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Gullberg & Jansson på 3 minuter 

 

Gullberg & Jansson med fokus på 

swimmingpool & spa 

Gullberg & Jansson i Höganäs utvecklar och 

marknadsför ett brett sortiment av prisvärda 

och väldesignade kvalitetsprodukter inom 

swimmingpool & spa. Gullberg & Jansson 

erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och 

är marknadsledande i Norden inom 

poolvärmepumpar. Bolaget har också en 

tillväxtpotential i Norden och övriga Europa, 

samt en solid finansiell ställning. Huvudägare i 

Gullberg & Jansson är LMK Ventures, 

dotterbolag till LMK Industri AB som är största 

aktieägare i Axis AB (publ) i Lund. Gullberg & 

Jansson är listat på Aktietorget sedan juni 2012. 

 

Stark marknadsposition i Norden  

Gullberg & Janssons affärsidé är att utveckla och 

marknadsföra innovativa produkter för energi- och 

klimatoptimering för både privat och kommersiellt 

bruk. Bolaget har sedan 2002 utvecklat och 

marknadsfört värmepumpar för pooluppvärmning 

samt för villa- och fastighetsuppvärmning. Idag 

lägger Bolaget sitt fokus på swimmingpool- och 

spamarknaden där man, enligt 

Bolagets egen uppfattning, har ungefär halva 

marknaden i Norden. Gullberg & Jansson levererar 

till ca 400 återförsäljare i Europa och hade 2012 en 

exportandel på cirka 27% av den totala 

omsättningen. 

 

Eget varumärke med egen 

produktutveckling  

Huvuddelen av Gullberg & Janssons produkter, som 

till exempel poolvärmepumpar, säljs under eget 

varumärke. Bolagets ingenjörer har också i 

samarbete med utvald leverantör designat och 

utvecklat poolvärmepumparna som tillverkas i Kina, 

hos världens ledande tillverkare.  

 

Gullberg & Janssons har satsat på att framförallt 

marknadsföra kvalitetspoolvärmepumpar i rostfritt 

stål och titan, men erbjuder även mindre och 

billigare modeller för mindre pooler och spabad. 

Gullberg & Jansson har bland annat utvecklat och 

marknadsför Nordens idag mest sålda 

poolvärmepump. 

 

 

 

 

 

 

Affärsmodell 

Bolagets kunder är återförsäljare, distributörer, 

fastighetsägare och OEM-kunder med inriktning 

främst mot swimmingpool & spa, men även 

kyla/värme och VVS. Under 2012 utgjorde 

försäljningen av poolvärmepumpar cirka 75% av 

den totala omsättningen. 

 

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. 

 

Styrelsen 

Ordförande för Gullberg & Janssons styrelse är 

Peter Ragnarsson, som är VD och styrelseledamot 

för LMK Ventures AB och tidigare VD för Axis 

AB (publ). Alex Molvin är VD och 

styrelseledamot i Gullberg & Jansson, samt 

grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ). 

Marcus Gullberg är styrelseledamot och grundare 

av Gullberg & Jansson, där han tidigare var 

Försäljningschef och VD. 

 

Framtidsutsikter 

Gullberg & Jansson har som strategi att öka 

försäljningen i Norden samt övriga Europa, 

bredda produktsortimentet och långsiktigt uppnå 

lönsam tillväxt.  

 

Under 2012 har bolaget genomfört ett 

omfattande handlingsprogram som  

lagt grunden för en positiv 

verksamhetsutveckling under 2013. Detta 

program inkluderar också marknadsintroduktion 

av skjutbara pooltak som breddar 

produktsortimentet utifrån bolagets 

marknadsledande ställning i Norden inom 

poolvärmepumpar. 
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2012 i korthet 

 

 Nettoomsättning 20,6 (20,2) MSEK 

 Rörelseresultat -2,5 (2,0) MSEK 

 Resultat efter skatt -2,4 (1,1) MSEK 

 Resultat per aktie -0,47 (0,28) SEK 

 Soliditet 88 (85) % 

 Styrelsen föreslår att utdelning för 

verksamhetsåret 2012 inte lämnas. 

 
Väsentliga händelser  

I press release daterad 2012-10-31 

offentliggjordes det att Gullberg & Jansson hade 

en försämrad resultatutveckling under tredje 

kvartalet 2012, jämfört med bolagets egna 

förväntningar. Den totala marknaden för 

poolvärmepumpar i Norden minskade under 

tredje kvartalet. Detta påverkade bolagets 

omsättning under 2012 negativt, då Gullberg & 

Jansson är marknadsledande leverantör. Den 

försämrade resultatutvecklingen under tredje 

kvartalet berodde på en lägre omsättning inom 

Swimmingpool & spa. Försäljningen av 

fastighetsvärmepumpar, som är beroende av ett 

fåtal kunder, minskade även under tredje 

kvartalet.  

 

Gullberg & Janssons omsättning inom 

affärsområdet Swimmingpool & spa har ökat 

under 2012, jämfört med föregående år, medan 

omsättningen inom affärsområdena Fastighet och 

Villa har minskat. Den totala marknaden för 

poolvärmepumpar i Norden har minskat under 

året, till följd av marknadsnedgången som 

skedde under tredje kvartalet. Detta innebär att 

Gullberg & Jansson har ökat sin marknadsandel 

under året och stärkt sin ställning som 

marknadsledande leverantör.  

 

Resultatförsämringen under 2012, exklusive 

kostnader av engångskaraktär under fjärde 

kvartalet 2012, berodde främst på en lägre 

bruttomarginal, jämfört med föregående år, till 

följd av framför allt en förändrad produktmix. 

Försäljning av poolvärmepumpar sker till största 

del under den korta poolsäsongen, som pågår från 

mars till augusti varje år.  

 

Gullberg & Janssons rörelseresultat och resultat 

efter skatt har under fjärde kvartalet 2012 

påverkats negativt av kostnader av 

engångskaraktär på totalt ca 2,5 MSEK. 

