
 
 
Bokslutskommuniké 2022 

 

Perioden oktober - december 2022 

 Nettoomsättningen uppgick till 140,0 MSEK 
(122,1), vilket motsvarar en tillväxt om 14,7 % 
(34,7) 

 EBIT (rörelseresultatet) ökade till 18,6 MSEK 
(16,3) vilket ger en rörelsemarginal om 13,3 % 
(13,4) 

 Resultat efter skatt ökade till 14,4 MSEK (12,6) 
 Resultat per aktie före och efter utspädning 

uppgick till 1,34 SEK (1,17) 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till 16,8 MSEK (19,8) 
 

 

 

Perioden januari - december 2022 

  Nettoomsättningen uppgick till 505,2 MSEK 
(420,3), vilket motsvarar en tillväxt om 20,2 % 
(18,6)  

 EBIT uppgick till 62,5 MSEK (46,9) vilket ger en 
rörelsemarginal om 12,4 % (11,1)  

  Resultat efter skatt uppgick till 48,9 MSEK 
(36,7) 

  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 
4,57 SEK (3,43)  

  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 
4,55 SEK (3,42)  

  Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 56,0 MSEK (44,6) 

  Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning 
med 4,50 SEK per aktie (3,30)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
 Byte av redovisningsstandard har skett under fjärde kvartalet genom övergång till IFRS. I samband med 

övergången har historiska jämförelsetal räknats om när så erfordrats. Information om övergångseffekter 
redovisas i noterna till rapporten. Övergången har påverkat resultatet för år 2021 med totalt 1,2 MSEK 
jämfört med tidigare redovisningsprinciper. 

 Ogunsen AB utser valberedning som består av styrelseordförande Per Ogunro, Björn Sprängare utsedd av 
Per Ogunro, Kalle Olby utsedd av Fredrik Lidberg och Richard Torgesson utsedd av Nordea Investment 
Funds. 

 Inlösen av teckningsoptioner serie TO2019 resulterade i att 26 000 nya aktier emitterades, antalet aktier 
består nu av 10 726 000 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 575 334 kronor. 

 
Viktiga händelser efter periodens utgång 
Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 SEK per aktie (3,30). Konjunkturläget är svårbedömt men bedömningen är att 
Ogunsen i begränsad utsträckning är påverkat då många av koncernens tjänster fortsatt har efterfrågan. En viss 
nedgång har skett inom rekrytering. Viss sannolikhet föreligger för ökade lönejusteringar under 2023 beroende på 
avtalsrörelsens utfall. 

 Q4 2022 Q4 2021                       % 
Jan-dec 

2022 
Jan-dec 

2021 
                                     

% 

Nettoomsättning, Mkr 140,0 122,1 15 % 505,2 420,3 20 % 

EBIT, Mkr 18,6 16,3 14 % 62,5 46,9 34 % 

Rörelsemarginal, % 13,3  13,4 -0,1 % 12,4 11,1 1,2 % 

Periodens resultat, Mkr 14,4 12,6 -100% 48,9 36,7 -4 % 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, Mkr 16,8 19,8 -15 % 56,0 44,6 25 % 
Resultat per aktie före 
utspädning 1,34 1,17 14 % 4,57 3,43 33 % 
Resultat per aktie efter 
utspädning 1,34 1,17 14 % 4,55 3,42 33 % 

       
Samtliga siffror är redovisade enligt IFRS.     



 

 

Verkställande direktörens kommentar 

Fortsatt bra tillväxt och lönsamhet under fjärde kvartalet 2022  

Vi ser tillbaka på ett fantastiskt fjärde kvartal med fortsatt bra tillväxt och bra lönsamhet.   

Den fortsatt ökande efterfrågan under första halvåret 2022 stabiliserade sig under andra halvåret på samma nivå som 
andra halvåret 2021. Något bättre för konsultverksamheten och något lägre för rekryteringsverksamheten. 

Konsultverksamheten visar fortsatt stark tillväxt med ökat antal konsulter hos våra kunder. Vårt arbete för fler 
kvalificerade konsulttjänster har gett resultat och gynnat prisutvecklingen positivt.  
 
Rekryteringsverksamheten har under året haft en omsättningstillväxt på 7,5%. Under fjärde kvartalet minskade 
intäkterna med 6,3% jämfört med samma period föregående år, vilket i jämförelse var ett mycket bra kvartal. 
 
Stort tack till alla medarbetare för en återigen mycket bra prestation. I syfte att skapa ännu bättre och mer långsiktiga 
affärsrelationer har vi under året ytterligare utvecklat vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar med att skapa ett högre 
värde för våra kunder, kandidater och medarbetare genom våra övergripande fokusområden; ansvarsfulla affärer, 
hållbara medarbetare med mångfald och inkludering, klimatsmart verksamhet samt ideella samarbeten för ett bättre 
samhälle. 
 
Under inledningen av 2023 kan vi skönja en något avvaktande marknad. Vi arbetar för fortsatt tillväxt och fortsätter 
arbetet med att effektivisera verksamheterna och ytterligare förbättra upplevelsen i samarbetet med våra kunder och 
kandidater. Vi bevakar eventuella förändringar i marknaden och vi är förberedda att möta eventuella framtida 
utmaningar. 
 

Kent Sangler, Verkställande direktör 

Denna information är sådan information som Ogunsen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 08:30 CET. 
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Perioden oktober - december 2022

Intäkter 
Koncernens nettoomsättning ökade under fjärde kvartalet med 14,7 % (34,7) till 140,0 MSEK (122,1). 
Konsultuthyrning står för 88 % (86) av omsättningen vilket motsvarar 123,5 MSEK (104,5) och 
rekryteringverksamhetens andel är 12 % (14) av omsättningen vilket motsvarar 16,5 MSEK (17,6). 
 
Resultat 
EBIT (rörelseresultatet) för fjärde kvartalet ökade till 18,6 MSEK (16,3), vilket ger en rörelsemarginal om 
13,3 % (13,4). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella 
tillgångar på 2,5 MSEK (1,0).  
Resultat efter finansiella poster uppgick till 18,5 MSEK (16,3).  
Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,4 MSEK (12,6).   
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,34 SEK (1,17 SEK) för perioden oktober-december. 
 
Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 77,9 MSEK (65,7). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till 16,8 MSEK (19,8). 
 
Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0.0 (0,0). 
 
Medarbetare  
Medelantalet medarbetare under fjärde kvartalet omräknat till heltidstjänster uppgick till 447 personer (421).

 

Intäkter och rörelseresultat kvartalsvis 
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Konsultuthyrning 
 
Intäkter 
Intäkterna för konsultuthyrning uppgick till 123.5 
MSEK (104,5), vilket är en ökning med 18,2 % jämfört 
med motsvarande period föregående år. 
Konsultuthyrning står för 88 % (86) av koncernens 
omsättning. 
Resultat 
Rörelseresultatet för konsultuthyrning under fjärde 
kvartalet uppgick till 12,9 MSEK (11,4). 
Rörelsemarginalen var 10,5 % (11,0). 
Kommentar 
Konsultverksamheten visar fortsatt stark tillväxt. 

 
 

 
 

 
Rekrytering 
 
Intäkter 
Intäkterna för segmentet rekrytering uppgick under 
fjärde kvartalet till 16,5 MSEK (17,6), vilket är en 
minskning om -6,3 % jämfört med samma period 
föregående år. 
Resultat 
Rörelseresultatet för rekrytering uppgick till 5,7 
MSEK (4,6). Rörelsemarginalen uppgick till 34,4 % 
(26,0).  
Kommentar 
Rekryteringsverksamheten minskar under kvartalet 
jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan 
har planat ut något jämfört med kvartal Q4 2021 som 
var ett starkt kvartal.  
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Perioden januari - december 2022 
 
Intäkter 
Koncernens nettoomsättning uppgick under helåret 2022 till 505,2 MSEK (420,3), en tillväxt om 20,2 % (18,6).  
Konsultuthyrning står för 88 % (86) av nettoomsättningen under helåret 2022 vilket motsvarar 443,8 MSEK (363,4) 
och rekrytering omsätter 61,4 MSEK (56,9) vilket motsvarar 12 % (14) av omsättningen. 

