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Gullberg & Jansson på 3 minuter
Gullberg & Jansson är ett
snabbväxande miljöteknikföretag i
swimmingpoolbranschen

För att kunna erbjuda kunder prisvärd kvalitet
arbetar Bolaget hårt med hela sin värdekedja.
Design och produktutveckling i
Sverige med fokus på kvalitet

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är
ett snabbväxande miljöteknikföretag i
swimmingpoolbranschen. Bolaget är
marknadsledande leverantör av pooltak och
poolvärmepumpar i Norden. Både pooltak och
poolvärmepumpar är energibesparande produkter
som sänker energiförbrukningen och bidrar till
en grönare energianvändning i samhället.
Gullberg & Jansson utvecklar och marknadsför
ett brett sortiment av prisvärda och väldesignade
kvalitetsprodukter för privata, kommersiella och
offentliga swimmingpooler. Under 2015 uppgick
omsättningstillväxten till 28 % och Bolaget har
en fortsatt tillväxtpotential i främst Norden och
övriga Europa. De fem största aktieägarna i
Bolaget är per 4 maj 2016: Gaétan Boyer,
Affärsområdeschef, LMK Ventures AB, Pension
Danica, AB Grenspecialisten och Alex Molvin,
VD. Gullberg & Jansson är listat på Aktietorget
sedan juni 2012. Bolaget grundades 2002 av
Marcus Gullberg och Christian Jansson. Gullberg
& Jansson äger också sedan februari 2016
dotterbolagen Poolvärlden AB inom swimmingpoolbranschen, samt Stads & Park Produkter i
Stockholm AB inom grönytebranschen.

Gullberg & Jansson har designat och utvecklat
Nordens mest sålda pooltak och poolvärmepumpar, i
nära samarbete med utvalda tillverkare från Asien
och Europa som producerar stora volymer under
noggrann kvalitetskontroll.
Finansiella mål
De finansiella målen är en årlig omsättningstillväxt
på minst 20 % per år, sett över en konjunkturcykel,
och en vinstmarginal på minst 10 % per år. För att
nå dessa mål krävs det att Bolaget utvecklar sin
ställning på den nordiska marknaden och samtidigt
ökar sin marknadsnärvaro på den europeiska
marknaden.
Utdelningspolicy
Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig
utdelning som i genomsnitt, över en
konjunkturcykel, 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.

Marknadsledande leverantör av
pooltak och poolvärmepumpar i
Norden under eget varumärke

Framtidsutsikter
Gullberg & Jansson har som strategi att stärka
vår marknadsposition på swimmingpoolmarknaden, både på den privata och offentliga
sidan, i främst Sverige och Norden, samt övriga
Europa. Målsättningen med detta är att
långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både
organiskt och genom företagsförvärv.

Gullberg & Jansson är idag marknadsledande
leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i
Norden och produkterna säljs under eget
varumärke. Gullberg & Jansson levererar till cirka
100 auktoriserade återförsäljare/partners i Norden
och övriga Europa. Bolaget säljer aldrig direkt till
slutkund. Bolaget hade 2015 en exportandel på
cirka 25 % av den totala omsättningen. Under
2015 utgjorde försäljningen av pooltak cirka 49 %
av den totala omsättningen medan poolvärmepumpar stod för cirka 44 %.

Under 2016 finns det en betydande
marknadspotential för bolaget att öka sin
försäljning av pooltak och poolvärmepumpar i
Sverige och Norden, samt övriga Europa.
Bolaget har under åren 2014-2015 också inlett ett
antal marknadssatsningar både på den privata
och offentliga sidan, och sammantaget sett ligger
detta till grund för styrelsens prognos om att
bolagets nettoomsättning för 2016 förväntas att
väsentligt överstiga nettoomsättningen för 2015.

Bolaget har en uppskattad supportorganisation och
heltäckande nätverk med servicepartners på de
marknader som Bolaget agerar på. Detta
säkerställer högklassig service under den intensiva
poolsäsongen från april-september samt god
produktfunktion över tiden. Bolaget erbjuder en
hög service- och kunskapsnivå och alla produkter
är anpassade till nordiska klimatförhållanden.
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2015 i korthet







Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

Nettoomsättning 47,2 (36,9) MSEK
Rörelseresultat 2,4 (0,5) MSEK
Resultat efter skatt 2,4 (0,6) MSEK
Resultat per aktie 0,40 (0,10) SEK
Soliditet 75 (76) %
Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kronor
för verksamhetsåret 2015.

Företaget flyttade under januari 2016 till nya
lokaler i Helsingborg.
Bolaget förvärvade i februari 2016
Poolvärlden AB, som är verksamt i swimmingpoolbranschen. Köpeskilling för Poolvärlden
utgjordes av 1 408 714 st. aktier i Gullberg &
Jansson, och apportemission beslutades om på
en extra bolagsstämma den 31 mars 2016.

Väsentliga händelser
Nettoomsättningen 2015 ökade med 28 %, vilket
gav ett väsentlig förbättrat resultat, jämfört med
föregående år. Omsättningstillväxten berodde
huvudsakligen på en ökad försäljning av både
pooltak och poolvärmepumpar i Sverige och
övriga Norden.

Bolaget förvärvade i februari 2016 Stads&Park
Produkter i Stockholm AB, som är verksamt i
grönytebranschen. Köpeskilling för Stads &
Park utgjordes av 611 643 st. aktier i Gullberg
& Jansson, och apportemission beslutades om
på en extra bolagsstämma den 31 mars 2016.

Under 2014 avvecklade Gullberg & Jansson
försäljningen av spabad och swimspa, och
omsättningen för dessa produkter uppgick till 3,0
MSEK under 2014. Justerat för detta så uppgick
omsättningstillväxten under 2015 till 39 %.

Stämman fattade på extra bolagstämma i
Bolaget den 31 mars 2016 beslut om
apportemission av 2 020 357 aktier, med
anledning av förvärv av Poolvärlden AB och
Stads&Park Produkter i Stockholm AB.
Stämman beslutade också om ändring av
bolagsordningen, innebärande att styrelsen ska
ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

Bolaget har tagit marknadsandelar på en växande
marknad och fick också ett positivt
marknadsmottagande av en ny exklusiv
standardserie av skjutbara pooltak, Nova Comfort
och Stella Comfort, som lanserades under året.
Gullberg & Jansson är idag marknadsledande
leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i
Sverige och övriga Norden.

Bolaget genomförde i april en nyemission
riktad till allmänheten om högst 590 000 st.
aktier, och nyemissionen blev övertecknad.
Totalt emitterades 590 000 nya aktier i Gullberg
& Jansson och bolaget tillfördes genom
nyemissionen 3 138 800 kronor före
emissionskostnader, om cirka 300 000 kronor.
Antalet utestående aktier efter nyemissionen
ökade till 8 584 027 st. från 7 994 027 st.
Aktiekapitalet efter nyemissionen ökade med
73 750 kronor till 1 073 003 kronor.
Emissionen kommer att registreras hos
Bolagsverket under maj månad 2016.