Kostnader av engångskaraktär bestod av 

lagernedskrivning på ca 1,6 MSEK, kundförluster 

på ca 0,4 MSEK samt tidigare offentliggjord 

organisationsförändring på ca 0,5 MSEK.  

 

Försäljningen av produkter inom affärsområdet 

Villa har minskat under 2012, jämfört med 2011, 

och i press release daterad 2013-02-28 anges 

också att dessa produkter successivt ska fasas ut 

ur produktsortimentet under 2013.  

 

Under fjärde kvartalet har Michael Kaisen 

utsetts till ny Försäljningschef i bolaget med 

målet att öka försäljningen i Norden och 

övriga Europa. Marcus Gullberg, som är 

grundare och styrelseledamot i Gullberg & 

Jansson, bestämde sig för att lämna sin tjänst 

som Försäljningschef och han lämnade 

därmed bolaget operativt. Marcus Gullberg 

var tidigare också VD i bolaget.  

 

Alex Molvin utsågs i september 2012 till ny 

VD i Gullberg & Jansson och är sedan 

tidigare styrelseledamot. Inget 

avgångsvederlag utgick när Marcus Gullberg 

lämnade bolaget.  

 

Väsentliga händelser efter 

räkenskapsårets utgång 

Efter rapportperiodens utgång offentliggjordes i 

februari 2013 att Gullberg & Jansson stärker sitt 

fokus på kärnverksamheten inom swimmingpool 

& spa. Som ett led i detta arbete kommer 

produkter inom affärsområdet Villa att successivt 

fasas ut ur sortimentet under 2013.  

 

I februari 2013 offentliggjordes att Gullberg & 

Jansson introducerar skjutbara pooltak och 

breddar produktsortimentet inom swimmingpool 

& spa. Standardserierna av pooltak har designats 

av Gullberg & Jansson i samarbete med en större 

europeisk pooltakstillverkare och kommer att 

marknadsföras under varumärket Gullberg & 

Jansson. Samtidigt så har det av lönsamhetsskäl 

sorterats bort vissa produkter ur sortimentet, 

varav poolvattenrenaren, WDU är en sådan 

produkt. Lanseringen av poolvattenrenaren fick 

inte ett tillräckligt positivt marknadsmottagande 

under 2012 för att motivera en fortsatt 

marknadssatsning under 2013.   

 

Bolagets långsiktiga mål är att skapa lönsam 

tillväxt och utveckla företagets befintliga 

marknadskanal med cirka 400 kunder inom 

swimmingpool- och spabranschen i Norden och 

övriga Europa. Gullberg & Jansson hade en 

kassa på 8,3 (2,7) MSEK och inga räntebärande, 

kort- eller långfristiga skulder per 2012-12-31.  
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VD har ordet 

 

 

Gullberg & Jansson hade ett händelserikt år 2012.  

Bolaget listades på Aktietorget i juni och när den 

totala marknaden för poolvärmepumpar i Norden 

minskade under tredje kvartalet påverkade det 

Gullberg & Janssons omsättning negativt. Gullberg 

& Jansson är marknadsledande aktör i Norden inom 

poolvärmepumpar och lyckades trots 

marknadsnedgången öka sin marknadsandel och 

stärka sin ställning. Vi är givetvis inte alls nöjda 

med resultatet för 2012, som också försämrades 

väsentligt av kostnader av engångskaraktär som 

lagernedskrivning, kundförluster och 

organisationsförändring.  

 

För att vända resultatutvecklingen under 2013 har vi 

under de senaste nio månaderna genomfört ett 

omfattande handlingsprogram som lagt grunden för 

en positiv verksamhetsutveckling. Organisationen 

förstärktes under året och tydliga mål, tydliga roller 

samt tydlig struktur infördes i verksamheten. Vi 

arbetar med att skapa ökad delaktighet och förståelse 

så att samtliga medarbetare arbetar mot samma 

målbild. Det är endast på detta sätt som ordning och 

reda samt strategiskt framåtblickande kan leda till 

ökad förändringstakt och varaktig utveckling. 

 

Nyckeln till framgång för att vända 

resultatutvecklingen under 2013 är att bredda 

produktsortimentet inom swimmingpool & spa och 

utnyttja Bolagets befintliga marknadskanal av ca 

400 återförsäljare i Norden och övriga Europa. Den 

genomförda marknadsintroduktionen av skjutbara 

pooltak under 2013 är ett viktigt led i detta arbete. 

Standardserierna Nova och Classic har designats av 

Gullberg & Jansson i samarbete med en större 

europeisk pooltakstillverkare och kommer att 

marknadsföras under varumärket Gullberg & 

Jansson.  Pooltak är en av de största 

produktkategorierna inom swimmingpool & 

spabranschen och har en omsättning i 

leverantörsledet som är jämförbar med 

poolvärmepumpar i Norden. 

 

I Norden finns det en tydlig efterfrågan från våra 

kunder på en stabil och serviceinriktad leverantör av  

prisvärda och väldesignade pooltak av hög kvalitet. 

Vi är glada över att kunna introducera vår egen  

pooltaksserie och bredda produktsortimentet utifrån 

vår marknadsledande ställning inom 

poolvärmevämpar i Norden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att stärka Bolagets fokus på 

kärnverksamheten inom swimmingpool & spa 

valde vi även att under första kvartalet 2013 

offentliggöra att produkter inom villa kommer att 

successivt fasas ut ur sortimentet under 2013. 

 

Under fjärde kvartalet 2012 utsågs Michael 

Kaisen till ny Försäljningschef i Bolaget med 

målet att öka försäljningen i Norden och övriga 

Europa. Gullberg & Jansson har även för första 

gången ställt ut på branschmässor, både i Lyon 

och Birmingham, med målet att öka 

försäljningen till nya och befintliga kunder i 

Norden och i övriga Europa.  