Resultat 
EBIT (rörelseresultatet) för perioden ökade till 62,5 MSEK (46,9), vilket ger en rörelsemarginal om 
12,4 % (11,1). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella 
tillgångar på 9,5 MSEK (4,1).  
Resultat efter finansiella poster uppgick till 61,9 MSEK (46,6).  
Periodens resultat efter skatt uppgick till 48,9 MSEK (36,7).   
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,57 SEK (3,42 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 
4,55 SEK (3,42).  
 
Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 77,9 MSEK (65,7). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret 2022 uppgick till 56,0 MSEK (44,6). Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till -41,9 MSEK (-24,2), där förändringen förklaras av den utdelning om 35,3 
MSEK som utbetalas till aktieägarna under året samt amortering av leasingskuld om 7,4 MSEK (3,0). Soliditeten 
uppgick per den 31 december 2022 till 46,8 % (51,5).  
 
Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under helåret 2022 uppgick till 2,7 (0,0). 
Nyttjanderättstillgångarna och leasingskulden har under 2022 ökat främst hänförligt till nytecknat hyresavtal 
avseende lokal i Stockholm. 
 
Medarbetare 
Per den 31 december 2022 uppgick antalet medarbetare inklusive underkonsulter till totalt 495 personer (481). 
Medelantalet medarbetare under 2022 omräknat till heltidstjänster uppgick till 411 personer (398). 

 
 
Säsongsvariationer arbetsdagar 

  
2022 2021 Förändring 

januari-mars 63 62 1,6% 
april-juni 60 61 -1,6% 
juli-september 66 66 0,0% 
oktober-december 64 64 0,0% 
Helåret 253 253 0,0% 
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Intäkter och rörelseresultat årsvis 

 
 
 

Segment

 
Intäkter
Intäkterna för konsultuthyrningen uppgår till 443,8 
MSEK (363,4), en ökning med 22,1 %. Omsättningen 
för rekrytering uppgår för helåret 2022 till 61,3 (56,9) 
MSEK, en ökning med 7, 5 % jämfört med 2021. 
 
Resultat 
Rörelseresultatet för konsultuthyrningen uppgick till 
38,8 MSEK (29,0), Rörelseresultatet för rekrytering 
uppgick till 23,7 MSEK (17,2).  
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Risker och riskhantering finns beskrivet i Ogunsen:s årsredovisning för 2021, sid 31. Samma väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som förelåg per den 31 december 2021 föreligger även per den 31 december 2022. 

Incitamentsprogram  

Per den 31 december 2022 har 80 000 teckningsoptioner överlåtits till medarbetare, av totalt 630 000 utgivna 
optioner. Endast de teckningsoptioner som har överlåtits till medarbetare inkluderas vid beräkning av 
utspädningseffekt. Om samtliga överlåtna optioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med 80 000, 
från 10 726 000 aktier till 10 806 000 aktier. 

Incitamentsprogram 2019/2022 förföll för inlösen i november 2022, 26 000 av 34 000 utestående optioner löstes in 
mot aktier.  

Teckningskursen för aktien har beräknats till 115 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för Bolagets aktie 
på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 september 2019 och till och med den 20 
september 2019, dock lägst aktiens kvotvärde. Lösenpriset uppgår därmed till 30,70 SEK. Teckningsoptionerna har 
överlåtits till medarbetarna till marknadsvärde. Sedvanlig värderingsmetod har använts (Black-Scholes modell) och 
beräkningen har utförts av oberoende part. 

Utnyttjade optioner under 2022 emitterades till ett vägt genomsnittspris på 30,70 kr per styck. Vägt genomsnittligt 
pris vid tidpunkten för utnyttjandet var 41,25 kr per aktie.  

Ett nytt incitamentsprogram 2022/2025 infördes och 15 000 optioner tecknades i programmet. Beskrivningen av de 
fullständiga villkoren för incitamentsprogrammet finns på bolagets webbplats under Investor Relations.  

Förslag till årsstämma den 5 maj 2023 
 
Ogunsen AB (publ):s årsstämma kommer att hållas den 5 maj 2023 i bolagets egna lokaler på Humlegårdsgatan 20 i 
Stockholm. Aktieägare kan delta i årsstämman fysiskt eller genom att förhandsrösta i enlighet med bolagsordningen. 
 
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att utdelning lämnas med 4,50 kr för år 2022. 
 
Transaktioner med närstående 
 
Tidigare styrelseledamot Anna Kinberg Batra har via eget bolag under 2022 fakturerat ett av dotterbolagen kostnader 
för rådgivning.  
 
Finansiell kalender 
 
Årsstämma i Ogunsen AB (publ) kommer att hållas den 5 maj kl. 16.00 
Delårsrapport Q1 2023 publiceras den 26 maj 2023 kl. 08:30 
Delårsrapport Q2 2023 publiceras den 29 augusti 2023 kl. 08:30 
Delårsrapport Q3 2023 publiceras den 21 november 2023 kl. 08:30 
 
Bolagets rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida https://ogunsen.se/investor-relations/ 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag      

      
MSEK 2022 2021  2022 2021 

  jan-dec jan-dec   okt-dec okt-dec 

Nettoomsättning 505,2 420,3  140,0 122,1 

Övriga rörelseintäkter 1,2 1,0  0,5 0,3 

Intäkter                 506,4  421,3  140,5 122,4 

Personalkostnader -266,2  -240,4  -72,1 -65,1 

Övriga rörelsekostnader -168,1  -130,0  -47,4 -40,0 

Avskrivningar - 9,5  -4,1  -2,5 -1,0 

Rörelseresultat, EBIT                   62,6  46,9  18,6 16,3 

Finansiella intäkter                     0,0  0,0  0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,6  -0,2  -0,1 -0,1 

Resultat efter finansiella poster                   61,9  46,6  18,5 16,3 

Inkomstskatt -13,1  -10,0  -4,1 -3,7 

Periodens resultat                   48,9  36,7  14,4 12,6 

      

 2022 2021  2022 2021 

 jan-dec jan-dec   okt-dec okt-dec 

MSEK        
Periodens resultat är samma som periodens totalresultat                   48,9                  36,7                     14,4                    12,6  

        
Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets        
aktieägare                   48,9                  36,7                     14,4                    12,6  

        

      

      
Resultat per aktie        
före utspädning, SEK 4,57  3,43  1,34  1,17 

efter utspädning, SEK 4,55  3,42  1,34  1,17 

Genomsnittligt antal utestående aktier        
före utspädning, SEK 10 702 167  10 700 000  10 708 667  10 700 000 

efter utspädning, SEK 10 750 143  10 712 110  10 756 211  10 724 874 

Antal aktier vid periodens slut        
före utspädning, SEK 10 726 000  10 700 000  10 726 000  10 700 000 

efter utspädning, SEK               10 750 143       10 712 110                    10 756 211                        10 724 874   
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
   

    
MSEK    
  2022-12-31 2021-12-31 2021-01-01 

Tillgångar     
Goodwill              10,2               10,2               10,2  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten                0,2                 0,2                 0,2  

Materiella anläggningstillgångar                3,0                 1,5                 2,5  

Nyttjanderättstillgångar              24,1                 6,5                 6,8  

Uppskjuten skattefordran                0,2                 0,0                  -    

Andra långfristiga fordringar                0,5                 0,5                 0,6  

Summa anläggningstillgångar              38,2               18,9               20,4  

Kortfristiga fordringar              89,3               73,8               62,2  

Likvida medel              77,9               65,7               44,7  

Summa omsättningstillgångar            167,2             139,5             107,0  

Summa tillgångar            205,3             158,4             127,4  

     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital              96,0               81,6               66,3  

Leasingskulder              16,7                 1,4                 3,2  

Uppskjuten skatteskuld                0,3                  -                    -    

Summa långfristiga skulder              17,0                 1,4                 3,2  

Leasingskulder                6,5                 3,2                 2,9  

Övriga kortfristiga skulder              85,8               72,3               55,1  

Summa kortfristiga skulder              92,3               75,5               57,9  

Summa eget kapital och skulder            205,3             158,4             127,4  
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag     

      
MSEK 2022 2021  2022 2021 

        okt-dec okt-dec 

Rörelseresultat             62,6              46,9               18,6              16,3  

Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet               8,9                3,7                 2,0                -0,5  

Erhållen ränta mm               0,0                  -                  0,0                  -   