Under året genomfördes för första gången
Gullberg & Jansson Academy med teknisk
utbildning och säljträning för cirka 50 st. av våra
största återförsäljare/partners.
I augusti 2015 offentliggjordes det att Gullberg &
Jansson kommer att, under första kvartalet 2016,
flytta huvudkontoret från Höganäs till
Helsingborg. Det nya huvudkontoret har ett
showroom på cirka 370 kvm, kontors- och
konferensutrymmen, testrum för ökad
kvalitetskontroll och en mindre verkstad med
begränsat lager. En utomhusutställning med
swimmingpool, utrustad med poolvärmepump och
pooltak, kommer också att uppföras.
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VD har ordet
Gullberg & Jansson har haft en genomsnittlig, årlig
nettoomsättningsökning på +32 % under perioden
2013-2015, vilket bidragit till att företaget uppnått
en väsentlig resultatförbättring varje år och högsta
kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget
Bisnode. Vi är mycket stolta över att Gullberg &
Jansson idag är ett av de mest snabbväxande och
finansiellt solida miljöteknikföretagen i Sverige. Vi
har uppnått detta genom att vara marknadsledande
leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i
Sverige och övriga Norden. Det är stimulerande att
arbeta utifrån Gullberg & Janssons vision att skapa
glädje, hälsa och avkoppling för så många
människor som möjligt och samtidigt bidra till en
grönare energianvändning i samhället. Bolagets
positiva verksamhetsutveckling under de senaste tre
åren inleddes samtidigt som vi förstärkte
organisationen och breddade vårt produktsortiment
med pooltak under 2013.
Vi är mycket nöjda med den positiva omsättningsoch resultatutvecklingen under 2015. Nettoomsättningen ökade med 28 %, vilket gav ett
väsentlig förbättrat resultat för 2015, jämfört med
föregående år. Omsättningstillväxten 2015 berodde
huvudsakligen på en ökad försäljning av både
pooltak och poolvärmepumpar i Sverige och övriga
Norden. Vi har tagit marknadsandelar på en växande
marknad och vi fick också ett positivt
marknadsmottagande av en ny exklusiv
standardserie av skjutbara pooltak, Nova Comfort
och Stella Comfort, som lanserades under året. Vi
erbjuder våra återförsäljare (”Partners”) unika
pooltaksprodukter med både komfortskenor och
automatisk sektionslåsning.
Gullberg & Jansson förvärvade i februari 2016
Poolvärlden AB. Poolvärlden är en snabbväxande
och lönsam distributör inom swimmingpoolbranschen i Sverige och övriga Norden. Poolvärlden
marknadsför poolskydd som t.ex. rib-covers och
lamelltäcken, samt automatiska pooldammsugare,
m.fl. poolprodukter, vilka kompletterar Gullberg &
Janssons breda produktsortiment inom pooltak och
poolvärmepumpar. Genom kompletteringsförvärvet
av Poolvärlden breddar vi vårt sortiment av
premiumprodukter och ökar våra marknadsandelar
på swimmingpoolmarknaden i Sverige och övriga
Norden, i linje med vår tillväxtstrategi. Poolvärlden
kommer att drivas som ett självständigt
affärsområde inom Gullberg & Jansson-koncernen
under 2016. Därefter planerar de båda företagen att
utvinna möjliga intäkts- och kostnadssynergier under
2017. Gullberg & Jansson kommer framöver att
behålla sitt verksamhetsfokus på utveckling och
marknadsföring av pooltak och poolvärmepumpar.
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Gullberg & Jansson förvärvade i februari 2016
Stads&Park Produkter i Stockholm AB (”Stads
& Parkprodukter”). Stads & Parkprodukter är en
snabbväxande och lönsam distributör inom
grönytebranschen i Sverige och Norge. Stads &
Parkprodukter marknadsför främst miljövänliga,
batteridrivna grönytemaskiner för professionell
park- och grönyteskötsel, som t.ex. häcksaxar,
trimmers, lövblåsar och sekatörer, m.fl.
parkredskap samt också professionella
gräsklippare och robotgräsklippare. Genom
förvärvet av Stads & Parkprodukter, så skapar vi
ett självständigt affärsområde inom Gullberg &
Jansson-koncernen, i linje med vår affärsidé att
utveckla och marknadsföra energi- och
klimatoptimerande produkter.
Gullberg & Jansson har som målsättning att
långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både
organiskt och genom företagsförvärv. Vi har goda
förutsättningar att uppnå detta, tack vare vårt fina
team av medarbetare, vår erfarna styrelse, våra
intensivt arbetande Partners, en växande marknad,
våra kvalitetsmedvetna tillverkningspartners och
inte minst stödet från våra befintliga och nya
aktieägare. Jag vill passa på och tacka samtliga
parter för visat förtroende och gott samarbete
under 2015, och ser fram emot att fortsätta på den
inslagna vägen under 2016.
Helsingborg 4 maj, 2016
Alex Molvin
VD, Gullberg & Jansson AB (publ)
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Finansiell översikt
Organisk, lönsam tillväxt 2015

Den finansiella information som
återges nedan är hämtade ur Bolagets
årsredovisningar för år 2011, samt
reviderad årsredovisning från 2012,
2013, 2014 och 2015. De historiska
boksluten har granskats av Bolagets
revisorer utan anmärkning.
Årsredovisningen för 2015 har
upprättats enligt årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Års- och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är
oförändrade i jämförelse med 2014.
Årsredovisningarna för 2011, 2012
och 2013 är upprättade enligt
BFNAR 2008:1.
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Ekonomisk översikt
Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter finansiella
poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda
Soliditet, %

2015
47 159
2 384
2 363

2014
36 864
548
570

2013
25 603
-1 508
-1 414

2012
20 588
-2 490
-2 393

2011
20 247
2 008
2 039

24 748
8
75

21 440
7
76

17 327
6
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18 908
7
88

15 820
6
85
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Marknadsöversikt
Swimmingpoolmarknaden kan delas upp i två
områden: privatpooler som inbegriper
nedgrävda-, ovanmark- och inomhuspooler;
samt offentliga inomhus- och utomhusbad.