 

Jag ser fram emot 2013 och hoppas på ett 

positivt marknadsmottagande för våra pooltak 

samt att vi ska kunna genomföra fler 

produktlanseringar framöver för att bredda 

sortimentet inom swimmingpool & spa. Målet är 

att långsiktigt skapa och uppnå en lönsam 

tillväxt.  

 

Höganäs 16 april, 2013 

 

Alex Molvin 

VD, Gullberg & Jansson AB (publ) 
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Finansiell översikt  

 

Den finansiella information som återges nedan är hämtade ur Bolagets årsredovisningar för åren 2008/09 

till 2011, samt reviderad årsredovisning från 2012. De historiska boksluten har granskats av Bolagets 

revisorer utan anmärkning. Årsredovisningarna är upprättade enligt BFNAR 2008:1. Årsredovisning i 

mindre aktiebolag till och med 2010. Från och med 2011 är årsredovisningen upprättad enligt 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Gullberg & Jansson ändrade sitt 

räkenskapsår från att omfatta perioden maj-april till att omfatta perioden januari-december under 2010. 

 
 
Resultaträkningar i sammandrag

(Belopp i KSEK) 2012 2011 2010* 2009/10 2008/09

Nettoomsättning 20 588 20 247 15 299 19 337 19 297

Övriga rörelseintäkter 310 260 129 73 138

Summa rörelsens intäkter 20 898 20 507 15 429 19 410 19 434

Rörelseresultat -2 490 2 008 52 1 097 1 116

Resultat efter finansiella poster -2 393 2 039 42 1 135 1 283

Periodens resultat efter skatt -2 397 1 147 272 536 646

* Räkenskapsåret innefattar perioden maj-dec, då man ändrat räkenskapsår under perioden.  
 

 
Balansräkningar i sammandrag 31 dec 31 dec 31 dec 30 apr 30 apr

(Belopp i KSEK) 2012 2011 2010 2010 2009

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 74 139 109 70 101

Finansiella anläggningstillgångar 915 915 915 915 915

Varulager 8 477 9 773 6 879 9 234 6 337

Kortfristiga fordringar 1 094 2 324 2 633 5 123 5 553

Kassa och Bank 8 348 2 669 135 439 695

Summa tillgångar 18 909 15 820 13 445 15 782 13 601

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital** 726 507 203 203 203

Fritt eget kapital 15 472 12 567 11 725 11 453 10 916

Obeskattade reserver 500 500 14 347 805

Långfristiga skulder 0 0 0 2 078 0

Kortfristiga skulder 2 210 2 246 1 504 1 702 1 676

Summa eget kapital och skulder 18 909 15 820 13 445 15 782 13 601

Ställda säkerheter 3 000 3 000 3 000 3 000 inga

Ansvarsförbindelser inga inga inga inga inga

** Under 2012 genomförde Bolaget en nyemission och under 2011 genomförde Bolaget en fondemission, vilket förändrade 

bundet eget kapital.  
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Kassaflödesanalyser

(Belopp i KSEK) 2012 2011 2010* 2009/10 2008/09

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före rörelsekapitalförändring -2 331 2 087 -33 943 1 018

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 2 489 457 1 875 -2 417 -3 189

Kassaflöde från den löpande verksamheten 158 2 544 1 842 -1 474 -2 171

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -2 079 1 215 -725

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 521 -10 -67 0 -813

Periodens kassaflöde 5 679 2 534 -304 -256 -3 709

Likvida medel vid periodens början 2 669 135 439 695 4 404

Likvida medel vid periodens slut 8 348 2 669 135 439 695

* Räkenskapsåret innefattar perioden maj-dec, då man ändrat räkenskapsår under perioden.  
 

 
Nyckeltal

2012 2011 2010* 2009/10 2008/09

Omsättningstillväxt (%) 2% n/a n/a 0% n/a

Marginaler

Rörelsemarginal (%) n/a 10% 0% 6% 6%

Vinstmarginal (%) n/a 10% 0% 6% 7%

Nettomarginal (%) n/a 6% 2% 3% 3%

Kapitalstruktur

Eget kapital, KSEK 16 198 13 074 11 928 11 656 11 119

Räntebärande skulder, KSEK 0 0 0 2 078 0

Soliditet (%) 88% 85% 89% 75% 86%

Data per aktie

Antal aktier vid periodens utgång, st 5 807 020 4 057 020 2 028 510 2 028 510 2 028 510

Genomsnittligt antal aktier 5 080 244 4 057 020 2 028 510 2 028 510 2 028 510

Resultat per aktie (SEK/aktie) -0,47 0,28 0,13 0,26 0,32

Eget kapital per aktie (SEK/aktie) 2,79 3,22 5,88 5,75 5,48

Utdelning per aktie(SEK/aktie) n/a 0,10 0 0 0

Medarbetare

Genomsnittligt antal anställda(st) 7 6 6 5 5

n/a = not applicable
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Marknadsöversikt 
 
Gullberg & Jansson är verksamt på den 

europeiska swimmingpool- och 

spamarknaden. Gullberg & Jansson är 

marknadsledande inom 

poolvärmepumpar i Norden och har 

cirka 400 återförsäljare i Europa. 
 

Privata pooler och utomhusspaanläggningar blir 

allt vanligare allt eftersom priserna har sänkts 

genom import av utrustning från bland annat 

Kina. Detta har gjort att en hel industri byggts 

upp kring uppvärmning av poolvatten. 

Samtidigt gör stigande elpriser att 

konsumenterna letar efter billigare alternativ till 

de elpatroner som ofta ingår som standard 

i poolpaket. Poolvärmepumpar som är ett 

exempel på så kallade luft/vattenvärmepumpar 

är ett alternativ som ger både lägre driftkostnad 

och är miljövänligare. Skjutbara pooltak och 

värmeväxlare som kopplas till befintliga 

värmekällor, är andra alternativ som finns på 

marknaden, och som Gullberg & Jansson också 

erbjuder sina kunder. 