Erlagd ränta - 0,6  - 0,2   - 0,1  - 0,1  

Betald inkomstskatt - 5,3  - 6,4   - 2,3  - 3,5  

Kassaflöde från den löpande verksamheten        
före förändringar i rörelsekapital         65,6              43,9           18,3              12,2  

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -15,4  - 11,6   -7,5  - 0,3  

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder               5,8              12,4                 6,0                7,9  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,0 44,6  16,8              19,8 

Förvärv av inventarier - 2,7                  -    -0,0                  -   

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -  -                   -   -  

Försäljning av inventarier               0,8                0,5                 0,5                0,2  

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 1,8                0,5             0,5  0,2 

Utdelning till aktieägarna - 35,3  - 21,4                   -                   -   

Amortering av leasingskuld - 7,4  - 3,0   - 1,9  - 0,8  

Långfristiga fordran -0,0                0,1   - 0,0                  -   

Teckningsemission                0,8                  -                  0,8                  -   

Teckningsoptioner                0,0                0,1                 0,0                0,1  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten             -41,9  - 24,2   - 1,1  -0,7  

Periodens kassaflöde             12,2              20,9               16,3              19,3  

        
Likvida medel vid periodens början             65,7              44,7               61,6              46,3  

Likvida medel vid periodens slut             77,9              65,7               77,9              65,7  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förändring av koncernens eget 
kapital      

      

MSEK 

Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 
kapital 

Reserver Balanserat 
resultat inkl 
årets 
resultat 

Summa (100 % 
av eget kapital 
är hänförligt 
till 
moderbolagets 
aktieägare) 

            

2021-01-01                3,6                22,5                  40,2                     66,3  

Årets resultat                   36,7                     36,7  

Övrigt totalresultat för året      
Summa totalresultat                3,6                22,5                   -                   36,7                     36,7  

Transaktioner med aktieägare      
Nyemission      
Teckningsoptioner (TO 2021)                     0,1                       0,1  

Utdelning    -              21,4  -                  21,4  
Summa transaktioner med 
aktieägare      
2021-12-31                3,6                22,5                   -                   55,5                     81,6  

      

MSEK 

Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 
kapital 

Reserver Balanserat 
resultat inkl 
årets 
resultat 

Summa (100 % 
av eget kapital 
är hänförligt 
till 
moderbolagets 
aktieägare) 

            

2022-01-01                3,6                22,5                   -                   55,5                     81,6  

Årets resultat                   48,9                     48,9  

Övrigt totalresultat för året      
Summa totalresultat                  -                      -                     -                   48,9                     48,9  

Transaktioner med aktieägare      
Nyemission (TO 2019)                0,0                     0,8                       0,8  

Teckningsoptioner (TO 2022)                   0,0                   0,0                       0,0  

Utdelning    -              35,3  -                  35,3  
Summa transaktioner med 
aktieägare      
2022-12-31                3,6                22,5                  0,0                 69,9                     96,0  

 

 

 



 

12 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Definitioner nyckeltal 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. 
EBITA-marginal 
Rörelseresultat före av- och nedskrivning av immateriella 
anläggningstillgångar dividerat med nettoomsättning. 
Genomsnittligt eget kapital 
Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för 
eget kapital. 
Avkastning på eget kapital 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget 
kapital.  
Genomsnittligt sysselsatt kapital 
Genomsnitt av periodens ingående och utgående sysselsatt 
kapital. 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat efter finansiella poster med återläggning av 
räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt 
kapital. 
Soliditet  
Eget kapital (med avdrag för latent skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 
 
 

Medarbetare 
Antal medarbetare inklusive underkonsulter. 
Medelantal medarbetare 
Antal faktiskt arbetade timmar dividerat med årsarbetstid. 
Nettoomsättning per medarbetare 
Nettoomsättning dividerad med medelantalet medarbetare. 
Resultat per aktie 
Resultat per aktie före utspädning  
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att 
dividera:  
- resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 
- med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 
under perioden, exklusive återköpta aktier som innehas som 
egna aktier av moderföretaget.  
Resultat per aktie efter utspädning  
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras 
beloppen som använts för beräkning av  
resultat per aktie före utspädning genom att beakta:  
- Effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på 
potentiella stamaktier, och  
- det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som 
skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga 
potentiella stamaktier. 

 
 

 

 

 

 

 
Nyckeltal      

      

MSEK 2022 2021  2022 2021 

  jan-dec jan-dec   okt-dec okt-dec 

Nettoomsättning 505,2 420,3  140,0 122,1 

Rörelseresultat, EBIT              62,6               46,9                18,6               16,3  

Rörelsemarginal, % 12,4% 11,1%  13,3% 13,4% 

Resultat efter skatt              48,9               36,7                14,4               12,6  

Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,57 3,43  1,34  1,17 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,55 3,42  1,34  1,17 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,0 44,6  16,8 19,8 

Avkastning på eget kapital, %1) 55,1 % 49,6 %  55,1 % 49,6 % 

Avkastning på sysselsatt kapital, %1) 69,8 % 63,1 %  69,8 % 63,1 % 

Soliditet, % 46,8 % 51,5 %  46,8 % 51,5 % 

Eget kapital per aktie, SEK 8,95  7,63  8,95  7,63 

Nettoomsättning per medarbetare1, TSEK            1 146             1 056              1 146  1056 

Antal medarbetare vid periodens slut 495 481  495 481 

Genomsnittligt antal aktier 10 702 167  10 700 000   10 708 667  10 700 000 

Före utspädning 10 702 167  10 700 000    10 708 667  10 700 000 

Efter utspädning 10 750 143  10 712 110  10 756 211  10 724 874 

Antal utestående aktier vid periodens slut 10 726 000  10 700 000  10 726 000  10 700 000 

Före utspädning 10 702 167  10 700 000  10 708 667  10 700 000 

Efter utspädning 10 750 143  10 712 110  10 756 211  10 724 874 

        
Nyckeltalen är omräknade enligt IFRS 
 

1) Rullande 12 månader       
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Not 1 Allmän information 

Ogunsen AB (publ) (”Ogunsen”), org. nr 556443-2929 
är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i 
Stockholm med adress Humlegårdsgatan 20. Om inte 
annat särskilt anges, redovisas alla belopp i miljontals 
kronor (MSEK). Uppgift inom parentes avser 
jämförelseperioderna. 

Not 2 Sammanfattning av viktiga 
redovisningsprinciper 

Noten innehåller en förteckning över de väsentliga 
redovisningsprinciper som tillämpats när denna 
koncernredovisning har upprättats. Dessa principer 
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år. 
Koncernredovisningen omfattar Ogunsen AB (publ) 
och dess dotterföretag.  

2.1 Grund för rapporternas upprättande 

Koncernredovisningen för Ogunsen-koncernen har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 
1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, 
samt International Financial Reporting Standards 
(IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations 
Committee (IFRS IC) sådana de antagits av 
EU. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 
Delårsrapportering. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden. 

Denna koncernredovisning är Ogunsen:s första 
finansiella rapport och koncernredovisning som 
upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell 
information har räknats om från den 1 januari 2021 
vilket är datum för övergång till redovisning enligt 
IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka 
effekter omräkningen har haft på koncernens rapport 
över totalresultat och eget kapital redogörs för i not 4 
Övergångsnot. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar 
för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen 
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
koncernens redovisningsprinciper.  

 

 

2.1.1 Nya och ändrade standarder som ännu ej 
tillämpas av koncernen 

Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft 
för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och 
senare och har inte tillämpats vid upprättandet av 
denna finansiella rapport. Inga publicerade 
standarder som ännu ej trätt i kraft har påverkat 
koncernen.  

2.2 Koncernredovisning 

Dotterföretag 

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen har 
bestämmande inflytande över ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt innehav i företaget och kan påverka avkastningen 
genom sitt bestämmande inflytande i företaget. 
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör.  

Förvärvsmetoden används för redovisning av 
koncernens rörelseförvärv. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt 
orealiserade vinster och förluster på transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras. Koncerninterna 
förluster kan vara en indikation på nedskrivningar 
som måste tas upp i koncernredovisningen. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i 
förekommande fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av koncernens principer.  