Gullberg & Jansson är verksamt på den
nordiska och europeiska
swimmingpoolmarknaden. Gullberg &
Jansson är marknadsledande inom
pooltak och poolvärmepumpar i
Norden. Bolaget har cirka 100
auktoriserade återförsäljare/partners i
Norden och övriga Europa.
Gullberg & Janssons största marknad är Sverige
som 2015 stod för cirka 75% av omsättningen.
Bolaget bedömer att den totala marknaden i
Sverige för pooltak och poolvärmepumpar växte
med cirka 10 % under 2015 tack vare ett stort
intresse hos privatkunder att anlägga
swimmingpool i trädgården. Swimmingpoolmarknaden gynnades också 2015 av en tidig vår
med soligt och varmt väder, samt stabila och
stigande huspriser och en låg ränta.

Gullberg & Janssons egenutvecklade vertikala
värmepump, V-serien, är Nordens mest sålda.
Poolvärmepumpen sparar cirka 60-80% i
uppvärmning jämfört med traditionellt
uppvärmningssätt via elpatron.

I Sverige byggs cirka 3 500 - 4 000 st.
swimmingpooler varje år. Totalt finns det cirka
50 000 nedgrävda pooler i Sverige. Bolaget
bedömer att cirka 90 % av alla nybyggda
swimmingpooler utrustas med poolvärmepump
och cirka 20-25 % utrustas med pooltak. Av
Sveriges 50 000 pooler är endast cirka 5 - 10%
utrustade med pooltak i nuläget, så där finns en
betydande eftermarknadspotential. Bolaget
bedömer att marknaden i Sverige för
poolvärmepumpar och pooltak utgör cirka 60 %
av den totala nordiska marknaden.
Poolvärmepumpar är ett exempel på så kallade
luft/vattenvärmepumpar och är ett
uppvärmningsalternativ som ger både lägre
driftkostnad och är miljövänligare än traditionell
uppvärmning med elpatron. Skjutbara pooltak
fungerar som extra uppvärmningskälla,
samtidigt som pooltaket underlättar
poolskötseln och minskar kostnader för
poolkemikalier.

Standardserierna av pooltak Nova Comfort
och Stella Comfort har designats av Gullberg
Jansson. Med ett skjutbart pooltak kan
badsäsongen förlängas, poolskötseln förenklas
och pooltaket fungerar dessutom som en extra
uppvärmningskälla (en solig dag kan
temperaturen höjas
cirka 6-8 grader).

Marknadstrender och storlek
Swimmingpool- och spamarknaden utgör i sig
en relativt stabil marknad. Trenden är att
swimmingpooler och spabad går från att vara en
lyxprodukt till att mer och mer bli produkter för
allmänheten.
Enligt European Union of Swimmingpool and
Spa Association (EUSA) fanns det i EUSA:s
medlemsländer (bl.a. Spanien, Frankrike och
Tyskland) totalt 4,4 miljoner pooler 2009, vilket
motsvarar 29% av världens pooler.
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Verksamhet
Affärsidé

Gullberg & Jansson är ett miljöteknikföretag i
swimmingpoolbranschen. Bolaget utvecklar
och marknadsför ett brett sortiment av
prisvärda och väldesignade kvalitetsprodukter
inom swimmingpoolbranschen. Bolaget
erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och
är marknadsledande i Norden inom pooltak och
poolvärmepumpar.

Gullberg & Janssons affärsidé är att utveckla
och marknadsföra innovativa produkter
för energi- och klimatoptimering för både privat
och kommersiellt bruk.
Vision
Gullberg & Janssons vision är att skapa glädje,
hälsa och avkoppling till så många människor
som möjligt och samtidigt bidra till en grönare
energianvändning i samhället.

Gullberg & Jansson har en egen
supportorganisation och dessutom
servicepartnernätverk på de marknader som
Bolaget agerar på, vilket säkerställer service och
god produktfunktion över tiden. Gullberg &
Jansson grundades 2002 och arbetar med de
ledande aktörerna inom
swimmingpoolbranschen, både på den privata
och offentliga sidan.

Affärsmodell
Bolaget fokuserar på energibesparande pooltak och
poolvärmepumpar och erbjuder robust kvalité,
svensk design och högklassig service och support.
Under 2015 utgjorde försäljningen av pooltak cirka
49 % av den totala omsättningen, medan
poolvärmepumpar stod för cirka 44%.

Robust kvalitet och hög verkningsgrad är ledord
för poolvärmepumpsprodukterna och för
kunden handlar det om en snabb
återbetalningstid på en poolvärmepumpsinvestering. Produkterna säljs genom
återförsäljare, distributörer och OEM-partners i
Norden och övriga Europa.

Övrigt
3,3 MSEK
7%

Poolvärmepumpar
20,7 MSEK
44%

Bolaget har huvudkontor i Helsingborgs kommun i
nordvästra Skåne med försäljningskontor i
Danmark. Bolaget agerar främst på den nordiska
marknaden men har även återförsäljare och
distributörer i övriga Europa i länder som t.ex.
Tyskland, England, Turkiet, Frankrike och
Bulgarien. Gullberg & Jansson levererar till cirka
100 auktoriserade återförsäljare i Norden och
övriga Europa och hade 2015 en exportandel på
cirka 25 % av den totala omsättningen.

Pooltak
23,2 MSEK
49%

Omsättning per produktgrupp 2015

Produkter erbjuds för både privat och
kommersiellt bruk för offentliga bad, med låga
investeringskostnader och låg miljöbelastning.
Gullberg & Jansson tillverkar sina
poolvärmepumpar hos kontraktstillverkare i
Kina och pooltaken produceras i Ungern.
Bolaget har ett nära samarbete med tillverkarna
som tillverkar produkterna i stora serier under
noggrann kvalitetskontroll. Produkterna
marknadsförs sedan av Gullberg & Jansson
under eget varumärke till återförsäljare,
distributörer och OEM-partners i Norden och
övriga Europa.

Övriga länder
i Europa
5,1 MSEK
11%
Danmark,
Norge och
Finland
6,7 MSEK
14%
Sverige
35,4 MSEK
75%

Omsättning per marknad 2015
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Finansiella mål
2008 Poolsortimentet utvecklas ytterligare och
även sortimentet för villa- och
fastighetsvärmepumpar utvecklas. Bolaget har
en omsättning om 20 MSEK.

De finansiella målen innebär en
omsättningstillväxt på minst 20 % per
år, sett över en konjunkturcykel, och en
vinstmarginal på minst 10 %. För att Gullberg &
Jansson ska nå målet för omsättningstillväxt
krävs att Bolaget utvecklar sin ställning på den
nordiska marknaden och samtidigt ökar sin
närvaro på den europeiska marknaden.

2010 Under 2009/10 satsar G&J väsentligt på
villavärme utan att uppnå förväntat resultat,
varför Bolaget bestämmer sig för att fokusera på
poolvärme- och poolreningsprodukter. G&J
påbörjar utvecklingen av poolvattenrenaren.