 

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. Priserna på swimmingpooler och 

till exempel poolvärmepumpar har pressats 

genom en ökad import från Kina. 

 

Enligt European Union of Swimmingpool and 

Spa Association (EUSA) fanns det i Sverige år 

2009 ca 200 000 pooler. Ungefär 70% av dessa 

pooler var nedgrävda i marken, övriga var 

ovanmarkpooler. I EUSA:s medlemsländer 

(bl.a. Spanien, Frankrike och Tyskland) fanns 

totalt 4,4 miljoner pooler 2009, vilket motsvarar 

29% av världens pooler.  

 

Swimmingpool- och spamarknaden kan delas 

upp i tre områden: privatpooler som inbegriper 

nedgrävda-, ovanmark- och inomhuspooler; 

offentliga inomhus- och utomhusbad, samt 

utomhusspabad.  

 

 

Gullberg & Janssons egenutvecklade vertikala 

värmepump är Nordens mest sålda. 

Poolvärmepumpen sparar cirka 60-80% i 

uppvärmning jämfört med traditionellt 

uppvärmningssätt via elpatron. 

Gullberg & Jansson har under 2013  

lanserat skjutbara pooltak. Standardserierna 

av pooltak har designats av Gullberg Jansson. 

Med ett skjutbart pooltak kan badsäsongen 

förlängas för en utomhuspool och pooltaket 

fungerar dessutom som en energibesparing (en 

solig dag kan temperaturen höjas  

cirka 6-8 grader). 
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Verksamhet  

  

Gullberg & Jansson utvecklar och marknadsför 

ett brett sortiment av prisvärda och väldesignade 

kvalitetsprodukter inom swimmingpool & spa. 

Bolaget erbjuder en hög service- och 

kunskapsnivå och är marknadsledande i Norden 

inom poolvärmepumpar.  

 

Gullberg & Jansson har en egen 

supportorganisation och dessutom 

servicenätverk 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 swimmingpool- och 

spabranschen, både på den privata och 

offentliga sidan. 

 

Kvalitet och god verkningsgrad är ledord för 

produkterna och för kunden handlar det om en 

snabb återbetalningstid på till exempel en 

poolvärmepumpsinvestering. Produkterna säljs 

genom återförsäljare, installatörer, distributörer, 

grossister och systempartners.  

 

Bolaget har huvudkontor och lager i Höganäs 

kommun i nordvästra Skåne och agerar främst på 

den nordiska marknaden men har även 

återförsäljare och distributörer i bland annat 

Tyskland, Turkiet, Frankrike och Polen. Gullberg 

& Jansson levererar till ca 400 återförsäljare i 

Europa och hade 2012 en exportandel på cirka 

27% av den totala omsättningen. 

 

Gullberg & Jansson erbjuder också teknisk 

rådgivning, projektering och dimensionering av 

kyl- och värmesystem. Ritningar och 

specifikationer ges både till slutkund och till 

återförsäljare vid offert eller installation. 

 

Affärsidé 

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 bli en ledande 

europeisk aktör inom swimmingpool & spa. 

 

Affärsmodell 

Bolaget fokuserar på poolvärmepumpar och pooltak 

och erbjuder bra kvalité, design och garantier. 

Bolaget har redan många nöjda kunder inom 

swimmingpoolområdet. Under 2012 utgjorde 

försäljningen av poolvärmepumpar ca 75% av den 

totala omsättningen. 

 

Produkter erbjuds för både privat och 

kommersiellt bruk, med låga 

investeringskostnader och låg miljöbelastning. 

Gullberg & Jansson producerar sina 

poolvärmepumpar hos legotillverkare i Kina och 

sina pooltak produceras i Europa. Produkterna 

marknadsförs sedan av Gullberg & Jansson till 

återförsäljare i Norden och i övriga Europa. 

  

Finansiella mål 

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. 

 

Marknadsstrategi 

Gullberg & Jansson kommer fortsätta att främst 

arbeta inom swimmingpool- och spaområdet, då 

detta område bedöms ha goda förutsättningar 

för tillväxt framöver. Bolaget kommer även att 

arbeta med nischade värmepumpsprojekt inom 

fastighetsmarknaden. Gullberg & Jansson ska 

dra nytta av sin breda marknadsandel inom 

swimmingpool och spa vid en fortsatt 

sortimentsutveckling. Bolaget kommer att 

fortsätta att stärka sin position på den nordiska 

marknaden och samtidigt utveckla sin export till 

utvalda marknader i Europa. 

 

Kunder 

Bolagets kunder är återförsäljare, grossister, 

distributörer, fastighetsägare och OEM-kunder 

med inriktning mot swimmingpool och spa, 

kyla/värme och VVS. 

 

Branschorganisationer 

Gullberg & Jansson är medlem i 

branschorganisationen KTF, Svenska 

Kyltekniska Föreningen sedan 2010 och invald 

medlem i SvPP, Sveriges Pool Producenter, 

sedan 2008. 
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Historik 

2002   Bolaget grundas av Marcus Gullberg och 

Christian Jansson som startar direktimport av 

luft/luftvärmepumpar och avfuktare. 

 

2003   Bolaget bedriver försäljning till 

detaljister. 

 

2004   Verksamheten når en omsättning om 

5 MSEK. 

 

2005   Bolaget Fenab AB, som ägs till 75% av 

Marcus Gullberg och 25% av Alex Molvin, 

registreras. Fenab köper därefter 

ut Gullberg & Jansson AB från Marcus 

Gullberg och Christian Jansson och blir 

moderbolag till Gullberg & Jansson. Bolaget 

ändrar inriktning till att marknadsföra produkter 

via återförsäljare. 

 

2006   Bolaget tar fram både ett nytt 

produktprogram och en ny strategi. 

Poolvärmepumpar blir en viktig produkt för 

Bolaget. 

 

2007   Gullberg & Jansson och Fenab 

fusioneras. Gullberg & Jansson får en ny 

organisation och tar in nya poolprodukter. 

