -1 631 0 -1 631

Förvärv av dotterföretag, nettoeffekt på likvida medel - 6 824 0 -6 824

Försäljning av anläggningstillgångar 257 0 257

Kassaflöde från investeringsverksamhetensverksamheten - 8 198 0 -8 198

Kassaflöde före finansiering 35 641 1 215 36 856

Nyemission 8 304 0 8 304

Amortering av leasingskuld 0 -1 215 -1 215

Utbetald utdelning -8 715 0 -8 715

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -411 -1 215 -1 626

Periodens kassaflöde 35 229 0 35 229

Likvida medel vid periodens början 53 224 0 53 224

Kursdifferens likvida medel -14 0 -14

Likvida medel vid periodens slut 88 439 0 88 439
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RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 
2021-01-01 -- 2021-12-31

(Belopp i KSEK)
jan-dec 2021

K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS
jan-dec 2021

IFRS Noter

Nettoomsättning 368 625 0 368 625

Övriga rörelseintäkter 5 322 0 5 322

373 947 0 373 947

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -252 609 0 -252 609

Övriga externa kostnader -16 446 1 056 -15 390 c)

Personalkostnader -19 843 0 -19 843

Avskrivningar immateriella och materiella anläggn-
ingstillgångar -13 104 10 512 -2 592

Övriga rörelsekostnader -2 594 0 -2 594

Summa rörelsens kostnader -304 596 11 568 -293 028

Rörelseresultat (EBIT) 69 351 11 568 80 919

Finansiella intäkter 46 0 46 f)

Finansiella kostnader -1 622 -256 -1 878 c), f)

Finansnetto -1 576 -256 -1 832

Resultat före skatt 67 775 11 312 79 087

Skatt -17 077 46 -17 031 d)

Periodens resultat 50 697 11 359 62 056

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 50 697 11 359 62 056

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
2021-01-01 -- 2021-12-31

(Belopp i KSEK)
jan-dec 2021

K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS
jan-dec 2021

IFRS Noter

Periodens resultat 50 697 11 359 62 056

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till 
periodens resultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter 82 0 82

Periodens övrigt totalresultat 82 0 82

Periodens totalresultat 50 779 11 359 62 138

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 50 779 11 359 62 138

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 
PER 2021-12-31
Tillgångar
(Belopp i KSEK)

2021-12-31
K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

2021-12-31
IFRS

Noter

Anläggningstillgångar

Goodwill 81 693 11 533 93 226 a)

Förbättringsutgifter på annans fastighet  1 666 0 1 666

Inventarier, verktyg och installationer 2 455 0 2 455

Nyttjanderättstillgångar 0 10 211 10 211 c)

Uppskjuten skattefordran 319 46 365 d)

Summa anläggningstillgångar 86 133 21 790 107 923

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 36 991 0 36 991

Förskott till leverantörer 16 088 0 16 088

Kundfordringar 25 832 0 25 832

Aktuell skattefordran 117 0 117

Övriga kortfristiga fordringar 227 0 227

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 776 -658 2 118 c)

Likvida medel 96 952 0 96 952 f)

Summa omsättningstillgångar 178 983 -658 178 325
SUMMA TILLGÅNGAR 265 116 21 132 286 248

Eget kapital och skulder

2021-12-31
K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

2021-12-31
IFRS

Noter

Eget kapitall

Aktiekapital 1 089 0 1 089

Övrigt tillskjutet kapital 35 291 0 35 291

Reserver 82 0 82

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 82 148 11 359 93 507 a), c), d)

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 118 610 11 359 129 969
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Summa eget kapital 118 610 11 359 129 969

Uppskjuten skatteskuld 7 302 -7 302 0 f)

Övriga avsättningar 24 649 -24 649 0

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 0 7 302 7 302 f)

Långfristiga leasingskulder 0 7 671 7 671

Övriga långfristiga skulder 63 194 24 649 87 843 c)

Summa långfristiga skulder 63 194 39 622 102 816

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 3 156 0 3 156

Leverantörsskulder 11 399 0 11 399

Aktuella skatteskulder 16 745 0 16 745

Kortfristiga leasingskulder 0 2 102 2 102 c)

Övriga skulder 14 646 0 14 646

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 415 0 5 415

Summa kortfristiga skulder 51 361 2 102 53 463
Summa eget kapital och skulder 265 116 21 132 286 248
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
2021-01-01 -- 2021-12-31

(Belopp i KSEK) jan-dec 2021
K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

jan-dec 2021
IFRS

Rörelseresultat 69 351 11 568 80 919

Icke kassaflödespåverkande poster 13 555 -9 593 3 962

Erhållen ränta 45 0 45

Betald ränta -389 -256 -645

Betald skatt -5 441 0 -5 441

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 77 121 1 719 78 840

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -7 463 0 -7 463

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -15 289 0 -15 289

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelseskulder - 1 611 0 -1 611

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -24 363 0 -24 363

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 758 1 719 54 477

Förvärv av anläggningstillgångar -2 493 0 -2 493

Förvärv av dotterföretag, nettoeffekt på likvida medel -6 824 0 -6 824

Försäljning av anläggningstillgångar 667 0 667

Kassaflöde från investeringsverksamhetensverksamheten -8 650 0 -8 650

Kassaflöde före finansiering 44 108 1 719 45 827

Nyemission 8 304 0 8 304

Amortering av leasingskuld 0 -1 719 -1 719

Utbetald utdelning -8 715 0 -8 715

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -411 -1 719 -2 130

Periodens kassaflöde 43 697 0 43 697

Likvida medel vid periodens början 53 224 0 53 224

Kursdifferens likvida medel 31 0 31

Likvida medel vid periodens slut 96 952 0 96 952
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RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 
2021-10-01 -- 2022-09-30