Marknadsstrategi

2011 Utvecklingen av poolvattenrenaren
slutförs, och en exportsäljare rekryteras.

Gullberg & Jansson kommer fortsätta att främst
arbeta inom swimmingpoolbranschen, då detta
område bedöms ha goda förutsättningar för
tillväxt framöver. Bolaget kommer att fortsätta
att stärka sin position på den nordiska
marknaden och samtidigt utveckla sin export till
utvalda marknader i Europa.

2012 Bolaget listas på AktieTorget. Den totala
marknaden för poolvärmepumpar i Norden
minskade, vilket påverkade Bolagets omsättning
negativt. Försäljningen av produkter inom
affärsområdet Villa minskade och Bolaget
offentliggjorde att dessa produkter successivt
ska fasas ut ur produktsortimentet. Marcus
Gullberg, grundare och styrelseledamot i
Bolaget, lämnade Bolaget operativt.

Kunder
Bolagets kunder är återförsäljare, distributörer,
och OEM-kunder med inriktning mot
swimmingpoolbranschen.

2013 Gullberg & Jansson ökade
nettoomsättningen med 24 %, tack vare att
pooltak lanserades som ny produktgrupp. I juni
lanserades också spabad och swimspa, som
ytterligare en ny produktgrupp, från Master
Spas i USA. Marknadssatsningen på
poolvattenrenaren avvecklades på grund av
bristande marknadsefterfrågan.

Branschorganisationer
Gullberg & Jansson är medlem i följande
branschorganisationer; Svenska Badbranschen,
SBB sedan 2014, KTF, Svenska
Kyltekniska Föreningen sedan 2010.
Historik

2014 Nettoomsättningen ökar med 44 %, vilket
till största del berodde på en ökad försäljning av
pooltak till befintliga och nya kunder i Norden.
Bolaget utökade sin specialisering på energibesparande produkter som poolvärmepumpar
och pooltak, vilket innebar att Bolaget valde att
avveckla marknadssatsningen på spabad och
swimspa från Master Spas. En
spridningsemission genomfördes, vilket gav
cirka 30 nya aktieägare till företaget och
tillförde Bolaget 446 622 kronor före
emissionskostnader. En marknadssatsning i
Storbritannien, Frankrike, Spanien, och
Mellanöstern genomfördes.

2002 Bolaget grundas av Marcus Gullberg och
Christian Jansson som startar direktimport av
luft/luftvärmepumpar.
2003 Bolaget bedriver försäljning till
detaljister.
2004 Verksamheten når en omsättning om 5
MSEK.
2005 Bolaget Fenab AB, som ägs till 75% av
Marcus Gullberg och 25% av Alex Molvin,
registreras. Fenab köper därefter ut G&J från
Marcus Gullberg och Christian Jansson och blir
moderbolag till G&J. Bolaget ändrar inriktning
till att marknadsföra produkter via
återförsäljare.

2015 Gullberg & Janssons nettoomsättning
ökade med 28 %. Gullberg & Jansson lanserade
framgångsrikt en ny exklusiv standardserie av
skjutbara pooltak, Nova Comfort och Stella
Comfort.

2006 Bolaget tar fram både ett nytt
produktprogram och en ny strategi.
Poolvärmepumpar blir en viktig produkt för
Bolaget.

2016 Gullberg & Jansson flyttade i januari
huvudkontoret från Höganäs till Helsingborg.
Bolaget förvärvade bolagen Poolvärlden AB
och Stads&Park Produkter i Stockholm AB.

2007 Gullberg & Jansson och Fenab
fusioneras. G&J får en ny organisation och tar
in nya poolprodukter.
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Produkter och tjänster

som i allmänhet ger högre verkningsgrad men
också något högre ljudnivå än absorptionsprocessen. Kompressorprocessen består av fyra
huvudkomponenter: förångare, kompressor,
kondensor och strypanordning.
Genom fläkten sugs uteluften in i
värmepumpen. Luften passerar förångaren där
värmen tas tillvara genom att luften kommer i
kontakt med ett mycket kallt köldmedium i ett
slutet system. Köldmediet har förmågan att
omvandlas till gas vid väldigt låga temperaturer
och förångas då uteluften avger värme. I
kompressorn höjs sen trycket på köldmediet och
därmed även temperaturen. Den nu varma gasen
når därefter kondensorn där värmen avges till
det vatten- eller luftburna värmesystemet.
Genom värmeutväxlingen återgår gasen till
flytande form och är redo att värmas upp på
nytt. Tryckdifferensen i systemet upphålls av en
strypanordning.

Brett sortiment inom
swimmingpoolbranschen
Gullberg & Jansson utvecklar och marknadsför
ett brett sortiment av prisvärda och väldesignade
kvalitetsprodukter inom swimmingpoolbranschen med fokus på pooltak och
poolvärmepumpar. Samtliga produkter är
anpassade till nordiska klimatförhållanden.
Gullberg & Jansson har en uppskattad
supportorganisation och servicenätverk på de
marknader som Bolaget agerar på, vilket
säkerställer högklassig service och god
produktfunktion över tiden.

En värmepumps verkningsgrad mäts i COP
(Coefficient Of Performance, även kallad
värmefaktor). Det som då mäts är hur mycket
värmeenergi som genereras per tillförd elenergi.
En värmefaktor på 4 eller COP 4 innebär att
värmepumpen genererar en värmeeffekt på 4
kWh för varje 1 kWh tillförd elenergi. Detta kan
jämföras med ett elelement som ger 1 kWh
värme och förbrukar 1 kWh el. Värmefaktorn
styrs av temperaturskillnaden mellan det
medium man utgår från, och det medium man
avger värmen till. Verkningsgraden för till
exempel en luft/luftvärmepump, som tar värme
från utomhusluften och avger den inomhus,
sjunker därmed med utomhustemperaturen.

Gullberg & Janssons olika serier av
poolvärmepumpar för privata swimmingpooler

Tekniken bakom poolvärmepumpar

Poolvärmepumpar

De vanligaste värmekällorna som används för
värmepumpar är luft, berggrund, sjövatten och
även avloppsvatten. Luftvärmepumpar finns i
två variationer: luft/luftvärmepump och
luft/vattenvärmepump. Poolvärmepumpar är ett
exempel på så kallade luft/vattenvärmepumpar.
Genom att koncentrera värmen i uteluften kan
en värmepump ta värme från uteluften och
använda den för uppvärmning.
Luft/vattenvärmepumpen koncentrerar värme
från uteluften och överför den till ett vattenburet
värmesystem, till exempel fastighetens
värmeelement, och kan även användas för att
värma tappvatten eller poolvatten.
Luft/luftvärmepumpen tar också värme från
uteluften och överför den genom ett fläktsystem
till inomhusluften. En värmepump fungerar
enligt samma princip som ett kylskåp men
används tvärtom, för uppvärmning istället för
kylning.