 

2008   Poolsortimentet utvecklas ytterligare och 

även sortimentet för villa- och 

fastighetsvärmepumpar utvecklas. År 2008 har 

Bolaget en omsättning om cirka 20 MSEK. 

 

2010   Under 2009/10 satsar Gullberg & 

Jansson väsentligt på villavärme utan att uppnå 

förväntat resultat, varför Bolaget bestämmer sig 

för att fokusera på poolvärme- och 

poolreningsprodukter.  

 

2012   Bolaget listas på Aktietorget. Alex Molvin 

utses till ny VD i Gullberg & Jansson. Marcus 

Gullberg lämnar Bolaget operativt. År 2012 har 

Bolaget en omsättning om cirka 20 MSEK. 
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Produkter och tjänster 
 

 

Brett sortiment inom swimmingpool & 

spa 

Gullberg & Jansson utvecklar och marknadsför 

ett brett sortiment av prisvärda och väldesignade 

kvalitetsprodukter inom swimmingpool & spa. 

Samtliga produkter är anpassade till nordiska 

klimatförhållanden. Övriga produkter i 

sortimentet inkluderar pooltak, 

poolvärmeväxlare, vattenreningsprodukter, 

avfuktare till inomhuspool och tillbehör. 

Gullberg & Jansson har en uppskattad 

supportorganisation och servicenätverk på de 

marknader som Bolaget agerar på, vilket 

säkerställer högklassig service och god 

produktfunktion över tiden. 

 

 

Gullberg & Janssons olika serier av  

poolvärmepumpar för privata pooler eller spabad. 

 

 

Tekniken bakom värmepumpar 

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. 

 

Den teknik som oftast används för 

värmepumpar är ”kompressorprocessen”, 

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. 

 

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. 

 

Poolvärmepumpar  

Gullberg & Jansson är marknadsledande inom 

poolvärmepumpar på den nordiska marknaden. 

Värmeeffekten på poolvärme pumparna 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 60% och 

80% beroende på utomhustemperatur.  

Gullberg & Jansson har levererat cirka 6 000 st 

poolvärmepumpar för privata swimmingpooler 

och har också ett stort antal referensprojekt för 

offentliga swimmingpooler, bland annat på 
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Tosselilla Sommarland, Skara Sommarland och 

Dyreparken i Kristiansand.  

 

Utomhuspooler och utomhusspabad 

Gullberg & Jansson marknadsför Nordens mest 

sålda poolvärmepump. En egendesignad vertikal 

poolvärmepump med hög verkningsgrad och 

god kvalité. Den vertikala pumpen levereras i 

ett rostfritt skal, samt med display med diverse 

inställningsfunktioner. Det vertikala luftutblåset 

gör pumpen lättare att placera då den inte kräver 

samma utrymme som en horisontell pump.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gullberg & Janssons vertikala 

poolvärmepump  

 

 

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 spa och de minsta ovanmarks-

poolerna. Alla modellerna har värmeväxlare av 

titan som står emot både klor- och saltvatten. 

 

Inomhuspool 

För inomhuspooler marknadsför Gullberg & 

Jansson 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En splitmodell, till vänster visas utomhusdelen  

och till höger inomhusdelen 

Offentliga pooler  

Gullberg & Jansson erbjuder poolvärmepumpar 

för stora offentliga anläggningar så som 

sommarland, campingplatser 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poolvärmepump för större 

 badanläggningar 

  

Gullberg & Jansson ritar upp och kalkylerar 

systemet och kan erbjuda hjälp vid 

igångkörning, något som är extra viktigt vid 

stora projekt 

 

Pooltak 

Med ett skjutbart pooltak kan badsäsongen 

förlängas för en utomhuspool och pooltaket 

fungerar dessutom som en extra 

uppvärmningskälla (en solig dag kan 

temperaturen höjas hela 6-8 grader). Övriga 

fördelar med ett pooltak är skydd mot löv och 

smuts, vintertäckning, god energibesparing och 

att det uppfyller lagstadgat krav på 

barnsäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pooltaksmodellen Classic erbjuds  

i vit färg eller i aluminium 
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Gullberg & Jansson erbjuder ett av marknadens 

bredaste sortiment av prisvärda och 

väldesignade pooltak av hög kvalitet. Pooltaken 

har lång livslängd tack vare robusta 

konstruktioner, förstärkta aluminiumprofiler och 

paneler med UV-skydd på båda sidor.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pooltaksmodellen Nova är ett av  
marknadens lägsta pooltak  

 

 

Gullberg & Jansson erbjuder två standardserier 

av pooltak – Nova och Classic – som har 

utformats för att passa alla standardpooler, både 

med och utan poolsarg. Utöver detta erbjuder 

Gullberg & Jansson även ett specialsortiment av 

pooltak. Samtliga pooltak är certifierade och 

godkända enligt fransk säkerhets- 

och kvalitetsstandard och omfattas av 3 års 

materialgaranti.  
 

Värmeväxlare 

Kunder som redan har ett befintligt 

värmesystem erbjuds en lättinstallerad 

värmeväxlare. Allt är sammansatt i ett färdigt 

paket och inkluderar cirkulationspump, 

flödesvakt, styrning och unionsanslutning. 

Värmeväxlarna passar spabad, utomhus- och 

inomhuspooler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                     Poolvärmeväxlare  
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Styrelse och ledning 
 

 

 

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. Han var även 

tidigare VD för Axis AB (publ) som bland annat är världsledande på 

nätverkskameror. Peter 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. 

 

 

Marcus Gullberg 

Styrelseledamot sedan 2002 (född 1973) 

Innehav: 736 046 aktier 

Marcus Gullberg är grundare och tidigare VD av Gullberg & Jansson. Marcus 

har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik. 