(Belopp i KSEK)

okt 2021-
sept 2022

K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

okt 2021-
sept 2022

IFRS Noter

Nettoomsättning 391 335 0 391 335

Övriga rörelseintäkter 7 998 0 7 998

399 333 0 399 333

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -281 134 0 -281 134

Övriga externa kostnader -24 163 2 464 -21 699 c)

Personalkostnader -25 905 0 -25 905

Avskrivningar immateriella och materiella anläggn-
ingstillgångar -22 817 19 047 -3 770

Övriga rörelsekostnader -3 828 0 -3 828

Summa rörelsens kostnader -357 847 21 511 -336 336

Rörelseresultat (EBIT) 41 486 21 511 62 997

Finansiella intäkter 60 0 60 f)

Finansiella kostnader -5 913 -262 - 6 175 c), f)

Finansnetto -5 853 -262 -6 115

Resultat före skatt 35 633 21 249 56 882

Skatt -13 228 44 -13 184 d)

Periodens resultat 22 405 21 293 43 698

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 22 352 21 293 43 645

Innehav utan bestämmande inflytande 53 0 53

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
2021-10-01 -- 2022-09-30

(Belopp i KSEK)

okt2021-
sept 2022

K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

okt 2021-
sept 2022

IFRS Noter

Periodens resultat 22 405 21 293 43 698

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till 
periodens resultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter 395 0 395

Periodens övrigt totalresultat 395 0 395

Periodens totalresultat 22 800 21 293 44 093

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 22 747 21 293 44 040

Innehav utan bestämmande inflytande 53 0 53
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
2021-10-01 -- 2021-09-30

(Belopp i KSEK) okt 2021-
sept 2022

K3

Effekt vid 
övergång till 

IFRS

okt 2021-
sept 2022

IFRS

Rörelseresultat 41 486 21 511 62 997

Icke kassaflödespåverkande poster 22 266 -19 117 3 149

Erhållen ränta 60 0 60

Betald ränta -2 585 -262 -2 847

Betald skatt -13 118 0 -13 118

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 48 109 2 132 50 241

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -17 521 0 -17 521

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 12 548 0 12 548

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelseskulder -14 450 0 -14 450

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -19 423 0 -19 423

Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 686 2 132 30 818

Förvärv av anläggningstillgångar -4 955 0 -4 955

Förvärv av dotterföretag, nettoeffekt på likvida medel -4 305 0 -4 305

Försäljning av anläggningstillgångar 2 748 0 2 748

Kassaflöde från investeringsverksamhetensverksamheten -6 512 0 -6 512

Kassaflöde före finansiering 22 174 2 132 24 306

Nyemission 0 0 0

Förändring långfristig skuld -481 0 -481

Amortering av leasingskuld 0 -2 132 -2 132

Utbetald utdelning -13 074 0 -13 074

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 555 -2 132 -15 687

Periodens kassaflöde 8 619 0 8 619

Likvida medel vid periodens början 88 439 0 88 439

Kursdifferens likvida medel 198 0 198

Likvida medel vid periodens slut 97 256 0 97 256
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Noter till övergångstabellerna

a) Återläggning avskrivningar på goodwill
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper skrevs goodwill 
av på 5 respektive 10 år. Enligt IFRS skrivs inte goodwill av utan i 
stället genomförs årliga nedskrivningstest. 

Vid övergången testades värdet på goodwill för nedskrivning 
men inget nedskrivningsbehov förelåg.

I och med att goodwill inte skrivs av enligt IFRS återläggs 
de avskrivningar på goodwill som gjorts enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper från och med 1 januari 
2021. Återläggningen av avskrivningar på goodwill som gjorts 
under en period påverkar den periodens resultat och tillika 
summa totalresultat och har återlagts i posten ”avskrivningar 
av immateriella och materiella anläggningstillgångar”. I nedan 
tabell framgår summa justeringar i det egna kapitalet och 
balansräkningen av den goodwill som redovisats enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper och IFRS.

b) Förändring förvärvsanalys
Vid beräkningen av anskaffningsvärdet vid ett förvärv av 
ett bolag tas hänsyn till transaktionsutgifter uppkomna vid 
förvärvet t ex advokat- och konsultkostnader. Dessa ska 
enligt IFRS inte påverka anskaffningsvärdet utan hanteras 
som en rörelsekostnad. Denna kostnad har vid övergången 
till IFRS justerats och därmed förändrat värdet på goodwill i 
balansräkningen samt justerat det egna kapitalet. Detta framgår 
i tabellen nedan.  