Gullberg & Jansson är marknadsledande inom
poolvärmepumpar på den nordiska marknaden.
Värmeeffekten på poolvärmepumparna sträcker
sig från 3,5 kW, för de mindre spabaden och
ovanmarkspoolerna, till 110 kW, för offentliga
badanläggningar. Kunder som byter från
pooluppvärmning med elpatron till
poolvärmepump reducerar sin
uppvärmningskostnad med mellan 65 % och
80 % beroende på utomhustemperatur.
Gullberg & Jansson har levererat cirka 14 000 st
poolvärmepumpar för privata swimmingpooler
och har också ett stort antal referensprojekt för
offentliga swimmingpooler, bland annat på
Tosselilla Sommarland, Skara Sommarland och
Dyreparken i Kristiansand.
Gullberg & Janssons poolvärmepumpar
kännetecknas genomgående av hög robusthet
vad gäller material- och komponentval samt
tilltalande design.

Den teknik som oftast används för
värmepumpar är ”kompressorprocessen”,
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Gullberg & Jansson har ett nära samarbete med
världens ledande tillverkare av poolvärmepumpar i
Asien. Poolvärmepumpar har länge varit vår
huvudprodukt och vi har under många år arbetat
kontinuerligt med att utveckla våra modeller och vår
produktdokumentation.
Utomhuspooler

S-serien, en splitmodell, till vänster visas utomhusdelen
och till höger inomhusdelen, S-serien

Gullberg & Jansson marknadsför Nordens mest
sålda poolvärmepump, en egendesignad vertikal
poolvärmepump med hög verkningsgrad och
robust kvalité. Den vertikala poolvärmepumpen
levereras i ett rostfritt skal, samt med display
med diverse inställningsfunktioner. Det
vertikala luftutblåset gör poolvärmepumpen
lättare att placera då den inte kräver samma
utrymme som en horisontell poolvärmepump.

Offentliga bad
Gullberg & Jansson erbjuder poolvärmepumpar
för stora offentliga badanläggningar såsom
offentliga utomhusbad, vattenland,
campingplatser, hotell, spaanläggningar och
simhallar. Enheterna kan enkelt kopplas
samman för att tillgodose ett större effektbehov.
För kunderna innebär poolvärmepumpar ett
ekonomiskt alternativ både som totallösning och
som komplement till en annan värmekälla.

Gullberg & Janssons vertikala
Poolvärmepump, V-serien

Gullberg & Janssons vertikala poolvärmepump
ger en lägre upplevd ljudnivå då fläkten riktar
ljudet mot himmeln istället för in i trädgården.
Övriga modeller är traditionella horisontella
poolvärmepumpar i olika prisklasser,
från rostfritt stål för kvalitetsmedvetna kunder
till plast för de minsta ovanmarkspoolerna. Alla
modellerna har värmeväxlare av titan som står
emot både klor- och saltvatten.

Poolvärmepump för större
Badanläggningar, V-serien för offentliga bad

Gullberg & Jansson ritar upp och kalkylerar
systemet och kan erbjuda hjälp vid
igångkörning, något som är extra viktigt vid
stora projekt.

Inomhuspool
För inomhuspooler marknadsför Gullberg &
Jansson S-serien, ett splitsystem som består av
en värmeväxlare och en styrenhet inomhus samt
en gaskopplad utomhusdel för att hämta energi
från utomhusluften. Värmeväxlardelen placeras
inomhus vilket innebär att inget vatten är
utomhus och därmed elimineras frysrisken.
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Pooltak
Våra två exklusiva standardserier av pooltak –
Nova Comfort och Stella Comfort – har
dessutom utformats för att passa alla
standardpooler, både med och utan poolsarg.
Pooltaken har utbyggbart skensystem som är
permanent vindsäkrat och pooltakens hjul har
dammtäta kullager i specialstål för att minimera
rullmotståndet.

Ett pooltak förlänger badsäsongen, förenklar
skötseln och spar energi. Med ett skjutbart
pooltak kan man förlänga badsäsongen och
pooltaket fungerar dessutom som en extra
uppvärmningskälla (en solig dag kan
temperaturen höjas hela 6-8 grader). När vädret
inte är gynnsamt kan man bada under pooltaket
och när sedan solen tittar fram skjuts hela
pooltaket enkelt bort från swimmingpoolen och
man kan bada under bar himmel. Andra fördelar
med pooltak är minskad energiförbrukning och
minskad vattenavdunstning. Pooltaket skyddar
mot löv, smuts och försurat regnvatten, vilket
ger ett stabilt PH-värde i poolen och minskar
kemikalieförbrukningen. Pooltak från Gullberg
& Jansson uppfyller också lagstadgat krav på
barnsäkerhet och kan användas som
vintertäckning.
Gullberg & Jansson har ett av marknadens
bredaste sortiment av prisvärda och
väldesignade pooltak av hög kvalitet. Bolaget
erbjuder både ett standardsortiment med pooltak
som levereras i en box som byggsats samt ett
specialsortiment med måttbeställda pooltak som
levereras i färdigmonterade sektioner för ännu
enklare installation.

Pooltaksmodellen Nova Comfort är Nordens mest sålda
pooltak och ett av marknadens lägsta pooltak

Nova Comfort och Stella Comfort är utrustade
med både automatisk sektionslåsning och extra
platta komfortskenor. Det låga pooltaket Nova
Comfort levereras i sju olika standardstorlekar
och det normalhöga pooltaket Stella Comfort
levereras i fyra olika standardstorlekar.

Pooltaksmodeller som levereras i box kan också
mot pristillägg levereras i färdigmonterade
sektioner för ännu enklare installation.

Nova Comfort och Stella Comfort har
automatisk sektionslåsning, vilket innebär att
pooltaken kan öppnas och stängas snabbt och
smidigt, då sektionerna har en automatisk
låsfunktion. Pooltaken är utrustade med extra
platta komfortskenor som är behagliga att gå på
med en höjd på endast 12 mm.

Gullberg & Janssons pooltak har lång livslängd
tack vare robusta konstruktioner, förstärkta
aluminiumprofiler och paneler med UV-skydd
på båda sidor. Samtliga modeller har mjuka och
behagliga linjer och är designade för att dölja
nitar och rostfria skruvar i största möjliga
utsträckning samt har stabila lösningar för
utsatta funktioner som lås och gångjärn.

Standardserierna Nova Comfort och Stella
Comfort har utvecklats av Gullberg & Jansson i
nära samarbete med en av de ledande
europeiska pooltakstillverkarna i Ungern.
Samtliga pooltak är certifierade och godkända
enligt fransk säkerhets- och kvalitetsstandard
och omfattas av 3 års materialgaranti.
Samtliga pooltak från Gullberg & Jansson är
barnsäkra, kan snabbt låsas med nyckel och
uppfyller lagstadgat krav på barnsäkerhet.