 

 

 

Helene Vester 

CFO sedan 2012 (född 1967) 

Innehav: 0 aktier 

Helene Vester driver idag sitt eget företag som bland annat hyr ut CFO:s och 

ekonomichefer. Helene har en civilekonomexamen.  
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Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Gullberg & Jansson AB (publ), 556690-5989 får härmed avge 

årsredovisning för 2012. 

 

 

Allmänt om verksamheten 
Verksamhetens art och inriktning 

Bolaget bedriver import och försäljning av elektronikprodukter som syftar till energibesparing för 

privatpersoner och näringsliv. 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 utvecklats sämre än förväntat. Under året har bolaget haft en försämrad 

bruttomarginal, till följd av främst en förändrad produktmix, vilket till stor del förklarar det väsentligt 

försämrade resultatet.  

 

Gullberg & Janssons omsättning inom affärsområdet Swimmingpool & spa har ökat under 2012, jämfört 

med föregående år, medan omsättningen inom affärsområdena Fastighet och Villa har minskat.  

 

Gullberg & Janssons rörelseresultat och resultat efter skatt har under 2012 påverkats negativt av 

kostnader på totalt ca 2,5 MSEK. Kostnader bestod av lagernedskrivning på ca 1,6 MSEK, kundförluster 

på ca 0,4 MSEK samt organisationsförändring på ca 0,5 MSEK.  

 

      

Ekonomisk översikt      

  2012 2011 2010 2009/2010 2008/2009 

Nettoomsättning, tkr 20 588 20 247 15 299 19 337 19 297 

Rörelseresultat, tkr -2 490 2 008 52 1 097 1 116 

Resultat efter finansiella poster, 

tkr 

-2 393 2 039 42 1 135 1 283 

Balansomslutning, tkr 18 908 15 820 13 445 15 782 13 601 

Antal anställda 7 6 6 5 5 

Soliditet, % 88 85 89 75 86 

 

 

     

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Efter räkenskapsårets utgång offentliggjordes i februari 2013 att Gullberg & Jansson stärker sitt fokus på 

kärnverksamheten inom swimmingpool & spa. Som ett led i detta arbete kommer produkter inom 

affärsområdet Villa att successivt fasas ut ur sortimentet under 2013.  

 

I februari 2013 offentliggjordes att Gullberg & Jansson introducerar skjutbara pooltak och breddar 

produktsortimentet inom swimmingpool & spa. Standardserierna av pooltak har designats av Gullberg & 

Jansson i samarbete med en större europeisk pooltakstillverkare och kommer att marknadsföras under 

varumärket Gullberg & Jansson. Samtidigt så har det av lönsamhetsskäl sorterats bort vissa produkter ur 

sortimentet, varav poolvattenrenaren, WDU är en sådan produkt. Lanseringen av poolvattenrenaren fick 

inte ett tillräckligt positivt marknadsmottagande under 2012 för att motivera en fortsatt marknadssatsning 

under 2013. 
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Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
                                                                                              

Gullberg & Jansson har som strategi att öka försäljningen i Norden samt övriga Europa, bredda 

produktsortimentet och långsiktigt uppnå lönsam tillväxt.  

 

Under de senaste sex månaderna har bolaget genomfört ett omfattande handlingsprogram som lagt 

grunden för en positiv verksamhetsutveckling under 2013. Detta program inkluderar också 

marknadsintroduktion av skjutbara pooltak som breddar produktsortimentet utifrån bolagets 

marknadsledande ställning i Norden inom poolvärmepumpar. 

 

  

Dispositioner beträffande vinst eller förlust  

  Belopp i kr 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:   

balanserat resultat 17 869 743 

årets resultat -2 396 489 

  

Totalt 15 473 254 

    

disponeras för   

balanseras i ny räkning 15 473 254 

  

Summa 15 473 254 

  

 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning 

 

Belopp i kr Not 2012-01-01- 2011-01-01- 

 2012-12-31 2011-12-31 

 

Nettoomsättning 20 587 549 20 246 960 

Övriga rörelseintäkter 1 000000310 432 0000000260 329 

 20 897 981 20 507 289 

 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror -12 928 984 -9 911 812 

Övriga externa kostnader 2 -5 126 334 -4 320 142 

Personalkostnader 3 -4 828 458 -4 034 237 

Av/nedskrivningar av materiella och  

immateriella anläggningstillgångar -65 198 -33 997 

Övriga rörelsekostnader 4 00000-438 563 000000-199 144 

Rörelseresultat -2 489 556 2 007 957 

 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  

som är anläggningstillgångar 5 62 142 57 756 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 65 732 24 876 

Räntekostnader och liknande resultatposter 000000-31 249 0000000-51 774 

Resultat efter finansiella poster -2 392 931 2 038 815 

 

Bokslutsdispositioner - -486 470 

Resultat före skatt 0000-2 392 931 000001 552 345 

 

Skatt på årets resultat -3 558 -405 851 

 

 000000000000     0000000000000 

Årets resultat -2 396 489 1 146 494 
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Balansräkning 

 

Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 

 

TILLGÅNGAR 

 

Anläggningstillgångar 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 6 00000074 195 0000000139 393 

 74 195 139 393 

 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 7 125 000 125 000 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 00000790 370 0000000790 370 

 915 370 915 370 

                       00000000000    0000000000000 

Summa anläggningstillgångar 989 565 1 054 763 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Handelsvaror 6 618 337 8 179 000 

Förskott till leverantörer 00001 858 777 000001 593 911 

 8 477 114 9 772 911 

 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 800 904 2 194 339 

Övriga fordringar 94 179 76 276 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 00000199 016 000000053 066 

 1 094 099 2 323 681 

 

Kassa och bank 11 8 347 969 2 668 730 

Summa omsättningstillgångar 00017 919 182 000014 765 322 

                     000000000000     0000000000000 

SUMMA TILLGÅNGAR 18 908 747 15 820 085 
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Balansräkning 

 

Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 9 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (5807020 aktier) 0000000725 878 0000000507 128 

 725 878 507 128 

 