2.3 Segmentsrapportering 

Verkställande direktör (VD) har identifierats som 
högste verkställande beslutsfattaren, av den 
anledningen att det främst är VD som är ansvarig för 
att fördela resurser och utvärdera resultat. 
Bedömningen av koncernens rörelsesegment ska 
baseras på den finansiella information som 
rapporteras till VD. Den finansiella information som 
rapporteras till VD, som underlag för fördelning av 
resurser och bedömning av koncernens resultat, avser 
rörelsesegmenten Konsultuthyrning och Rekrytering. 
Den högste verkställande beslutsfattaren fattar beslut 
om tilldelning av resurser samt bedömer resultat 
utifrån dessa rörelsesegment.  
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2.4 Omräkning av utländsk valuta 

2.4.1 Funktionell valuta och rapportvaluta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de 
olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta 
som används i den ekonomiska miljö där respektive 
företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I koncernredovisningen används svenska 
kronor (kr) som är moderföretagets och alla 
dotterbolags funktionella valuta och koncernens 
rapportvaluta.  

2.4.2 Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller 
på transaktionsdagen eller den dag då posterna 
omvärderas. Valutakursvinster och -förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen. 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån 
och likvida medel redovisas i resultaträkningen som 
finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga 
valutakursvinster och -förluster redovisas i posten 
övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader i 
resultaträkningen. 

2.5 Intäktsredovisning 

Koncernens verksamhet består främst av en 
konsultverksamhet samt en rekryteringsverksamhet. 
Konsultverksamhet består av tillhandahållande av 
konsulter till företag som är i behov av kompetens 
under en tidsbegränsad period. 
Rekryteringsverksamheten består av 
tillhandahållande av lämpliga kandidater genom en 
rekryteringsprocess med inriktning på specialist- och 
chefspositioner inom främst affärsstödsområdet. 
Ogunsen erbjuder utöver interimskonsulter och 
rekryteringar även rådgivning (teambuilding, 
karriärutveckling, bakgrundskontroller, tester) och 
utbildningar. Koncernens nettoomsättning utgörs i 
huvudsak av försäljning av tjänster från 
konsultuthyrning samt rekrytering.  

Intäkter hänförligt till konsultverksamheten ses som 
en tjänst att tillhandahålla konsulter och utgör ett 
enskilt prestationsåtagande, intäkter redovisas vid 
respektive tidpunkt per utförd timme.  

Rekryteringsverksamheten utgörs av en 
urvalsprocess. Intäkter hänförliga till 
rekryteringsverksamheten redovisas över tid. 
Rekryteringsverksamheten erbjuder tjänster till både 
fast och rörligt pris. Intäkten från de levererade 
tjänsterna redovisas i den period de tillhandahålls. 
För avtal till fast pris, redovisas intäkten baserat på 
hur stor andel av den totala överenskomna tjänsten 
som levererats under räkenskapsåret då kunden 
erhåller och utnyttjar tjänsterna vid samma tidpunkt. 
Detta avgörs baserat på den faktiska nedlagda 
arbetstiden jämfört med den totala förväntade 
arbetstiden för uppdraget. Uppskattningar gällande 
intäkter, kostnader eller färdigställandegraden av 
projekt revideras om omständigheterna förändras. 
Ökningar eller minskningar i bedömda intäkter eller 
kostnader som är beroende på en ändrad 
uppskattning redovisas i resultaträkningen i den 
period som omständigheterna som gav anledning till 
revisionen blev kända. 

Inom rekryteringsverksamheten förekommer även 
överköpsarvoden där kunden väljer att köpa över 
uthyrd konsult, dessa ersättningar redovisas vid 
tidpunkten då överköpet sker. 

Tjänster faktureras vanligtvis månadsvis i efterskott 
(konsultverksamheten) eller via milstolpebetalningar 
(rekryteringsverksamheten). Betalningsvillkoren 
varierar beroende på kontraktstyp, även om villkoren 
i allmänhet inkluderar en kredittid om 20 dagar. 
Koncernen förväntar sig inte att ha några avtal där 
tiden mellan överlämningen av tjänsterna till kunden 
och betalningen från kunden överstiger ett år. Till 
följd av detta, justerar koncernen inte 
transaktionspriset för effekterna av en betydande 
finansieringskomponent. 

2.6 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt 
beräknad på periodens skattemässiga resultat enligt 
gällande skattesatser justerad för förändringar i 
uppskjutna skattefordringar och -skulder som hänför 
sig till temporära skillnader och outnyttjade 
underskott.  

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i 
praktiken beslutade i de länder där moderföretaget 
och dess dotterföretag är verksamma och genererar 
skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar 
regelbundet de yrkanden som gjorts i deklarationer 
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avseende situationer där tillämpliga skatteregler är 
föremål för tolkning och bedömer om det är troligt att 
en skattemyndighet kommer att godta en osäker 
skattemässig behandling. Koncernen värderar sina 
redovisade skatter antingen baserat på det mest 
sannolika beloppet eller det förväntade värdet, 
beroende på vilken metod som bäst förutser utfallet 
av osäkerheten.  

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och dessas 
redovisade värden i koncernredovisningen. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om 
den uppstår till följd av den första redovisningen av 
goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om 
den uppstår till följd av en transaktion som utgör den 
första redovisningen av en tillgång eller skuld som 
inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller 
skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt 
beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) 
som har beslutats eller aviserats per balansdagen och 
som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras.  

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de 
temporära skillnaderna kan utnyttjas.  

Uppskjutna skatter som hänför sig till temporära 
skillnader avseende innehav i dotterföretag redovisas 
inte då moderföretaget kan styra tidpunkten för 
återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
bedöms sannolikt att en sådan återföring sker inom 
en överskådlig framtid.  

Uppskjutna skattefordringar och -skulder 
nettoredovisas när det föreligger en legal 
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och 
skatteskulder och när de uppskjutna 
skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till 
skatter debiterade av en och samma skattemyndighet 
och avser antingen samma skattesubjekt eller olika 
skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar.  

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i 
resultaträkningen, utom när skatten avser poster som 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget 

kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 
totalresultat respektive eget kapital.  

2.7 Leasing  

Koncernen leasar kontorslokaler, bilar, 
parkeringsplatser och kontorsinventarier. 
Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder 
mellan 12 månader och 5 år men möjligheter till 
förlängning kan finnas.  

Avtal kan innehålla både leasing- och icke-
leasingkomponenter. Koncernen har valt att inte 
separera leasing- och icke-leasingkomponenter och 
istället redovisar dessa som en enda 
leasingkomponent. 

Villkoren förhandlas separat för varje avtal och 
innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. 
Leasingavtalen innehåller inga särskilda villkor eller 
restriktioner förutom att leasegivaren bibehåller 
rättigheterna till pantsatta leasade tillgångar. De 
leasade tillgångarna får inte användas som säkerhet 
för lån.  

Tillgångar och skulder som uppkommer från 
leasingavtal redovisas initialt till nuvärde.  

Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande 
leasingbetalningar:  

 fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta 
avgifter), efter avdrag för eventuella 
förmåner i samband med tecknandet av 
leasingavtalet som ska erhållas variabla 
leasingavgifter som beror på ett index eller 
ett pris, initialt värderade med hjälp av index 
eller pris vid inledningsdatumet   

 belopp som förväntas betalas ut av 
leasetagaren enligt restvärdesgarantier 

 lösenpriset för en option att köpa om 
koncernen är rimligt säker på att utnyttja en 
sådan möjlighet  

 straffavgifter som utgår vid uppsägning av 
leasingavtalet, om leasingperioden 
återspeglar att koncernen kommer att 
utnyttja en möjlighet att säga upp 
leasingavtalet.  

 

Om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en 
möjlighet att förlänga ett leasingavtal, inkluderas 
leasingbetalningar för denna förlängningsperiod i 
värderingen av skulden.  
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Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets 
implicita ränta. Om denna räntesats inte kan 
fastställas enkelt, vilket normalt är fallet för 
koncernens leasingavtal, ska leasetagarens marginella 
låneränta användas, vilken är räntan som den 
enskilda leasetagaren skulle få betala för att låna de 
nödvändiga medlen för att köpa en tillgång av 
liknande värde som nyttjanderätten i en liknande 
ekonomisk miljö med liknande villkor och säkerheter. 