Per 30 september 2021 Per 31 december 2021*)

Goodwill enligt tidigare 
tillämpade redovisnings- 
principer

56 444 905 81 692 959

Förändring i förvärvs- 
analys (transaktionskost-
nader)

-919 000 -919 000

Återläggning av 
avskrivningar på goodwill 5 104 219 12 452 257

Goodwill enligt IFRS 60 630 124 93 226 216

*) I samband med bokslutet 2021 har förvärvsanalysen avseende Nomacobolagen 

fastställts och därmed har de preliminära uppgifterna i kvartalsrapporte 30 

september 2021 avseende goodwillen justerats.

c) Leasingavtal
Vid tidpunkt för övergång till IFRS redovisar koncernen en 
nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen 
för leasingavtal som enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper klassificerats som operationella 
leasingavtal och som inte avser tillgångar av lågt värde eller 
korttidsavtal. Vid tidpunkt för övergång till IFRS redovisas 
en leasingskuld värderat till nuvärdet av de återstående 
leasingbetalningarna 7 910 KSEK och per den 31 december 
2021 redovisas 9 774 KSEK. 

Nyttjanderättstillgångarna värderas vid övergångstidpunkten till 
ett belopp som motsvarar värdet på leasingskulden justerat för 
förutbetalda leasingavgifter. Nyttjanderättstillgångarna uppgick 
vid övergångstidpunkten till 8 203 KSEK och den 31 december 
2021 till 10 211 KSEK.

I rapport över totalresultat skrivs nyttjanderättstillgångar av 
linjärt över leasingavtalets längd och en ränta beräknas på 

leasingskulden med en fast räntesats för den under respektive 
period redovisade skulden. 

I rapport över totalresultat redovisas avskrivningar på tillgångar 
med nyttjanderätt under ”avskrivningar på immateriella och 
materiella anläggningstillgångar” samt räntekostnad under 
”finansiella kostnader”, i stället för leasingavgifter som tidigare 
redovisades under ”övriga externa kostnader”. Avskrivningar 
på nyttjanderättstillgångar uppgick till 1 940 KSEK under 
räkenskapsåret 2021. Räntekostnaden för räkenskapsåret 2021 
uppgick till 256 KSEK.

d) Uppskjuten skatt
Uppskjutna skatteskulder förändras i takt med att den 
underliggande posten för vilken skatten avser förändras. 
Specifikation över justeringar redovisade på raden 
”inkomstskatt” i koncernens rapport över totalresultat för 
räkenskapsperioderna är hänförliga till IFRS justeringar.

e) Periodens omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferenser redovisas enligt IFRS i övrigt 
totalresultat och balanseras i posten ”reserver” inom eget 
kapital. I efterföljande perioder redovisas omräkningsdifferenser 
avseende omräkning av utländska dotterföretag i ”övrigt 
totalresultat” och balanseras i ”reserver” i eget kapital. Belopp 
som förs om i rapporterna över totalresultat och omklassificeras 
från posten ”balanserade vinstmedel inklusive årets resultat” till 
posten ”reserver” i balansräkningen avser belopp som enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisats direkt mot 
balanserade vinstmedel. 

f) Omklassificeringar och omrubriceringar i 
balansräkningen och rapport över total resultat
Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av 
följande poster i balansräkningen:
• Kassa och bank benämns Likvida medel
• Avsättningar ska enligt IFRS inte redovisas under egen 
rubrik benämnd ”Avsättningar” utan redovisas under någon 
av rubrikerna ”Långfristiga skulder” eller ”Kortfristiga skulder” 
beroende på avsättningens karaktär. Uppskjutna skatteskulder 
har därmed klassificerats till ”Långfristiga skulder” Den 
tilläggsköpeskilling hänförlig till förvärvet av Nomacobolagen 
som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisats 
som en avsättning klassificeras även den till ”Långfristig skuld” 
och redovisas under övriga långfristiga skulder. 
• Ränteintäkter respektive Räntekostnader och 
liknande resultatposter benämns Finansiella intäkter respektive 
Finansiella kostnader.
Jämfört med tidigare redovisningsprinciper tillkommer i 
anslutning till Resultaträkningen poster som ska redovisas i så 
kallade Övrigt totalresultat. 
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Not 9 Koncernens redovisningsprinciper
Koncernen har till och med 31 december 2021 tillämpat 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 
1 Första gången IFRS tillämpas. Koncernens fullständiga 
redovisningsprinciper beskrivs nedan.

Moderföretaget tillämpar samma redovisingsprinciper 
som koncernen utom i de fall som anges under noten 
Moderföretagets redovisningsprinciper. Moderföretaget 
tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 
Redovisning för juridiska personer.

Grunder för raporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS 
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) och 
tolkningar som utfärdats av IFRS Interpretations Committee 
(IFRS IC) såsom de antagits av Europeiska Unionen (EU). Vidare 
tillämpar koncernen Årsredovisningslagen (1995:1554) och    
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner utgivet 
av Rådet för finansiell rapportering. Koncernredovisningen har 
upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). 

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. 

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
För att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse 
med IFRS 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. 
Väsentliga bedömningar och uppskattningar beskrivs närmare i 
separat avsnitt nedan.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte 
annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i koncernens finansiella rapporter. Nedan anges 
Gullberg & Jansson AB (publ) som GJAB.

Klassificering
En tillgång klassificeras som en omsättningstillgång när den 
förväntas realiseras inom tolv månader iefter rapportperioden, 
innehas primärt för handelsändamål eller utgörs av likvida 
medel (såvida tillgången inte omfattas av restriktioner 
vad gäller att bytas eller användas för att reglera en skuld 
i minst tolv månader efter rapportperioden). Alla andra 
tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar. En skuld 
klassificeras som en kortfristig skuld när den innehas primärt 
för handelsändamål, ska regleras inom tolv månader efter 
rapportperioden eller när koncernen inte har en ovillkorad 
rätt att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader 
efter rapportperioden. Alla andra skulder klassificeras som 

långfristiga skulder.