Fritt eget kapital 

Överkursfond 15 047 441 9 163 715 

Balanserad vinst eller förlust 2 822 302 2 256 511 

Årets resultat 0000-2 396 489 000001 146 494 

 15 473 254 12 566 720 

                     000000000000     0000000000000 

Summa eget kapital 16 199 132 13 073 848 

 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 10 000000500 000 0000000500 000 

 500 000 500 000 

 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 575 248 134 580 

Leverantörsskulder 253 161 274 160 

Skulder till koncernföretag 85 193 102 321 

Skatteskulder 28 385 492 613 

Övriga skulder 228 760 254 057 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 00001 038 868 000000988 506 

 2 209 615 2 246 237 

                                     000000000000     0000000000000 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 908 747 15 820 085 

 

 

 

 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
     

Ställda säkerheter     

      2012-12-31 2011-12-31 

     

Panter och säkerheter för egna 

skulder 

        

Företagsinteckningar 11   000003 000 000 0000003 000 000 

     

Summa     3 000 000 3 000 000 
     

     

Ansvarsförbindelser     

     

Ansvarsförbindelser     Inga Inga 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

 

Belopp i kr om inget annat anges 

 

 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd. 

 

 

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

 

 

Koncern 
Bolaget är moderbolag i en koncern, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. 

Någon försäljning till, eller inköp från, koncernföretag har i likhet med föregående år ej skett. 

 

 

Redovisning av intäkter 
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Det innebär att varor och tjänster som sålts 

redovisas som intäkt när risker och förmåner övergår till köparen. 

 

 

Varulager 
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av 

anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk 

beaktats. Per 2012-12-31 gjordes en individuell inkuransbedömning. 

 

 

Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 

 

 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med 

Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för långfristiga monetära mellanhavande med 

självständig utlandsverksamhet, där anskaffningskurs används. Kursdifferenser på rörelsefordringar och 

rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas 

bland finansiella poster. 

 

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                                                                               

 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade 

och avyttrade tillgångar. 

 

Anläggningstillgångar % per år 

  

Materiella anläggningstillgångar:   

-Inventarier, verktyg och installationer 10-20 

  

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 

ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
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Noter 

 

Not 1  Övriga rörelseintäkter 
  

  2012-01-01- 2011-01-01- 

  2012-12-31 2011-12-31 

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 263 498 199 693 

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar - 53 886 

Erhållna bidrag 46 934 - 

Övrigt 000000000000- 000000006 750 

Summa 310 432 260 329 
   

 

Not 2  Leasingavgifter avseende operationell leasing   

  2012-01-01- 2011-01-01- 

  2012-12-31 2011-12-31 

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal     

Räkenskapsårets leasingkostnader 42 414 103 374 

   

Beloppet avser leasingavgifter för personbilar. Några andra betydande leasingavtal förekommer ej. 

 

 

Not 3   Anställda och personalkostnader 
   

Medelantalet anställda   

  2012-01-01- 2011-01-01- 

  2012-12-31 2011-12-31 

Män 5 5 

Kvinnor 000000000002 0000000000001 

Totalt 7 6 
   

   

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   

  2012-01-01- 2011-01-01- 

  2012-12-31 2011-12-31 

Löner och andra ersättningar till VD och styrelse: 1 227 387 505 760 

Övriga anställda 00002 196 174 000002 313 764 

Summa 3 423 561 2 819 524 
Sociala kostnader 1 391 269 1 157 800 

(varav pensionskostnader) 294 111 238 439 

   

Av företagets pensionskostnader avser 74 102 kr (f å 17 867 kr) bolagets VD. 

 

Specifikation av löner och ersättningar till ledande befattningshavare 

Specifikation   2013 2012 

    

Alex Molvin Styrelseordförande/VD 261 - 

Marcus Gullberg VD/Styrelseledamot 937 506 

Peter Ragnarsson Styrelseledamot/Styrelseordförande 29 - 

Totalt   1 227 506 
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Not 4  Övriga rörelsekostnader 

  

  2012-01-01- 2011-01-01- 

  2012-12-31 2011-12-31 

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 435 123 199 144 

Förlust avyttring inventarier 0000000003 440 0000000000000- 

Summa 438 563 199 144 
   

Not 5  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar   

  2012-01-01- 2011-01-01- 

  2012-12-31 2011-12-31 

Utdelning 0000000062 142 0000000057 756 

Summa 62 142 57 756 
   

 

Not 6  Inventarier   

  2012-12-31 2011-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden:     

-Vid årets början 189 265 229 265 

-Nyanskaffningar   85 000 

-Avyttringar och utrangeringar     0000000000000  000000-125 000 

  189 265 189 265 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     

-Vid årets början -49 872 -120 041 

-Avyttringar och utrangeringar   104 166 

-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden 0000000-32 890 0000000-33 997 

  -82 762 -49 872 

Ackumulerade nedskrivningar:     

-Vid årets början - - 

-Årets nedskrivning 0000000-32 308 000000000000- 

  0000000-32 308 000000000000- 

Redovisat värde vid årets slut 74 195 139 393 
   

Not 7  Andelar i koncernföretag   

  2012-12-31 2011-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden:     

-Vid årets början 0000000125 000 0000000125 000 

Redovisat värde vid årets slut 125 000 125 000 
   

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 

aktier. 

 

  Antal   Redovisat 

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde 

Gullberg & Jansson Dotterbolag AB, - - - 

556752-3534, Höganäs 1 250 100 0000000125 000 

      125 000 
    

Totalt eget kapital i Gullberg & Jansson Dotterbolag AB uppgår till 91 409 kr och årets resultat uppgår 

till 7 795 kr. 
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Not 8  Andra långfristiga värdepappersinnehav   

  2012-12-31 2011-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden:     

-Vid årets början 0000000790 370 0000000790 370 

Redovisat värde vid årets slut 790 370 790 370 
   

Innehavet avser 2,5% av aktierna i Phinx Electric Co. Bolaget är beläget i Kina. 