Koncernen är exponerad för eventuella framtida 
ökningar av rörliga leasingbetalningar baserade på ett 
index eller en ränta, som inte ingår i leasingskulden 
förrän de träder i kraft. När justeringar av 
leasingbetalningar baserade på ett index eller en ränta 
träder i kraft omvärderas leasingskulden och justeras 
mot nyttjanderätten.  

Leasingbetalningar fördelas mellan amortering av 
skulden och ränta. Räntan redovisas i 
resultaträkningen över leasingperioden på ett sätt 
som medför en fast räntesats för den under respektive 
period redovisade leasingskulden.  

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till 
anskaffningsvärde och inkluderar följande:  

 den initiala värderingen av leasingskulden 
och 

 betalningar gjorda vid eller innan den 
tidpunkt då den leasade tillgången görs 
tillgänglig för leasetagaren. 
 

Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det kortare av 
tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. 
Om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en 
köpoption skrivs nyttjanderätten av över den 
underliggande tillgångens nyttjandeperiod. 

Leasingavgifter hänförliga till korttidsleasingavtal och 
leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har 
ett lågt värde redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. Korttidsleasingavtal är avtal med en 
leasingperiod på 12 månader eller mindre. 
Leasingavtal för vilka den underliggande tillgången 
har ett lågt värde avser i allt väsentligt 
kontorsinventarier. 

Optioner att förlänga och säga upp avtal 

Optioner att förlänga eller säga upp avtal finns 
inkluderade i koncernens leasingavtal gällande bilar. 
Villkoren används för att maximera flexibiliteten i 
hanteringen av avtalen. Optioner att förlänga eller 

säga upp avtal inkluderas i tillgången och skulden då 
det är rimligt säkert att de kommer att utnyttjas. 

Redovisning i efterföljande perioder 

Leasingskulden omvärderas om det sker några 
ändringar i leasingavtalet eller om det sker ändringar 
i kassaflödet som är baserade på det ursprungliga 
kontraktsvillkoret.  

Förändringar i kassaflöden baserade på ursprungliga 
kontraktsvillkor uppstår när; koncernen ändrar sin 
initiala bedömning huruvida optioner för förlängning 
och/eller uppsägning kommer att nyttjas, det sker 
förändringar i tidigare bedömningar ifall en 
köpoption kommer att nyttjas, leasingavgifter ändras 
på grund av förändringar i index eller ränta. En 
omvärdering av leasingskulden leder till en 
motsvarande justering av nyttjanderättstillgången. 
Om det redovisade värdet på nyttjanderättstillgången 
redan har reducerats till noll, redovisas den 
återstående omvärderingen i resultaträkningen. 
Nyttjanderättstillgången nedskrivningsprövas 
närhelst händelser eller förändringar i förutsättningar 
indikerar att det redovisade värdet för en tillgången 
inte kan återvinnas. 

2.8 Immateriella tillgångar 

2.8.1 Goodwill 

Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv ingår i 
immateriella tillgångar. Goodwill skrivs inte av, utan 
nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser 
eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 
värdeminskning. Goodwill redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. Vid försäljning av en enhet ingår det 
redovisade värdet på goodwill i den uppkomna 
vinsten/förlusten.  

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill 
som förvärvats i ett rörelseförvärv till 
kassagenererande enheter eller grupper av 
kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade 
av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av 
enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den 
lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga 
övervakas i den interna styrningen. 

2.8.2 Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 

Kostnader för reparation och underhåll kostnadsförs 
när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt 
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hänförliga till utveckling och testning av identifierbara 
och unika tillgångar som kontrolleras av koncernen, 
redovisas som immateriella tillgångar när följande 
kriterier är uppfyllda:  

 

 det är tekniskt möjligt att färdigställa 
tillgången så att den kan användas,  

 företagets avsikt är att färdigställa tillgången 
och att använda eller sälja den,  

 det finns förutsättningar att använda eller 
sälja tillgången,  

 det kan visas hur tillgången genererar troliga 
framtida ekonomiska fördelar,  

 adekvata tekniska, ekonomiska och andra 
resurser för att fullfölja utvecklingen och för 
att använda eller sälja tillgångne finns 
tillgängliga, och de utgifter som är hänförliga 
till tillgången under dess utveckling kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt  

 

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del 
av tillgången, innefattar utgifter för anställda och en 
skälig andel av indirekta kostnader. Balanserade 
utvecklingskostnader redovisas som immateriella 
tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då 
tillgången är färdig att användas. Balanserade utgifter 
för utvecklingskostnader skrivs av över 5 år.  

2.9 Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången.  

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens 
redovisade värde eller redovisas som en separat 
tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner 
som är förknippade med tillgången kommer att 
komma koncernen tillgodo och tillgångens 
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från 
balansräkningen. Alla andra former av reparationer 
och underhåll redovisas som kostnader i rapporten 
över totalresultat under den period de uppkommer. 

Avskrivningar görs linjärt för att fördela 
anskaffningsvärdeminskat med det beräknade 
restvärdet, över den beräknade 

nyttjandeperioden.  Nyttjandeperioderna för 
inventarier, verktyg och installationer är 5 år. 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas 
vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. 

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till 
dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en 
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det 
redovisade värdet och redovisas i övriga intäkter i 
resultaträkningen. 

2.10 Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 

Goodwill eller immateriella tillgångar som inte är 
färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas 
årligen, eller vid indikation på värdeminskning, 
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs 
med det belopp varmed tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta 
nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende 
kassaflöden (kassagenererande enheter). För 
tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av 
om återföring bör göras. 

2.11 Finansiella instrument 

Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs 
av posterna; andra långfristiga fordringar, 
kundfordringar, upparbetade ej fakturerade intäkter, 
övriga kortfristiga fordringar, upplupna intäkter, 
likvida medel, leverantörsskulder, övriga kortfristiga 
skulder. 

a) Första redovisningstillfället 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas 
när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Köp och försäljning av finansiella tillgångar 
och skulder redovisas på affärsdagen, det datum då 
koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. 
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Finansiella instrument redovisas vid första 
redovisningstillfället till verkligt värde plus, för en 
tillgång eller finansiell skuld som inte redovisas till 
verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader som är direkt hänförliga till 
förvärv eller emission av finansiell tillgång eller 
finansiell skuld, till exempel avgifter och provisioner. 
Transaktionskostnader för finansiella tillgångar och 
skulder som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs i resultaträkningen. 

b) Finansiella tillgångar - Klassificering och värdering 

Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella 
tillgångar i kategorin upplupet anskaffningsvärde. 
Klassificeringen av investeringar i skuldinstrument 
beror på koncernens affärsmodell för hantering av 
finansiella tillgångar och de avtalsenliga villkoren för 
tillgångarnas kassaflöden. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

Tillgångar som innehas med syftet att inkassera 
avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden 
endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av 
dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade 
kreditförluster som redovisats. Koncernens finansiella 
tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde utgörs av posterna andra 
långfristiga fordringar, kundfordringar, upparbetade 
ej fakturerade intäkter, övriga kortfristiga fordringar, 
likvida medel och upplupna intäkter. 

c) Finansiella skulder - Klassificering och värdering 

Koncernen klassificerar och värderar samtliga 
finansiella skulder i kategorin upplupet 
anskaffningsvärde. Finansiella skulder klassificeras 
som kortfristiga skulder om de förfaller inom 12 
månader från balansdagen om dessa förfaller senare 
än 12 månader från balansdagen klassificeras dessa 
som långfristiga skulder. 

Det redovisade värdet på koncernens långfristiga 
finansiella instrument värderade till upplupet 
anskaffningsvärde motsvarar i allt väsentligt dess 
verkliga värde eftersom räntan är i paritet med 
aktuella marknadsräntor. 

Det redovisade värdet på koncernens kortfristiga 
finansiella instrument värderade till upplupet 
anskaffningsvärde motsvarar i allt väsentligt dess 

verkliga värde då diskonteringseffekten inte är 
väsentlig. 

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

Koncernens finansiella skulder värderas efter det 
första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, eventuell skillnad mellan 
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) 
och återbetalningsbeloppet redovisas i 
resultaträkningen över låneperioden. Avgifter som 
betalas för lånefaciliteter redovisas som 
transaktionskostnader för upplåningen i den 
utsträckning det är sannolikt att delar av eller hela 
kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall 
redovisas avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När 
det inte föreligger några bevis för att det är sannolikt 
att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att 
utnyttjas, redovisas avgiften som en 
förskottsbetalning för finansiella tjänster och fördelas 
över det aktuella lånelöftets löptid. 