Pooltaksmodellen Stella Comfort
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Styrelse och ledning
Styrelse
Peter Ragnarsson
Styrelseordförande sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1963)
LMK Ventures AB:s innehav: 1 533 628 aktier
Peter är ledamot och VD för LMK Ventures AB sedan 2009. Peter är
styrelseledamot ibland annat LMK Industri AB. Peter var även tidigare VD för
Axis AB (publ) som bland annat är världsledande inom nätverksvideo.
Peter har en civilekonomexamen.
Lars-Erik Andersson
Styrelseledamot sedan 2013 (född 1945). Innehav: 81 800 aktier
Lars-Erik är tidigare VD i bland andra Nederman Holding AB (publ), ESAB AB
och Arcam AB (publ).
Lottie Svedenstedt
Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957). Innehav: 3 200 aktier
Lottie har haft ledande befattningar inom Hennes & Mauritz och IKEA.
Lottie är styrelseledamot ibland annat Byggmax Group AB, ITAB Shop
Concept AB (publ), Swedavia AB samt i Helsingborgs IF (HIF).
Susanna Hilleskog
Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963). Innehav: 0 aktier.
Susanna har haft ledande befattningar inom främst Trelleborg AB (publ) och
Akzo Nobel AB. Susanna är VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt
styrelseledamot ibland annat ProfilGruppen AB (publ). Susanna har en
civilekonomexamen.
Alex Molvin
Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1973)
Innehav: 764 000 aktier
Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ), ett private equitybolag
med inriktning mot industriella investeringar. Alex har en civilekonomexamen.

Ledande befattningshavare
Alex Molvin
Se beskrivning ovan.
Marie Jensen
Vice VD och CFO sedan 2012 (född 1978)
Innehav: 6 000 aktier
Marie Jensen har en bakgrund inom ekonomi, redovisning och försäljning.

Gaétan Boyer
Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982). Innehav: 1 765 405 aktier
(närståendes Evarist AB:s och eget innehav). Gaétan är grundare och VD i
Poolvärlden AB och Stads & Park Produkter i Stockholm AB, som är helägda
dotterbolag i Gullberg & Jansson-koncernen. Gaétan har en civilingenjörsexamen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Gullberg & Jansson AB (publ) med säte i Helsingborg,
556690-5989 får härmed avge årsredovisning för 2015.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget bedriver import och försäljning av energi-och klimatoptimerande produkter för både privat och
kommersiellt bruk. Försäljningen sker via återförsäljare till kunder både inom och utom EU.
Resultat och ställning
För information om bolagets resultat och ställning hänvisas till den efterföljande flerårsanalysen i denna
förvaltningsberättelse.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året haft en omsättningstillväxt på 27,9% vilket huvudsakligen berodde på en ökad
försäljning av både poolvärmepumpar och pooltak i Sverige och övriga Norden.
Nettoomsättningsökningen har medfört ett förbättrat rörelseresultat och resultat efter skatt, jämfört med
föregående år. Bolaget har tagit marknadsandelar under 2015 och är marknadsledande leverantör av
poolvärmepumpar och pooltak i Norden. Gullberg & Jansson har cirka 100 auktoriserade återförsäljare i
Norden och i övriga Europa.
I februari 2015 offentliggjordes det att Gullberg & Jansson lanserade en ny exklusiv standardserie av
skjutbara pooltak, Nova Comfort och Stella Comfort, som är utrustade med både automatisk
sektionslåsning och extra platta komfortskenor. Marknadslanseringen blev framgångsrik.
I augusti 2015 offentliggjordes det att Gullberg & Jansson kommer att, under första kvartalet 2016, flytta
huvudkontoret från Höganäs till Helsingborg. Det nya huvudkontoret kommer att inrymma ett showroom
på cirka 370 kvm, kontors- och konferensutrymmen, testrum för ökad kvalitetskontroll och en mindre
verkstad med begränsat lager. En utomhusutställning med swimmingpool, utrustad med poolvärmepump
och pooltak, kommer också att uppföras.

Utveckling av företagets
verksamhet, resultat och
ställning
Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter finansiella poster,
tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda
Soliditet %

Belopp i tkr

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

47 159
2 384
2 363

36 864
548
570

25 603
-1 508
-1 414

20 588
-2 490
-2 393

20 247
2 008
2 039

24 748
8
75

21 440
7
76

17 327
6
88

18 908
7
88

15 820
6
85

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Företaget flyttade under januari månad till nya lokaler i Helsingborg.
Bolaget förvärvade i februari Poolvärlden AB, som är verksamt i swimmingpoolbranschen. Köpeskilling
för Poolvärlden utgjordes av 1 408 714 st. aktier i Gullberg & Jansson, och apportemission beslutades om
på en extra bolagsstämma i Bolaget den 31 mars 2016.
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Bolaget förvärvade i februari Stads&Park Produkter i Stockholm AB, som är verksamt i
grönytebranschen. Köpeskilling för Stads & Park utgjordes av 611 643 st. aktier i Gullberg & Jansson,
och apportemission beslutades om på en extra bolagsstämma i Bolaget den 31 mars 2016.
Stämman fattade på extra bolagstämma i Bolaget den 31 mars beslut om apportemission av 2 020 357
aktier, med anledning av förvärv av Poolvärlden AB och Stads&Park Produkter i Stockholm AB.
Stämman beslutade också om ändring av bolagsordningen, innebärande att styrelsen ska ha sitt säte i
Helsingborgs kommun.
Bolaget genomförde i april en nyemission riktad till allmänheten om högst 590 000 st. aktier, och
nyemissionen blev övertecknad. Totalt emitterades 590 000 nya aktier i Gullberg & Jansson och bolaget
tillfördes genom nyemissionen 3 138 800 kronor före emissionskostnader, om cirka 300 000 kronor.
Antalet utestående aktier efter nyemissionen ökade till 8 584 027 st. från 7 994 027 st. Aktiekapitalet efter
nyemissionen ökade med 73 750 kronor till 1 073 003 kronor. Emissionen kommer att registreras hos
Bolagsverket i maj månad 2016.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Gullberg & Jansson har som strategi att stärka sin marknadsposition på swimmingpoolmarknaden, både
på den privata och offentliga sidan, i främst Sverige och Norden, samt övriga Europa. Målsättningen med
detta är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Bolaget är
idag marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Sverige och övriga Norden.
Under 2016 finns det en betydande marknadspotential för bolaget att öka sin försäljning av pooltak och
poolvärmepumpar i Sverige och Norden, samt övriga Europa. Bolaget har under åren 2014-2015 också
inlett ett antal marknadssatsningar både på den privata och offentliga sidan, och sammantaget sett ligger
detta till grund för styrelsens prognos om att bolagets nettoomsättning för 2016 förväntas att väsentligt
överstiga nettoomsättningen för 2015.
Gullberg & Jansson har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på
swimmingpoolmarknaden. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är
väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är
väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder.
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 17 847 353, disponeras enligt följande:
Belopp i kr
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat

15 402 899
81 578
2 362 876

Totalt

17 847 353

Utdelning, 8 584 027 * 0,10 kronor
Balanseras i ny räkning
Summa

858 403
16 988 950
17 847 353

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
Baserat på soliditeten per den 31 december 2015, som uppgick till 75 %, reducerar föreslagen utdelning
soliditeten i moderbolaget till 74 %. Styrelsen bedömer att storleken på den föreslagna utdelningen utgör
en betryggande avvägning mellan koncernens kapitalstruktur och framtida tillväxtmöjligheter. Styrelsens
uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort
och lång sikt eller att göra eventuella nödvändiga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed
försvaras med hänsyn till vad som anförts i 17 kap 3 § 2-3 st aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

47 159 477
600 835
47 760 312

36 863 847
472 988
37 336 835

-30 194 026
-7 180 563
-7 383 406
-33 602
-585 023
2 383 692

-22 583 238
-8 206 786
-5 712 462
-22 850
-263 574
547 925

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

3 103
-23 919
2 362 876

21 913
-86
569 752

Resultat före skatt

2 362 876

569 752

Årets resultat

2 362 876

569 752

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

6

141 803
141 803

175 405
175 405

141 803

175 405

11 453 438
5 181 118
16 634 556

14 356 498
1 485 816
15 842 314

2 838 873
272 808
274 762
3 386 443

2 040 533
22 220
392 564
556 740
3 012 057

4 585 406
24 606 405

2 410 695
21 265 066

24 748 208

21 440 471

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Handelsvaror
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

7

SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (5 973 670 aktier)

8

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

746 709
746 709

746 709
746 709

15 402 899
81 578
2 362 876
17 847 353

15 402 899
-488 175
569 752
15 484 476

18 594 062

16 231 185

340 961
3 833 114
36 334
528 387
1 415 350
6 154 146

380 318
3 754 127
245 149
829 692
5 209 286

24 748 208

21 440 471

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för egna skulder
och avsättningar
Företagsinteckningar

2015-12-31

2014-12-31

8 000 000

3 000 000

8 000 000

3 000 000

9

Summa
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Kassaflödesanalys
2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

2 362 876
140 316

569 752
38 238

325 170

182 147

2 828 362

790 137

-792 242

-8 195 542

-798 340
135 118
78 987
829 539

-1 044 466
-205 897
3 335 790
-167 923

2 281 424

-5 487 901

-

-143 330

2 281 424

-5 631 231

-

376 289

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

2 281 424

-5 254 942

Årets kassaflöde

2 281 424

-5 254 942

2 410 695

7 681 024

-106 713

-15 387

4 585 406

2 410 695

Belopp i kr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet, m m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet
Förändring av varulager och
pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Intäkter
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet
med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

År

Inventarier, verktyg och installationer

5

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Övrigt

478 309
122 526

248 187
224 801

Summa

600 835

472 988
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Not 3 Leasing avgifter avseende operationell leasing
2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

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

240 540
18 000

194 989
-

Summa

258 540

194 989

Räkenskapsårets leasingkostnader

194 989

176 735

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2015-01-012015-12-31

Varav män

2014-01-012014-12-31

Varav män

Sverige

8

3

7

3

Totalt

8

3

7

3

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

Styrelse, VD och Vice VD
Övriga anställda

1 904 680
2 761 940

1 595 586
2 073 113

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

4 666 620
2 589 781
835 515

3 668 699
1 983 617
649 685

1) Av företagets pensionskostnader avser 275 288 (f.å. 178 007) företagets VD och 159.200 (fg år
142.290) företagets Vice VD.

Specifikation av löner och ersättningar till ledande befattningshavare (tkr)
2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

943
150
100
712

670
150
100
42
634

1 905

1 596

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär

585 023

263 574

Summa

585 023

263 574

Namn

Titel

Alex Molvin
Peter Ragnarsson
Lars-Erik Andersson
Per Ädelroth
Marie Jensen

VD/Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Vice VD

Not 5 Övriga rörelsekostnader
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
Årets nedskrivning

Redovisat värde vid årets slut

2015-12-31

2014-12-31

251 020
-

174 540
-66 850
143 330

251 020

251 020

-75 615
-33 602

-100 677
61 282
-36 220

-109 217

-75 615

-

-18 936
18 936

-

-

141 803

175 405

2015-12-31

2014-12-31

2 000 000
-2 000 000

1 000 000
-1 000 000

-

-

Not 7 Checkräkningskredit

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Not 8 Förändring av eget
kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Årets resultat

746 709

15 402 899

-488 175

569 752

569 753

-569 752
2 362 876

Belopp vid årets utgång

746 709

81 578

2 362 876

15 402 899

Antal aktier uppgår till 5 973 670 vid periodens utgång.

Not 9 Ställda säkerheter till
kreditinstitut

Företagsinteckningar
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2015-12-31

2014-12-31

8 000 000

3 000 000

8 000 000

3 000 000
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Underskrifter
Helsingborg den 4 maj 2016

Peter Ragnarsson
Styrelseordförande

Alex Molvin
Verkställande direktör/Styrelseledamot

Lars-Erik Andersson
Styrelseledamot

Lottie Svedenstedt
Styrelseledamot

Susanna Hilleskog
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 4 maj 2016

Lennart Petersson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gullberg & Jansson AB (publ)
Org.nr 556690-5989

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gullberg & Jansson AB (publ) för år 2015. Bolagets
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 14-23.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gullberg & Jansson AB (publ)s finansiella ställning per
2015-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Gullberg & Jansson AB (publ) för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ängelholm den 4 maj 2016

Lennart Petersson
Auktoriserad revisor
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Aktien och aktiekapitalet
Aktiens utveckling 2015

Utdelning

Sista betalkurs den 31 december 2015 var 4,90
(3,25) kronor. Den högsta noteringen, 4,94
kronor, noterades den 29 december. Årets
lägsta notering 2,70 kronor, noterades den 5
maj. Totala antalet aktier uppgick den 31
december 2015 till 5 973 670 st. Den totala
omsättningen av aktier på Aktietorget uppgick
under perioden 1 januari 2015 – 31 december
2015 till 732 831 (711 368) st. aktier,
motsvarande ett totalt värde på 2 645 506
(1 781 783) kronor. Detta motsvarar en
omsättningshastighet om 12 (12) procent av
totala antalet aktier. Genomsnittligt antal
omsatta aktier per dag uppgick till 2 931
(2 845) st. Den volymvägda genomsnittliga
aktiekursen under 2015 uppgick till 3,61 (2,50)
kronor. Börsvärdet per 31 december 2015
uppgick till 29,3 (19,4) MSEK, en ökning
med 51 procent.

Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kronor per
aktie för verksamhetsåret 2015 (0 kronor per
aktie år 2014).
Aktiens totalavkastning
Totalavkastning avser den verkliga
utvecklingen av en aktieplacering och utgörs av
kursförändring inklusive återinvesterad
utdelning. Gullberg & Janssons totalavkastning
för 2015 var 51 procent. Den genomsnittliga,
årliga totalavkastningen har under perioden
2012-2015 uppgått till 6 procent.

Aktietorget och likviditetsgaranti
Gullberg & Jansson är listad på Aktietorget
sedan juni 2012. Mangold Fondkommission AB
är likviditetsgarant för Gullberg & Janssonaktien i syfte att förbättra likviditeten och minska
skillnaden mellan köp- och säljkurs för aktien.
Enligt villkoren i avtalet åtar sig Mangold
Fondkommission att ställa köp- och säljkurser
för ett belopp motsvarande minst 6 000 SEK för
Gullberg & Jansson-aktien. Likviditetsgarantin
säkerställer att skillnad mellan köp- och säljkurs
inte överstiger sex procent.
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Aktiekapitalet
styrelsen att utnyttja detta bemyndigande i syfte
att bredda ägandekretsen genom att öka antalet
aktieägare i bolaget och skapa förutsättningar
för en förbättrad likviditet i Gullberg &
Jansson-aktien, samt att tillföra bolaget
ytterligare kapital. Erbjudandet var riktat till
allmänheten i Sverige att teckna sammanlagt
högst 590 000 st. aktier i Gullberg & Jansson
och emissionen övertecknades och kommer att
registreras under maj månad 2016.

• Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000
kronor och högst 2 000 000.
• Antalet aktier i Bolaget skall lägst vara
4 000 000 och högst 16 000 000 stycken.
• Registrerat aktiekapital är 999 253,375
kronor. Kvotvärde är 0,125 kronor.
• Det finns endast ett aktieslag. Varje aktie har
lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och
resultat samt ger en (1) röst på bolagsstämman.
Bemyndigande

Övrigt

Vid årsstämman den 12 maj 2015
bemyndigades styrelsen att inom tiden för nästa
ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera
tillfällen besluta om nyemission av aktier,
konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner motsvarande högst 590 000
aktier. Styrelsen bemyndigas att fatta beslutet
med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Den 4 april 2016 beslutade

Det finns inga konvertibla eller utbytbara
värdepapper eller värdepapper förenade med
rätt till teckning av annat värdepapper. Det
finns inga utestående optionsprogram. Bolagets
aktier kan fritt överlåtas på annan part. Under
det senaste och nuvarande räkenskapsåret har
inga officiella uppköpsbud gjorts av någon
tredje part.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Kvotvärde

Ökning av antalet aktier

Ökning av aktiekapital

Totalt antal aktier

(kr)

(st)

(kr)

(st)

Totalt aktiekapital
(kr)

2005

Bolagsbildning

0,1

1 000 000

100 000,00

1 000 000

100 000,00

2006

Nyemission

0,1

485 714

48 571,40

1 485 714

148 571,40

2007

Nyemission

0,1

165 096

16 509,60

1 650 810

165 081,00

2008

Nyemission

0,1

377 700

37 770,00

2 028 510

202 851,00

2011:1

Fondemission

0,25

0

304 276,50

2 028 510

507 127,50

2011:2

Split 2:1

0,125

2 028 510

0

4 057 020

507 127,50

2012

Nyemission

0,125

1 750 000

218 750,00

5 807 020

725 877,50

2014

Nyemission

0,125

166 650

20 831,25

5 973 670

764 708,75

2016

Apportemission

0,125

2 020 357

252 544,625

7 994 027

999 253,375

2016

Pågående nyemission*

0,125

590 000

73 750

8 584 027

1 073 003,375

* Pågående nyemission till allmänheten om 590 000 aktier övertecknades och kommer att registreras under maj månad 2016.
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Tidpunkter för ekonomisk information
26 maj 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 och årsstämma

26 augusti 2016

Delårsrapport januari - juni 2016

26 oktober 2016

Delårsrapport januari - september 2016

27 februari 2017

Bokslutskommuniké 2016

Årsstämma
Årsstämman äger rum torsdagen den 26 maj kl. 13.00-15.00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i
Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 11.30 och avbryts när stämman öppnas. Före årsstämman
serveras en lättare lunch kl. 11.30-12.45.
Rätt till deltagande och anmälan om deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken avseende förhållandena den 20 maj 2016, dels senast den 20 maj 2016 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gullberg & Jansson
AB, Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, via e-post till info@gullbergjansson.se, per telefon +46 (0)42
311 15 00 eller per telefax +46 (0)42 34 02 10. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnummer, telefon dagtid, samt gärna även uppgift om, i förekommande fall, antal biträden
(högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse
erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 maj 2016 och bör begäras i god tid före
denna dag hos den som förvaltar aktierna.
Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara
skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan.
Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska
personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 20 maj 2016.
Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga
behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och
på bolagets webbplats, www.gullbergjansson.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress.
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Övrigt
Utdelningspolicy

Lagen om handel med finansiella instrument,
AktieTorgets anslutningsavtal.

Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig
utdelning som i genomsnitt, över en
konjunkturcykel, 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.

Revisor
Lennart Petersson, auktoriserad revisor, LR
Revision Kattegatt KB.
Övrigt
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande
befattningshavare har under de senaste fem åren
haft näringsförbud eller i övrigt anklagats av
myndigheter. Inga av dessa personer har åtalats
för bedrägerirelaterade mål eller dylikt. Det
föreligger inte någon intressekonflikt mellan
bolaget och någon styrelseledamot eller ledande
befattningshavare.

Transaktioner med närstående
Några transaktioner med närstående, förutom
löner, ersättningar och övrigt som redovisas på
denna sida föreligger inte.
Väsentliga avtal
Gullberg & Jansson har inte slutit några
väsentliga avtal utanför den löpande
verksamheten under de senaste två åren.

Det förekommer inga särskilda
överenskommelser med större aktieägare,
kunder, leverantörer eller andra parter där
styrelsemedlemmar eller andra ledande
befattningshavare ingår.

Regelverk
Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar
och rekommendationer som är tillämpliga på
bolag som är anslutna till AktieTorget. Följande
regelverk är tillämpliga; Aktiebolagslagen,
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