Rörelsesegment
Koncernens rörelsesegment rapporteras på ett sätt som 
överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till 
den Högste Verkställande Beslutsfattaren (HVB). Koncernens 
HVB är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser 
och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har 
denna funktion identifierats som koncernens ledningsgrupp 
som består av koncern VD, styrelseordförande och CFO.

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig 
kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information 
tillgänglig. Koncernens indelning i segment baseras på 
skillnader i produkter och tjänster som Gullberg & Jansson 
erbjuder sina kunder. Koncernen rapporteras idag i Hem & 
Utemiljö samt Professionell Grönyta. 

Hem & Utemiljö säljer produkter i syfte att skapa en 
avkopplande och trivsam hemmamiljö hos slutkonsumenter. 
Produkter som återfinns i detta segment är tillbehören 
poolen, bastu, växthus och grillar. Inom segmentet finns även 
försäljning av tjänster i form av installation och service av 
koncernens produkter. Inom Hem & Utemiljö finns bolagen 
Gullberg & Jansson of Sweden AB, Gullberg & Jansson Hem 
& Trädgård AB, Gullberg & Jansson Service och Installation AB 
samt ECTA AB. Samtliga dessa bolags respektive finansiella 
rapporter granskas enskilt av företagets HVB vilket innebär att 
bolagen utgör rörelsesegment för koncernen. Koncernen har 
utifrån aggregeringsreglerna i IFRS 8 Rörelsesegment valt att 
aggregera dessa bolag till ett rapporterbart rörelsesegment, 
Hem & Utemiljö, då bolagen uppfyller kriterierna om 
likartade ekonomiska egenskaper samt i övrigt liknar varandra 
med avseende på produkterna och tjänsternas karaktär, 
kundkategorier samt distributionssätt.

Inom segmentet Professionell Grönyta säljs miljövänliga mindre 
elfordon samt batteridrivna verktyg för grönytebranschen. Inom 
Professionell Grönyta finns bolagen Nomaco AB, Nomaco 
Danmark AS, Nomaco Norge AS och Stads&Park Produkter i 
Stockholm AB. Samtliga dessa bolag agerar på marknaden med 
samma produkter utifrån samma utmaningar på marknaden 
och mot samma typ av kunder. Vid uppföljningen mäter HVB 
lönsamheten totalt på gruppen tillsammans.

Utöver affärsområdena redovisas som koncerngemensamt 
moderföretaget Gullberg & Jansson AB.

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka Gullberg & Jansson 
AB (publ) har ett bestämmande inflytande. Bestämmande 
inflytande föreligger om moderföretaget exponeras för eller 
har rätt till rörlig avkastning från innehavet i företaget och har 
möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i 
företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet erhålls, och 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet upphör.
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Rörelseförvärv
Koncernen fastställer om en transaktion är ett rörelseförvärv 
genom att utvärdera om de förvärvade tillgångarna och 
övertagna skulderna utgör en rörelse. En rörelse består av input 
och processer som tillämpas på denna input och som kan bidra 
till att skapa output. Om de förvärvade tillgångarna inte är en 
rörelse redovisas transaktionen eller annan händelse som ett 
tillgångsförvärv.

Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden 
tillämpas vid den tidpunkt koncernen får ett bestämmande 
inflytande över förvärvad verksamhet och innebär att förvärv 
av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet 
fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. 
I förvärvsanalysen fastställs även det verkliga värdet på 
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. 
Eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det 
förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till 
innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av 
det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar, vilket 
bestäms per transaktion. Transaktionsutgifter vid rörelseförvärv 
kostnadsförs vid förvärvstidpunkten. 

Vid rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder, 
som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När 
skillnaden är negativ, så kallat förvärv till lågt pris, redovisas 
denna direkt i resultatet.

Villkorade köpeskillingar värderas till verkligt värde både vid 
förvärvstidpunkten och löpande därefter med värdeförändringar 
redovisade i rörelseresultatet i resultaträkningen.

Nettotillgångar hänförliga till ägare utan bestämmande 
inflytande (minoritet) redovisas i koncernen antingen till verkligt 
värde av alla nettotillgångar utom goodwill eller till verkligt 
värde av samtliga nettotillgångar inklusive goodwill. Principvalet 
görs individuellt för varje enskilt förvärv.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras 
i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Valuta

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas 
till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger 
på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i periodens resultat. Icke-monetära 
poster, som värderas med utgångspunkt i historiskt 
anskaffningsvärde i en utländsk valuta, omräknas inte utan 
valutakursen vid transaktionstillfället används. Icke-monetära 
tillgångar som redovisas till verkligt värde omräknas till den 
funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för 
värdering till verkligt värde.

Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och 
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursvinster 
och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas 

som finansiella poster.

Omräkning av utländska dotterbolag
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens 
rapporteringsvaluta till den valutakurs som råder på 
balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet 
omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som 
utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid 
respektive transaktionstidpunkt. 

Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning 
av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i en separat post i eget kapital, benämnd Reserver. 
rsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet.

Intäkter från avtal med kunder 
Koncernens intäkter utgörs av intäkter från föräljning av 
produkter och tjänster inom segmenten Hem & Utemiljö och 
Professionell Grönyta till kunder inom främst Norden.