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde består av leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder. 

d) Bortbokning av finansiella tillgångar och finansiella 
skulder 

Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över 
finansiell ställning när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten.  

Finansiella skulder tas bort från rapporten över 
finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet har 
fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. Då villkoren för 
en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas bort 
från balansräkningen, redovisas en vinst eller förlust i 
resultaträkningen. Vinsten eller förlusten beräknas 
som skillnaden mellan de ursprungliga avtalsenliga 
kassaflödena och de modifierade kassaflödena 
diskonterade till den ursprungliga effektiva räntan. 

e) Kvittning av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, 
endast när det finns en legal rätt att kvitta de 
redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera 
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tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten 
får inte vara beroende av framtida händelser och den 
måste vara rättsligt bindande för företaget och 
motparten både i den normala affärsverksamheten 
och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller 
konkurs.  

f) Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Tillgångar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde 

Koncernen bedömer de framtida förväntade 
kreditförluster som är kopplade till tillgångar 
redovisade till upplupet anskaffningsvärde. 
Koncernen redovisar en kreditförlustreserv för 
sådana förväntade kreditförluster vid varje 
rapporteringsdatum. För kundfordringar tillämpar 
koncernen den förenklade ansatsen för 
kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att 
motsvara den förväntade förlusten över hela 
kundfordrings livslängd. För att mäta de förväntade 
kreditförlusterna har kundfordringar grupperats 
baserat på fördelade kreditriskegenskaper och 
förfallna dagar. Koncernen använder sig utav 
framåtblickande variabler för förväntade 
kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i 
koncernens resultaträkning i posten övriga kostnader. 

2.12 Kundfordringar 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till det belopp 
som är ovillkorligt, om inte väsentliga 
finansieringskomponenter ingår då de redovisas till 
verkligt värde. De redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden minskat med 
kreditreservering.  

2.13 Likvida medel 

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i 
rapporten över kassaflöden, banktillgodohavanden. 
Checkräkningskredit redovisas i balansräkningen som 
låneskulder i kortfristiga skulder. 

2.14 Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. 
Inbetalningar för teckningsoptioner redovisas i eget 
kapital. Den teckningspremie som 
teckningsoptionsinnehavaren betalar vid emissionen 
av teckningsoptioner har ökat eget kapital. 
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till 

emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto 
efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden. 

2.15 Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för 
varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande 
verksamheten från leverantörer. Skulderna redovisas 
inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.  

2.16 Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar till anställda 

Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-
monetära förmåner och betald frånvaro, som 
förväntas bli reglerade inom 12 månader efter 
räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga 
skulder till det odiskonterade belopp som förväntas 
bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas 
i rapporten över totalresultat i takt med att tjänsterna 
utförs av de anställda. Skulden redovisas som 
förpliktelse avseende ersättningar till anställda i 
koncernens balansräkning. 

Pensionsförpliktelser 

Koncernen har endast avgiftsbestämda 
pensionsplaner. För avgiftsbestämda pensionsplaner 
betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat 
administrerade pensionsförsäkringar på obligatorisk, 
avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl 
är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. 
Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller 
minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen tillgodo.  

Resultat per aktie 

Resultat per aktie före utspädning  

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att 
dividera:  

- resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 

- med ett vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier under perioden, exklusive återköpta aktier 
som innehas som egna aktier av moderföretaget.  
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Resultat per aktie efter utspädning  

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning 
justeras beloppen som använts för beräkning av  

resultat per aktie före utspädning genom att beakta:  

- Effekten, efter skatt, av utdelningar och 
räntekostnader på potentiella stamaktier, och  

- det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier 
som skulle ha varit utestående vid en konvertering av 
samtliga potentiella stamaktier. 

Utdelningar 

Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas 
som skuld i koncernens finansiella rapporter i den 
period då utdelningen godkänns av moderföretagets 
aktieägare. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
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Moderföretagets redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har för moderföretaget upprättats i 
enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer och Årsredovisningslagen. RFR 2 anger att 
moderföretaget ska tillämpa International Financial 
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, 
i den utsträckning detta är möjligt inom ramen för 
Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, samt med 
hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Rekommendationen anger vilka 
undantag och tillägg som krävs i förhållande till IFRS.  

Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 
Delårsrapportering. 

Moderföretaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncernen i de fall som 
anges nedan: 

Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer 
årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport 
över förändring av eget kapital följer också 
koncernens uppställningsform men ska innehålla de 
kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det 
skillnad i benämningar, jämfört med 
koncernredovisningen, främst avseende likvida 
medel, finansiella intäkter och kostnader, 
inkomstskatt och eget kapital. 

Aktier och andelar i dotterföretag  
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas 
förvärvsrelaterade kostnader och 
tilläggsköpeskillingar. Erhållna utdelningar redovisas 
som finansiella intäkter. När det finns en indikation på 
att aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde 
görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta 
lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. 
Nedskrivningar redovisas i posterna Resultat från 
andelar i koncernföretag. 

 
Finansiella instrument 
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget 
tillämpar istället de punkterna som anges i RFR 2 
(IFRS 9 Finansiella instrument). 

Finansiella instrument värderas med utgångspunkt 
till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder 
kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med 
avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet 
med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde.  

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

Segmentrapportering 
Information lämnas endast om nettoomsättningens 
fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska 
marknader. 

Leasade tillgångar  
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 16 
Leasingavtal, utan har istället valt att tillämpa RFR 2 
IFRS 16 Leasingavtal p. 2–12. Detta val innebär att 
ingen nyttjanderättstillgång och leasingskuld 
redovisas i balansräkningen utan leasingavgifterna 
redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Koncernbidrag 
Moderbolaget tillämpar alternativregeln och 
redovisar såväl erhållna som lämnade koncernbidrag 
som bokslutsdisposition. 
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Not 3 – Finansiell riskhantering 

Finansiella riskfaktorer 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en 
mängd olika finansiella risker såsom: olika 
marknadsrisker, kreditrisk, likviditetsrisk och 
refinansieringsrisk. Koncernen eftersträvar att 
minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
koncernens finansiella resultat.  

Målsättningen med koncernens finansverksamhet är 
att: 

- säkerställa att koncernen kan fullgöra sina 
betalningsåtaganden, 

- hantera finansiella risker, 

- säkerställa tillgång till erforderlig finansiering, och 

- optimera koncernens finansnetto. 

Koncernens riskhantering sköts av en central 
finansavdelning som identifierar, utvärderar och 
säkrar finansiella risker i nära samarbete med 
koncernens operativa enheter. Styrelsen har utarbetat 
både skriftliga instruktioner för generell 
riskhantering och riktlinjer för specifika områden 
såsom valutakursrisk, ränterisk, kreditrisk, 
likviditetsrisk samt refinansieringsrisk och 
användningen av derivata och icke-derivata 
finansiella instrument och placering av 
överskottslikviditet. 

Marknadsrisk 

Valutarisk 

Koncernen verkar i Sverige och utsätts därmed för 
begränsade valutarisker. 

Ränterisk 

Koncernens ränterisk uppkommer via upplåning. 
Koncernen har begränsad upplåning varför 
ränterisken inte bedöms som väsentlig. 

 

Kreditrisk 

Kreditrisk uppkommer främst från likvida medel och 
skuldinstrument redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde. Kreditrisker avseende finansiella 
motparter hanteras på koncernnivå. Kreditrisk hos 
kunder minskas genom kreditriskbedömningar, 
upprättandet av kreditgränser i händelse av försenade 
betalningsåtaganden och genom avtalsvillkoren med 
kunderna. Det finns ingen hög koncentration av 
kreditrisker avseende exponering mot enskilda 
kunder, särskilda branscher och/eller regioner. 

Koncernen har i första hand kundfordringar som är 
inom ramen för nedskrivningsmodellen för 
förväntade kreditförluster. Koncernen tillämpar den 
förenklade metoden för beräkning av förväntade 
kreditförluster för alla kundfordringar där reserven 
beräknas baserat på förlustrisken för hela fordrans 
löptid. Koncernens beräkning av förväntade 
kreditförluster på kundfordringar uppgår till 
oväsentliga belopp. 