 

 

Not 9  Eget kapital    

  Aktie-   Fritt eget 

  kapital Överkursfond kapital 

Vid årets början 507 128 9 163 715 3 403 005 

Nyemission 2012 218 750 6 781 250   

Avgår nyemissionskostnader   -897 524   

Disposition enl årsstämmobeslut       

Utdelning     -580 702 

Årets resultat     -2 396 489 

       000000000000     0000000000000      00000000000000 

Vid årets slut 725 878 15 047 441 425 814 
    

Antalet aktier uppgår till 5 807 020 (4 057 020), vid periodens utgång. 

 

 

Not 10  Periodiseringsfonder   

  2012-12-31 2011-12-31 

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2012 000000500 000 000000500 000 

  500 000 500 000 
   

Av periodiseringsfonder utgör 131 500 (131 500) uppskjuten skatt. 

 

 

Not 11  Checkräkningskredit   

  2012-12-31 2011-12-31 

Beviljad kreditlimit 1 000 000 1 000 000 

Outnyttjad del 0000-1 000 000 0000-1 000 000 

Utnyttjat kreditbelopp 

 

 

Ställda säkerheter till kreditinstitut 

                             -              -                              - 

 2012-12-31 2011-12-31 

Företagsinteckningar  00003 000 000 00003 000 000 

  3 000 000 3 000 000 
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Underskrifter 

 

Höganäs den 16 april 2013 

 

    

  

Peter Ragnarsson Alex Molvin 

Styrelseordförande Verkställande direktör 

    

    

Marcus Gullberg   

Styrelseledamot   

    

Min revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2013  

    

    

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 reviderat årsredovisningen för Gullberg & Jansson AB (publ) för år 2012. Bolagets 

årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 15-24. 

 

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 

2012-12-31 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. 

 



 GULLBERG & JANSSON AB (PUBL) 

 ÅRSREDOVISNING 2012 

 Org.nr. 556690-5989 

  
      26 

 
  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gullberg & Jansson AB 

(publ) för år 2012. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst, 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 

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 har jag 

granskat 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 16 april 2013 

 

 

 

 

Lennart Petersson 

Auktoriserad revisor 
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Aktien och aktiekapitalet 

 

Aktiekapitalet 

• Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 

kronor och högst 2 000 000. 

• Antalet aktier i Bolaget skall lägst vara 4 000 

000 och högst 

16 000 000 stycken. 

• Registrerat aktiekapital är 725 877,50 kronor. 

• Kvotvärde är 0,125 kronor. 

• Det finns endast ett utgivet aktieslag. Varje 

aktie medför lika rätt till andel i Bolagets 

tillgångar och resultat samt berättigar till en (1) 

röst på bolagsstämman. 

 

Bemyndigande 

Vid årsstämman den 19 juni 2012 

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 570 000 

aktier. Styrelsen bemyndigas att fatta beslutet 

med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. 

Aktietorget och likviditetsgaranti 

Gullberg & Jansson är listad på Aktietorget 

sedan juni 2012. Mangold Fondkommission AB 

är likviditetsgarant för Gullberg & Jansson-

aktien 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. 

 

Övrigt 

Det finns inga konvertibla eller utbytbara 

värdepapper eller värdepapper förenade med 

rätt till teckning av annat värdepapper. Det 

finns inga utestående optionsprogram. Bolagets 

aktier kan fritt överlåtas på annan part. Under 

det senaste och nuvarande räkenskapsåren har 

inga officiella uppköpsbud gjorts av någon 

tredje part. 

 

 
Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital

(kr) (st) (kr) (st) (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

Nyemission Nyemission 0,125 1 750 000 218 750,00 5 807 020 725 877,50
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Tidpunkter för ekonomisk information 
 

 

7 maj 2013  Delårsrapport januari - mars 2013 och årsstämma 

28 augusti 2013  Delårsrapport januari - juni 2013 

8 november 2013 Delårsrapport januari - september 2013 

28 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 

 

Årsstämma 

Årsstämman äger rum tisdagen den 7 maj 2013 kl. 15.00 på Bolagets lokaler på Smältaregatan 6 i 

Höganäs.  

 

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 

förda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2013, dels senast den 2 maj 2013 kl. 16.00 till 

bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. 

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos 

Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 

april 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till 

förvaltaren. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran per post till aktieägare som uppger sin 

postadress samt, senast tre veckor före stämman, på bolagets webbplats, www.gullbergjansson.se. 

 

Anmälan om deltagande 

Anmälan kan ske skriftligt under adress Gullberg & Jansson AB, Smältaregatan 6, 263 39 Höganäs, 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 organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i 

förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör 

fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran 

kunna uppvisas i original vid stämman. 
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Övrigt 

 
Utdelningspolicy 

Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig 

utdelning som i genomsnitt, över en 

konjunkturcykel, ska uppgå till ca 30% av 

resultatet efter skatt. Detta under förutsättning 

att en bedömning av koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet och finansiella 

ställning i övrigt är förenlig med utdelningens 

storlek. 

 

Transaktioner med närstående 

Några transaktioner med närstående, förutom 

löner, ersättningar och övrigt som redovisas på 

denna sida föreligger inte. 

 

Väsentliga avtal 

Gullberg & Jansson har inte slutit några 

väsentliga avtal utanför den löpande 

verksamheten under de senaste två åren. 

 

Regelverk 

Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar 

och rekommendationer som är tillämpliga på 

bolag som är anslutna till AktieTorget. Följande 

regelverk är tillämpliga; Aktiebolagslagen, 

Lagen om handel med finansiella instrument, 

AktieTorgets anslutningsavtal. 

 

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. 

 

Det förekommer inga särskilda 

överenskommelser med större aktieägare, 

kunder, leverantörer eller andra parter där 

styrelsemedlemmar eller andra ledande 

befattningshavare ingår.  
 
 
 

 