Koncernens kunder utgörs av återförsäljare, offentlig 
verksamhet och privata företag samt slutkonsumnet i form av 
privatpersoner. Avtalen är vanligen korta med en förväntad 
avtalsperiod understigande ett år. Betalningsvillkoren är av 
standardkaraktär och koncernen erhåller normalt betalning i 
anslutning till att prestationsåtagandet uppfylls. Gullberg & 
Jansson agerar huvudman gentemot kunden i huvuddelen utav 
kundkontrakten.

Koncernen redovisar en intäkt när ett prestationsåtagande 
uppfylls, vilket är då en utlovad vara eller tjänst levereras till 
kunden och kunden övertar kontrollen av varan eller tjänsten. 
Prestationsåtagande kan överföras över tid eller vid en 
tidpunkt. I merparten av försäljningarna sker överföringen vid 
en tidpunkt. Intäkter från tjänster redovisas över tid men med 
hänsyn till det korta tidsförloppet då tjänsten utförs blir det i 
praktiken vid en tidpunkt. 

Intäkten utgörs av det belopp som koncernen förväntar 
sig erhålla som ersättning för överförda varor eller tjänster. 
Transaktionspriset utgörs i huvudsak av fasta belopp 
utifrån produkter och tjänster och baseras på fristående 
försäljningspriser. Det förekommer rörliga ersättningar i form 
av volymbonus. Dessa uppskattas till det förväntade värdet och 
baseras på historiska data samt prognoser. Intäkten redovisas 
endast i den utsträckning som det är mycket sannolikt att en 
väsentlig återföring inte uppstår. Ingen finansieringskomponent 
bedöms föreligga vid försäljningstidpunkten. 

Avtalsbalanser
Det förekommer förskottsbetalning från koncernens 
kunder. Dessa bokförs som skuld till kund fram till det att 
prestationsåtagandet är uppfyllt och kunden övertagit 
kontrollen av varan eller tjänsten. Vidare förekommer även 
volymbonus, vilken redovisas som en återbetalningssluld till 
kunden. 
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Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig 
säkerhet att bidragen kommer att erhållas och koncernen 
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med 
bidragen. Bidrag, som eventuellt mottagits före dess att 
villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas 
som en finansiell skuld. 

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter 
på fordringar, räntekostnader på skulder, utdelningsintäkter 
och förändringar i verkligt värde på finansiella skulder. 
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder 
redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Effektivräntan 
är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och 
utbetalningarna under den förväntade löptid till den finansiella 
tillgångens bruttovärde eller det upplupna anskaffningsvärdet. 

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Inkomstskatter redovisas i resultatet utom då den 
underliggande transaktionen redovisas i övrigt totalresultat eller 
i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt 
balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar 
och skulder och dess redovisade värden. Temporära skillnader 
beaktas inte vid redovisning av koncerngoodwill eller för den 
initiala redovisningen av ett tillgångsförvärv eftersom förvärvet 
inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet 
på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre 
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. 

Aktuell och uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen.

Aktuella skatteskulder kvittas mot aktuella skattefordringar 
och uppskjutna skattefordringar kvittas mot uppskjutna 
skatteskulder när företaget har en laglig rätt att kvitta dessa 
poster mot varandra och den uppskjutna skatten är hänförlig till 
samma enhet i koncernen.

Varulager
Varulager omfattar färdiga varor och handelsvaror och värderas 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoföräljningsvärdet. 

Anskaffningsvördet för varulagret beräknas genom tillämpning 
av först in- först ut-principen och inkluderar utgifter som 
uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna, transport av 
dem till deras nuvarande plats och skick och en uppskattad 
lagerhållningskostnad gällande lager hos tredje part. 

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset 
i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade 
kostnader för att genomföra en försäljning.

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov 
till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld 
eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella 
instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på 
tillgångssidan; kundfordringar, likvida medel och övriga 
fordringar och kortsiktiga placeringar. Bland de finansiella 
skulderna ingår; låneskulder, leverantörsskulder samt övriga 
skulder som te x villkorad köpeskilling i förvärv.

Redovisning och borttagande
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när koncernen blir 
en part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Transaktioner 
med finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som är 
den dag då koncernen förbinder sig att förvärva eller avyttra 
tillgångarna. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när 
en faktura har skickats och koncernens rätt till ersättning är 
ovillkorlig. Skulder redovisas när motparten har presterat och 
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura 
ännu inte har mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura 
har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen (helt eller 
delvis) när rättigheterna i avtalet har realiserats eller förfallit, 
eller när koncernen inte längre har kontroll över dem. En 
finansiell skuld tas bort från balansräkningen (helt eller delvis) 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Vinst och förlust 
vid bortbokning eller vid förändring redovisas i resultatet.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld nettoredovisas i 
balansräkningen när det föreligger en legal rätt att kvitta de 
redovisade beloppen och avsikten är att antingen reglera nettot 
eller att realisera tillgången samtidigt som skulden regleras.

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget behov av 
nedskrivning avseende förväntade kreditförluster för en 
finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar, samt 
eventuell övrig förekommande kreditexponering.

Värdering vid första redovisningstillfället
Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde med 
tillägg/avdrag för transaktionsutgifter. Kundfordringar värderas 
initialt till transaktionspriset.