Likviditetsrisk 

Likviditetrisk är koncernens risk för att inte kunna 
uppfylla sina kortfristiga betalningsåtaganden till följd 
av otillräckliga medel. Koncernen säkerställer genom 
en försiktig likviditetshantering att tillräckligt med 
kassamedel finns för att möta behoven i den löpande 
verksamheten. Samtidigt säkerställs att koncernen 
har tillräckligt med utrymme på avtalade 
kreditfaciliteter så att betalning av skulder kan ske 
när dessa förfaller.  

Ledningen följer rullande prognoser för koncernens 
likviditetsreserv (inklusive outnyttjade 
kreditfaciliteter) och likvida medel baserade på 
förväntade kassaflöden vilket övervakas på 
koncernnivå. Analyserna utförs normalt av de 
rörelsedrivande företagen med beaktande av de 
riktlinjer och begränsningar som koncernledningen 
upprättat. 
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Not 4 Segmentrapportering 

Belopp i MSEK 

2021-01-01 - 2021-12-31          

      Konsultuthyrning    Rekrytering    Övrigt    Koncernen  

Intäkter                   363,4   56,9  1,0                   421,3 

Summa intäkter                     363,4                       56,9             1,0                     421,3  

                    

EBIT                      29,0                      17,2            0,7                      46,9  

Finansiella poster                             -0,2 

Resultat före skatt                            46,6  

          
2022-01-01 - 2022-12-31          

      Konsultuthyrning    Rekrytering    Övrigt    Koncernen  

Intäkter                   443,8   61,3  1,3                   506,4  

Summa intäkter                     443,8                       61,3             1,3                     506,4  

                    

EBIT                      38,8                      23,7                   -                      62,6  

Finansiella poster                             -0,6 

Resultat före skatt                            62,0  

          
Alla intäkter (baserat på var kunden är lokaliserad) finns i Sverige.    
Alla anläggningstillgångar är lokaliserade i Sverige (fördelat på tillgångens fysiska placering).  
Ogunsen har ingen enskild kund som överstiger 10 % av omsättningen.  
 
 

 

 

 
  

Koncernens högste verkställande beslutsfattare utgörs av den verkställande direktören, som använder EBIT vid 
bedömning av rörelsesegmentens resultat. 
 
Koncernens verksamhet styrs och rapporteras utifrån rörelsesegmenten:  
 
1. Konsultuthyrning -Uthyrning av konsulter till kundföretag avseende egna anställda medarbetare eller 
anlitade underkonsult med eget bolag 
2. Rekrytering - Hel eller delar av rekryteringsprocess till kundföretag, omfattar även rådgivning, second 
opinon, tester etc. samt s.k. överköp från tidigare anställda konsulter till kundföretag 

I ”Övrigt” har främst intäkter hänförliga till försäljning av anläggningstillgångar samt vidarefakturerade 
kostnader till kund intäktsförts.  
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Not 5 Övergång till IFRS 

Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 

Bokslutskommunikén (Q4) för 2022 är Ogunsen AB (publ) ("Ogunsen") första finansiella rapport som 
upprättas i enlighet med IFRS. De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när 
koncernredovisningen för Ogunsen upprättats per den 31 december 2022 och för den jämförande 
information som presenteras per den 31 december 2021. När balansräkningen per den 31 december 
2021 enligt IFRS upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet 
med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En förklaring till hur övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat och ställning visas i 
de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. 

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS 

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att 
samtliga tillämpliga IFRS- och IAS-standarder som trätt i kraft och godkänts av EU ska tillämpas med 
retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss 
valmöjlighet. Nedan anges de, av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av 
samtliga standarder, som Ogunsen valt att tillämpa vid övergången från tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper till IFRS.  

IFRS 1 erbjuder möjligheten att tillämpa principerna i IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen framåtriktat från 
tidpunkten för övergång till IFRS eller från en specifik tidpunkt före övergångstidpunkten. Detta ger 
lättnader från en fullständig retroaktiv tillämpning som skulle kräva omräkning av alla rörelseförvärv 
före övergångstidpunkten. Koncernen har valt att tillämpa IFRS 3 framåtriktat för rörelseförvärv som 
äger rum efter tidpunkten för övergången till IFRS. Rörelseförvärv som skedde före övergångstidpunkten 
har således inte räknats om. 

Koncernen har valt undantaget att tillämpa IFRS 16 från övergångstidpunkten (1 januari 2021) och 
framåtriktat. Det valda undantaget innebär att leasingskulden värderas till nuvärdet av återstående 
leasingavgifter diskonterade med leasetagarens marginella låneränta. Nyttjanderättstillgången värderas 
till ett belopp som motsvarar leasingskulden. Vidare har koncernen gjort följande val utifrån IFRS 1 vid 
övergångstidpunkten:  

- Leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde redovisas inte i 
nyttjanderättstillgången eller leasingskulden. 

- Leasingavtal vars leasingperiod avslutas inom tolv månader räknat från tidpunkten för övergång till 
IFRS redovisas inte i nyttjanderättstillgången eller leasingskulden.  

- Använt uppskattningar gjorda i efterhand vid fastställandet av leasingperioden då avtalet innehåller 
möjligheter att förlänga eller säga upp leasingavtalet. 

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 

Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning mellan eget kapital och summa totalresultat som 
redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper och eget kapital och summa totalresultat 
enligt IFRS. Koncernens övergång till redovisning enligt IFRS har inte haft någon påverkan på de totala 
kassaflödena från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller 
finansieringsverksamheten. Däremot har en omklassificering av kassaflöde skett mellan 
finansieringsverksamheten och kassaflödet från den löpande verksamheten då amortering av 
leasingskulden redovisas inom finansieringsverksamheten efter övergång till IFRS. Enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper redovisades det totala kassaflödet från leasingavtal i rörelsen. 
Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för 
respektive period för eget kapital och summa totalresultat. 
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BALANSRÄKNING  

 
1 januari 2021 

 
31 december 2021 

MSEK  Not  Enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer  

Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS  

Enligt 
IFRS  

Not  Enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer  

Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS  

Enligt 
IFRS  

TILLGÅNGAR                  

Anläggningstillgångar                  

Goodwill   a)  10,2   10,2 a)  8,9 1,3 10,2 
Övriga immateriella 
tillgångar    0,2   0,2   0,2   0,2 

Nyttjanderättstillgångar  b)  0,0 6,8 6,8 b)  0,0 6,5 6,5 
Materiella 
anläggningstillgångar    2,5   2,5   1,5   1,5 
Andra långfristiga 
fordringar    0,6   637   0,5   0,5 

Uppskjuten skattefordran    0,0   0,0 b)  0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar                0,0 

Kundfordringar    47,9   47,9   64,7   64,7 
Övriga kortfristiga 
fordringar  c)  9,0 0,2 9,2 c)  3,2 0,6 3,8 

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter    5,2   5,2   5,3   5,5 

Likvida medel    44,7   44,7   65,7   65,7 

SUMMA TILLGÅNGAR    120,4 7,0 127,4   150,0 8,4 158,4 

                  

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER                  

Eget kapital                  

Aktiekapital    3,6   3,6         3 ,6         3,6 

Övrigt tillskjutet kapital    22,5   22,5        22,5         22,5  
Balanserat resultat 
(Inklusive årets resultat)    40,2   40,2 a,b)       54,3     1,2       55,5  

Summa eget kapital    66,3   66,3        80,4         81,6  

Långfristiga skulder                  

Leasingskulder  b)  0,0 3,2 3,2 b)               -     1,4        1,4  

Uppskjuten skatteskuld    0,0   0 b)               -                 -  

Kortfristiga skulder                  

Leverantörsskulder    14,0   14,0        20,0         20,0  

Leasingskulder  b)  0,0 2,9 2,9 b)      3,2        3,2  

Checkräkningskredit    0,0                        -  

Aktuella skatteskulder    2,1   2,1         5,6         5,6  

Övriga kortfristiga skulder  c)  11,0 0,2 11,1 c)       13,3       0,6       13,9  

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter   b) 27,1 0,7 27,8  b)      30,7     2,1       32,8  
SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER    120,4 7,0 127,4      150,0     8,4     158,4  
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2021-01-01 - 2021-12-31  

MSEK  Not  Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings-

principer)  

Total effekt 
av övergång 

till IFRS  

Enligt 
IFRS  

Nettoomsättning    420,3   420,3 

Övriga rörelseintäkter    1,0   1,0 
Summa rörelsens 
intäkter    421,3 0 421,3 

Uppdragskostnader    -94,4   -94,4, 

Övriga externa kostnader  b)  -38,7 3,1 -35,6 

Personalkostnader    -240,4   -240,4 
Av- och nedskrivningar 
av materiella 
anläggningstillgångar, 
nyttjanderättstillgångar 
och immateriella 
tillgångar  a,b)  -2,3 -1,8 -4,1 

Rörelseresultat    45,5 1,4 46,9 

Finansiella intäkter    0,0   0,0 

Finansiella kostnader b)  -0,1 -0,1 -0,2 
Finansiella poster - 
netto    -0,1 -0,1 -0,2 

Resultat före skatt    45,4 1,2 46,6 

Inkomstskatt  b)  -10,0 0,0 -10,0 

Årets resultat    35,4 1,2 36,7 

Summa övrigt 
totalresultat för året    35,4 1,2 36,7 
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a) Återläggning av avskrivningar på goodwill   

Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper skrevs 
goodwill av över den period den beräknades ge 
ekonomiska fördelar. Enligt IFRS skrivs inte goodwill av 
utan i stället genomförs årliga nedskrivningstest. I och 
med att goodwill inte skrivs av enligt IFRS återläggs de 
avskrivningar på goodwill som gjorts enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper fr o m 1 januari 2021.  
 
Avskrivningar på goodwill som gjorts under 
räkenskapsåret 2021 (1,3 MSEK) har återlagts i posten 
”Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar” i 
rapport över totalresultat och ökat goodwillposten i 
balansräkningen.   

        

 
b) Leasingavtal           

I och med övergången till IFRS redovisar koncernen en 
nyttjanderättstillgång, leasingskuld samt upplupna 
kostnader i balansräkningen för leasingavtal som enligt 
tidigare tillämpade principer klassificerats som 
operationella leasingavtal och som inte avser tillgångar 
av lågt värde eller korttidsavtal. Per övergångstidpunkten 
den 1 januari 2021 redovisas en leasingskuld värderad 
till nuvärdet av de återstående leasingbetalningarna för 
de förvärvade leasingkontrakten. Nyttjanderättstillgångar  
 
 

 
 
 
värderas vid denna tidpunkt till ett belopp som motsvarar 
värdet på leasingskulden.  

 
I rapport över totalresultat skrivs nyttjanderättstillgångar 
av linjärt över leasingavtalets längd och en ränta 
beräknas på leasingskulden med en fast räntesats för 
den under respektive period redovisade skulden. 
 
I rapport över totalresultat redovisas avskrivningar (3,0 
MSEK) på tillgångar med nyttjanderätt i posten av- och 
nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och 
immateriella tillgångar samt en räntekostnad bland 
finansiella kostnader. 
          

c) Intäkter  
 

Vid övergången till IFRS har en 
omklassificering skett mellan Övriga kortfristiga 
fordringar och Övriga kortfristiga skulder. 
Koncernen har både ofakturerade 
kundfordringar och avtalsskulder, vilket tidigare 
redovisats netto. Detta redovisas enligt IFRS 
brutto varför en omklassificering har redovisats 
vid övergången till IFRS. 

        

          

         

   
 
 
 
 

2021-10-01 - 2021-12-31 
  

MSEK Not  Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings-

principer)  

Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS  

Enligt IFRS  

Nettoomsättning    122,1   122 ,1 

Övriga rörelseintäkter    0,3   0,3 

Summa rörelsens intäkter    122,4 0 122,4 

Uppdragskostnader    -30,3   -30,3 

Övriga externa kostnader  b)  -10,5 0,8 -9,7 

Personalkostnader    -65,1   -65,1 

Av- och nedskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar, 
nyttjanderättstillgångar och 
immateriella tillgångar  a) b)  -0,5 -0,5 -1,0 

Rörelseresultat    16,0 0,3 16,3 

Finansiella intäkter    0,0   0,0 

Finansiella kostnader  b)  -0,0 -0,0 -0,1 

Finansiella poster - netto    -0,0 -0,0 -0,1 

Resultat före skatt    16,0 0,3 16,3 

Inkomstskatt    -3,7 0,0 -3,7 

Årets resultat   b) 12,2 0,3 12,6 

Summa övrigt totalresultat för 
året    12,2 0,3 12,6 
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Omklassificeringar och omrubriceringar i 
balansräkningen och rapport över 
totalresultat   
Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett 
av följande poster i balansräkningen; ”Kassa bank” 
benämns ”Likvida medel”. "Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter" och "Räntekostnader och 
liknande resultatposter" benämns "Finansiella intäkter" 
och "Finansiella kostnader". "Skatt på årets resultat" 
benämns "Inkomstskatt".   

        
Effekter vid övergång till RFR 2           
Årsredovisningen för 2022 är bolagets första 
årsredovisning som upprättas i enlighet med RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. De 
redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats 
när redovisningen för bolaget har upprättats per den 31 
december 2022 och för den jämförande information som 
presenteras per den 31 december 2021 samt vid 
upprättande av rapporten över periodens ingående 
finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 
januari 2021.  
         
 
 
 
 
         

Val som gjorts vid övergången till 
redovisning enligt RFR 2   
Övergången till RFR 2 redovisas i enlighet med IFRS 1 
Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att 
samtliga tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i 
kraft och godkänts av EU per den 31 december 2022 
med de undantag som beskrivs i RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer, ska tillämpas med retroaktiv verkan. 
IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger 
företagen en viss valmöjlighet. 
         
Bolaget har valt att i enlighet med RFR 2 tillämpa 
följande tillämpbara undantag: inte tillämpa IFRS 9 utan 
värdera finansiella instrument i enlighet med ÅRL och 
inte tillämpa IFRS 16 utan fortsättningsvis redovisa 
leasingkontrakt som operationell leasing. 
         
Avstämning mellan tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper (K3) och RFR 2           
Bolaget ska vid en förstagångstillämpning av RFR 2 
presentera en avstämning mellan eget kapital och 
summa totalresultat som redovisats enligt de tidigare 
tillämpade redovisningsprinciperna, och eget kapital och 
summa totalresultat enligt RFR 2. Övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har 
inte haft några effekter på resultat- och balansräkningen, 
eget kapital eller kassaflöde. Med anledning av detta 
visas ingen avstämning mellan tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper och RFR 2.  
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Kalendarium 2023 
Årsstämma  5 maj 2023 kl. 16:00 
Delårsrapport Q1 2023 26 maj 2023 kl. 08:30 
Delårsrapport Q2 2023 29 augusti 2023 kl. 08:30 
Delårsrapport Q3 2023 21 november 2023 kl. 08:30 
 
 
Rapporter publiceras på Ogunsen:s webbplats; https://ogunsen.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén för 2022 ger en rättvisande översikt 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 

Stockholm den 28 februari 2023 
 
 
 

Per Ogunro 
Styrelseordförande 

 
 
 

Fredrik Lidberg    Richard Hellekant 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
 
Ingrid Engström    Claes Ruthberg 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
 
 

Kent Sangler 
Verkställande direktör 

 
 
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av: 
Verkställande Direktör Kent Sangler 
Tel: 070-557 73 90 
Kent.sangler@ogunsen.se 
 
Ogunsen AB  https://ogunsen.se/ 
Humlegårdsgatan 20, 4 tr. Tel: 08-407 55 00 
Box 7420  
103 91 Stockholm Org nr: 556443-2929  
 

Certified Advisor 
Avanza  www.avanza.se   
Box 1399  E-post: ca@avanza.se  
111 39 Stockholm Tel: 08-409 421 20 
 
Ogunsen är moderbolaget i en koncern som ska förse näringslivet med kompetens. Genom olika varumärken inom 
specifika nischer tillgodoser vi organisationers behov. Med ett modernt arbetssätt och tankar i framkant underlättar vi 
utvecklingen på arbetsmarknaden. Sedan 1993 har koncernen byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet där 
personlig service och kvalitet är utmärkande. Koncernen består av moderbolaget Ogunsen, samt de fyra dotterbolagen 
SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen Executive Search och Wes. Vi har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och 
Helsingborg. Ogunsen är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank 
Corporate Finance. Läs mer om oss på www.ogunsen.se 