Klassificering och efterföljande värdering - Finansiella tillgångar
Klassificeringen av finansiella tillgångar som är skuldinstrument 
baseras på koncernens affärsmodell för förvaltning av tillgången 
och karaktären på tillgångens avtalsenliga kassaflöden. 
Instrumenten klassificeras till:
-Upplupet anskaffningsvärde,
-Verkligt värde via övrigt totalresultat, eller
-Verkligt värde via resultatet.

Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet 
anskaffningsvärde innehas enligt affärsmodellen att inkassera 
avtalsenliga kassaflöden som endast är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
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Klassificering och efterföljande värdering - Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet 
anskaffningsvärde eller värderade till verkligt värde via 
resultatet. De finansiella skulder som värderas till verkligt värde 
via resultatet består av villkorade tilläggsköpeskillingar för 
rörelseförvärv. 

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 
instrumentetseffektivränta.

Upplupen ränta redovisas som en del av kortsfristig upplåning 
från kreditinstitut, i det fall räntan förväntas regleras inom tolv 
månader från balansdagen. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen redovisar förlustreserv för förväntade 
kreditförluster på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Förlustreserven för kundfordringar värderas 
enligt den förenklade metoden till ett belopp som motsvarar 
de förväntade förlusterna för den återstående löptiden. För 
övriga fordringar värderas förlustreserven till ett belopp som 
motsvarar 12 månaders förväntade kreditförluster givet att 
kreditrisken inte ökat betydligt sedan den tidpunkt då fordran 
ursprungligen redovisades. Om kreditrisken ökat betydligt 
sedan tidpunkt då fordran ursprungligen redovisades värderas 
förlustreserven i stället till ett belopp som motsvarar de 
förväntade kreditförlusterna under återstående löptid. 

Förlustreserven beräknas som nuvärdet av alla underskott i 
kassaflödena (dvs skillnaden mellan kassaflödena i enlighet 
med avtalet och de kassaflöden som koncernen förväntar 
sig att få). Fordringar med kort löptid diskonteras dock inte. 
I balansräkningen redovisas tillgångar netto efter eventuella 
nedskrivningar och nedskrivningen redovisas i resultatet. 

För kundfordringar beräknas reserven för förväntade 
kreditförluster genom att det för vissa fordringar sker 
individuellt bedömd reservering i det fall det särskilt 
identifierats ett nedskrivningsbehov. För övriga kundfordringar 
görs kollektiv reservering för förväntade kreditförluster 
baserat på koncernens historik av kreditförluster inom olika 
affärsområden samt med beaktande av gällande marknadsläge. 
Modellen uppdateras löpande för att beakta förändringar i 
förluststatistik över tid.

Immateriella anläggningstillgångar
En immateriell tillgång värderas till anskaffningsvärde då 
det tas upp för första gången i den finansiella rapporten. 
Nyttjandeperioden av en immateriell tillgång bedöms som 
bestämbar eller obestämbar. Immateriella tillgångar med 
bestämbara nyttjandeperioder redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivniingar. 
Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 
prövas årligen för nedskrivning vid slutet av bokslutsåret på den 
kassagenererande enhet som tillgången hänförs till samt vid 
indikation på nedskrivning.

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
vid ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade 
nettotillgångar. Goodwill värderas till anskaffningsvärde 
minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill 
fördelas till kassagenererade enheter som väntas gynnas av 

rörelseförvärvets synergieffekter och prövas minst årligen för 
nedskrivningsbehov. 

Övriga immateriella anläggningstillgångar är:
• Kundrelationer
• Distributionsavtal

Avskrivningsprinciper
Immateriella anläggningstillgångar med bestämbar 
nyttjandeperiod skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid 
varje årsslut och justeras vid behov. Immateriella tillgångar med 
bestämbar nyttjandeperiod skrivs av från det datum då de är 
tillgängliga för användning.

De beräknade nyttjandeperioderna för övriga immateriella 
anläggningstillgångar är:

• Kundrelationer; 5 år
• Distributionsavtal; avtalets kvarvarande löptid, inklusive 
option

Bedömning av en tillgångs nyttjandeperiod görs årligen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för 
att bringa den på plats och i skick för att nyttjas i enlighet med 
syftet med anskaffningen. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning 
eller utrangering/avyttring av tillgången. 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. 
Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt eller övrig 
rörelsekostnad.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till 
del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den 
period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde 
minskat med det beräknade restvärdet och sker linjärt 
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. De bedömda 
nyttjandeperioderna och därmed applicerade avskrivningar är:

Förbättringsutgifter på annans fastighet 3-20 år
Demomaskiner    5 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Bedömning av en tillgångs nyttjandeperiod görs årligen.

 51  



Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar
Koncernen genomför ett nedskrivningstest i det fall det 
föreligger indikationer på att en värdenedgång har skett 
i demateriella eller immateriella tillgångarna, det vill säga 
närhelst händelser eller förändringar i förhållande indikerar att 
det redovisade värdet inte är återvinningsbart.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Ett återvinningsvärde utgörs av det högsta av ett 
nettoförsäljningsvärde och ett nyttjandevärde som utgör ett 
internt genererat värde baserat på framtida kassaflöden. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de 
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). Då nedskrivningsbehov 
identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av enheter) 
fördelas nedskrivnings-beloppet i första hand till goodwill.  

Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar 
som ingår i enheten (gruppen av enheter). Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som 
är förknippad med den specifika tillgången. En nedskrivning 
belastar resultaträkningen. 

För samtliga tillgångar förutom goodwill återförs en 
nedskrivning om återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat 
värde. Återföring sker dock inte med ett belopp som är större 
än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade varit 
om nedskrivning inte hade redovisats i tidigare perioder. En 
eventuell återföring redovisas i resultaträkningen. 

Goodwill prövas årligen för nedskrivning per den 31 december 
och när det finns indikation på att redovisat värde kan behöva 
skrivas ner. Nedskrivningsbehov bedöms för goodwill genom 
att beräkna återvinningsvärdet för respektive kassagenererande 
enhet som goodwill hänförs till. När återvinningsvärdet för 
den kassagenererande enheten understiger redovisat värde 
redovisas en nedskrivning. Nedskrivning av goodwill kan inte 
återföras i efterföljande perioder. 

Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 
prövas årligen för nedskrivning per den 31 december på den 
kassagenererande enhet som tillgången hänförs till samt vid 
indikation. 

Eget kapital

Samtliga av företagets aktier är stamaktier och är av ett slag. 
Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmot. 
Aktiekapitalet redovisas till stamaktiernas kvotvärde och 
överskjutande del redovisas som övrigt tillskjutet kapital. 
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av 
nya aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett 
avdrag från emissionslikviden.

Utdelningar
Utdelningar redovisas som en skuld efter det att årsstämman 
godkänt utdelningen. Vid tidpunkten då utdelningen verkställs 
bokas utdelningsskulden bort mot banktillgodohavande. 

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat 
i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på 
det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under 

perioden. Resultat per aktie efter utspädning är detsamma som 
före utspädning beroende på att potentiella stamaktier inte ger 
upphov till utspädningseffekt. 

Leasingavtal
Ett avtal är ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten 
att under en period bestämma över användningen av 
en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning. GJABs 
leasingavtal utgörs främst av fordon, arbetsmaskiner och hyra 
av lokaler. Leasingavtal redovisas separat i balansräkningen 
som nyttjanderättstillgångar och leasingskulder i samband 
med leasingavtalets inledningsdatum vilket är det datum då 
GJAB får tillgång till och har möjlighet att börja använda den 
underliggande tillgången. 

Nyttjanderätten värderas initialt till anskaffningsvärde, 
vilket består av leasingskuldens värde med tillägg för 
leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet 
plus direkta utgifter. Nyttjanderätten skrivs av linjärt från 
inledningsdatumet till i normalfallet leasingperiodens 
slut. Efterföljande värderingar innebär att nyttjanderätten 
värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar samt justeringar för 
omvärderingar av leasingskulden.

Leasingskulder värderas enligt IFRS 16 initialt till nuvärdet 
av återstående leasingavgifter under den bedömda 
leasingperioden. 

Leasingperioden bestäms som den ej uppsägningsbara 
perioden tillsammans med perioder att förlänga om det 
vid inledningsdatumet bedöms som rimligt säkert att dessa 
kommer att nyttjas. 

För nuvärdesberäkning av leasingbetalningar tillämpas 
den implicita räntan i avtalet om den enkelt kan fastställas, 
i övriga fall används den marginella upplåningsräntan per 
inledningsdatumet för leasingavtalet. Efter inledningsdatumet 
av ett leasingavtal ökar leasingskulden för att återspegla 
upplupen räntan på leasingskulden och minskar med utbetalda 
leasingavgifter. Räntekostnaden beräknas som skuldens värde 
multiplicerat med diskonteringsräntan. Dessutom omvärderas 
leasingskulden till följd av avtalsmodifieringar, förändringar 
av leasingperioden, förändringar i leasingbetalningar eller 
förändringar i en bedömning att köpa den underliggande 
tillgången.

För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader 
eller mindre eller med en underliggande tillgång av lågt värde 
redovisas inte någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld. 
Utgifter som uppstår i samband med sådana leasingavtal 
redovisas linjärt över leasingperioden som rörelsekostnader i 
resultatet. 

Avtal kan innehålla både leasing- och icke-leasingkomponenter. 
Koncernen fördelar ersättningen i avtalet till leasing- och 
icke-leasingkomponenter baserat på deras relativa fristående 
priser. För leasingavgifter av fastigheter för vilka koncernen är 
hyresgäst har man dock valt att inte separera leasing- och icke-
leasingkomponenter och istället redovisar dessa som en enda 
leasingkomponent.
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Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter 
och semesterersättning kostnadsförs den period när de anställda 
utför tjänsterna. Kortfristiga ersättningar redovisas som en 
kostnad.

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.

Eventualförpliktelser
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas av endast en eller flera osäkra framtida 
händelser utom koncernens kontroll. Upplysning lämnas även 
när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller 
avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas eller beloppet inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet. 

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. Detta innebär att resultatet 
justeras med transaktioner som inte medfört in- och 
utbetalningar samt för intäkter och kostnader som hänförs till 
investerings- och/eller finansieringsverksamheten.

Likvida medel
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 och som lätt kan imvandlas till 
kassamedel till ett känt belopp och är utsatta för en obetydlig risk 
för värdefluktuationer. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.

Likvida medel omfattas av kraven på förlustreservering för 
förväntade kreditförluster. 

Nya och ändrade redovisningsprinciper

Nya och ändrade standarder och tolkningar som trätt i kraft
Då detta är Gullberg & Janssons första finansiella rapporter 
enligt IFRS kommer samtliga IAS och IFRS gällande från och med 
första januari 2021 att tillämpas som utgångspunkt.

Not 10 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderföretaget upprättar sina delårsrapporter i enlighet 
med årsredovisningslagen (1995:1554) och den av Rådet för 
finansiell rapportering utgivna rekommendationen RFR 2 
Redovisning för juridisk person. Moderföretaget tillämpar samma 
redovisningsprinciper som koncernen med de avvikelser som 
anges nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för 
moderföretaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i moderföretagets finansiella rapporter, om inte 
annat anges.

Uppställning
Rapporten över finansiell ställning och rapporten över resultatet 
är för moderföretaget uppställda enligt årsredovisningslagens 
uppställningsformer.

Intäkter från andelar i dotterföretag
Utdelning redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms 
som säker. Intäkter från försäljning av dotterföretag redovisas då 
kontrollen av dotterföretaget övergått till köparen.

Leasing
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 16 Leasingavtal. 
Detta innebär att ingen nyttjanderättstillgång och leasingskuld 
redovisas i balansräkningen utan leasingavgifterna redovisas som 
en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Skatter
I moderföretaget redovisas i balansräkningen obeskattade 
reserver utan uppdelning på eget kapital och uppskjuten 
skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen 
görs i moderföretaget på motsvarande sätt ingen fördelning av 
bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderföretaget i 
enlighet med anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att 
transaktionskostnader inkluderas i det redovisade värdet 
för innehavet. I de fall bokfört värde överstiger företagens 
koncernmässiga värde sker nedskrivning som belastar resultatet. 
En analys om huruvida nedskrivningsbehov finns genomförs 
vid utgången av varje rapportperiod. I de fall en tidigare 
nedskrivning inte längre är motiverad sker återföring av denna.

Antaganden görs om framtida förhållanden för att beräkna 
framtida kassaflöden som bestämmer återvinningsvärdet. 
Återvinningsvärdet jämförs med det redovisade värdet för dessa 
tillgångar och ligger till grund för eventuella nedskrivningar eller 
återföringar. De antaganden som påverkar återvinningsvärdet 
mest är framtida resultatutveckling, diskonteringsränta och 
nyttjandeperiod. Om framtida omvärldsfaktorer och förhållanden 
ändras kan antaganden påverkas så att redovisade värden på 
moderföretagets tillgångar ändras.

Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas inte i moderföretaget. Detta innebär att 
finansiella instrument värderas med utgångspunkt i an- 
skaffningsvärde. I efterföljande perioder kommer finansiella 
tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att 
redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar som 
redovisas som omsättningstillgångar ska principerna för ned- 
skrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9 tillämpas. 
För en fordran som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
på koncernnivå innebär detta att den förlustriskreserv som 
redovisas i koncernen i enlighet med IFRS 9 även ska tas upp i 
moderföretaget.

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade 
koncernbidrag som bokslutsdispositioner i enlighet med 
alternativregeln. Av moderföretaget lämnade aktieägartillskott 
redovisas som en ökning av andelar i koncernföretag. Erhållna 
aktieägartillskott redovisas som en ökning av fritt eget kapital.
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NYCKELTAL 
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FINANSIELLA DEFINITIONER

DEFINITION SYFTE

BALANSOMSLUTNING
Summan av företagets tillgångssida eller skuldsida i 
balansräkningen.

Används för att beräkna soliditeten.

BÖRSVÄRDE

Det totala värdet på företagets utestående ak-
tier som finns på marknaden på bokslutsdagen. 
Beräknat på bokslutsdagens stängningskurs.

Används för att visa värdet på börsen utifrån anat aktier 
och börskurs

EBITDA, RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansiel-
la intäkter och kostnader samt skatt.

Används för att mäta lönsamhet för verksamhet och seg-
ment. Poster i resultaträkningen efter EBITDA allokeras 
inte till segment.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare i 
förhållande till antal utestående aktier vid periodens 
slut.

Används för att visa moderbolagets ägares andel av 
bolagets bokförda värde

NETTOMARGINAL Resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättnin-
gen.

Används för att mäta lönsamheten för verksamheten och 
för jämförelse mellan perioder.

NETTOOMSÄTTNING *)
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter och intäktskorrigeringar Används för att visa bolagets huvudintäkter.

RESULTAT PER AKTIE *)
Periodens resultat efter skatt hänförligt till moder-
bolagets ägare i förhållande till genomsnittligt antal 
utestående aktier under perioden.

Används för att visa moderbolagets ägares andel av 
periodens resultat.

RÖRELSEMARGINAL FÖRE 
AVSKRIVNINGAR

Rörelseresultat, EBITDA, i procent av netto- 
omsättning.

Används för att mäta lönsamhet för verksamhet och seg-
ment. Poster i resultaträkningen efter EBITDA allokeras 
inte till segment.

SOLIDITET
Eget kapital i procent av balansomslutningen vid 
periodens slut.

Visar bolagets finansiella position.

VINSTMARGINAL
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt i förhål-
lande till nettoomsättningen.

Används för att mäta lönsamheten för verksamheten och 
för jämförelse mellan perioder.

Alternativa nyckeltal används för att beskrivs verksamhetens utveckling och för att öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa är 
inte definierade utifrån IFRS regelverk men de överensstämmer med hur koncerrnledning och styrelse mäter bolagets finansiella 
utveckling. Alternativa nyckeltal ska inte ses som ett substitut för finansiell information som presenteras i enlighet med IFRS utan 
som ett komplement.

*) Dessa nyckeltal är IFRS-nyckeltal 
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