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Vi bidrar till Ren luft, Ren Energi och Rent vatten

Delårsrapport
Januari – December 2021
▪
▪
▪
▪

Fortsatt bra orderingång för kvartalet
Resultatet januari-december är 30 MSEK bättre än 2020
Fortsatt positiv resultatutveckling
EBITDA ca 10 MSEK för helåret

Fjärde kvartalet 2021
▪
▪
▪
▪
▪

Nettoomsättningen uppgick till 50,2 (33,2) MSEK
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,4 (-10,8) MSEK
Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 1,8 (-11,1) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 0,3 (-12,2) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,02) SEK före och efter utspädning

Helåret 2021
▪
▪
▪
▪
▪

Nettoomsättningen uppgick till 257,8 (160,5) MSEK
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,7 (-20,4) MSEK
Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 6,8 (-23,7) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 2,1 (-28,4) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,07) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det fjärde kvartalet
▪

▪
▪
▪

Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till värde av ca 29 MSEK
Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 14 MSEK
Saxlund International Holding AB erhåller tilldelningsbeslut via Sinfra för en bioenergianläggning till
Melleruds Kommun. Kontrakt tecknades för ca 13 MSEK
Dotterbolag i UK tecknar kontrakt till värde av ca 7 MSEK

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång
▪
▪
▪

Saxlund Group AB förvärvar IMUS för en köpeskilling om ca 7 MSEK, vilket motsvarar ca 3,6 MSEK
på kassa- och skuldfri basis.
Saxlund erhåller tilldelningsbeslut inom ramavtalet med Sinfra till ett kontraktsvärde av ca 21,5 MSEK
Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till värde av ca 18 MSEK
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VD:s kommentar
Fjärde kvartalet utvecklades fortsatt starkt, med vinst för kvartalet och vinst för helåret. EBITDA ökade
till 2,4 (-10,8) MSEK för kvartalet och ökade med ca 30 MSEK till 9,7 (-20,4) MSEK för helåret 2021. En
mycket bra resultatutveckling som ledning och styrelse är stolta över. Omsättningen ökade för kvartalet
till 50,6 (33,7) MSEK och för helåret 2021 ökade omsättningen med ca 100 MSEK till 261 (164) MSEK.
Vi har haft ett jättebra år men är inte nöjda utan jobbar intensivt på för att höja lönsamheten i vår affär
och öka vår omsättning ytterligare.
Å
Orderingången har varit tillfredställande och har under kvartalet och efter kvartalets utgång uppgått till
ca 100 MSEK. Vi har därmed en orderbok som är något större än vid samma tidpunkt 2021. Vi har
ambitionen, som understryks av en stark sales pipeline och en bra orderbok, att fortsätta växa i
förhållande till 2021 under 2022.
Elpriset har under kvartalet fortsatt att öka i Europa och Sverige. Vi har sett regeringen agera genom att
införa ett stöd för hushållen på grund av historiskt höga elpriser i framför allt södra Sverige. El- och
effektbrist och omställningen till fossilfri energiproduktion gör det för troligt att investeringstakten i
bioenergi kommer att öka under 2022. En marknad som ser speciellt spännande ut är den Baltiska
marknaden då det höga gaspriset kommer fortsätta driva på för ombyggnad och nyinvestering i
bioenergianläggningar för värme- och elproduktion. Vi ser också att marknaden för våra
materialhanteringssystem växer, framför allt genom investeringar kopplade till lagen om återvinning av
fosfor i Tyskland.
I Tyskland har vi signerat order för ca 50 MSEK under kvartalet och efter kvartalets utgång. Vi ska
återigen leverera våra robusta och tillförlitliga system för materialhantering till återkommande kunder
inom kraftvärme och till Küttner Martins nya anläggning för fosforåtervinning.
I Sverige fortsätter efterfrågan att vara hög på våra transportabla bioenergianläggningar vi har efter
utgången av kvartalet erhållet tilldelningsbeslut av Ystad Energi för leverans av två anläggningar.
Tilldelningen skedde under ramavtalet med Sinfra för småskalig kraftvärme. Under kvartalet har även
ett kontrakt tecknats för leverans av en transportabel anläggning till VLI Timber i Litauen. Vår satsning
på att utveckla vårt Saxlunds Elfilter (ESP) har burit frukt och vi kommer under våren att leverera vårt
första filter till en kund i södra Sverige, vilket är väldigt spännande.
Vi har under kvartalet signerat kontrakt i UK för leverans av materialhanteringsutrustningen till
vattenindustrin. Vår pipeline i UK ser bra ut och det har tillkommit flertalet nya förfrågningar från framför
allt vattenindustrin för leveranser under 2022. Uppfattningen är att våra kunder kommer vara mindre
påverkade av pandemin och att marknaden i UK kommer att återgå till det normala.
I slutet av 2020 påbörjades ett arbete med fokus på att öka den svenska eftermarknaden. Under andra
halvåret 2021 ökade omsättningen markant vilket är roligt att se och ett kvitto på att vi verkligen lyckats
med vårt arbete. För att ytterligare stärka affärsområdet har vi genomfört vårt första förvärv genom köpet
av IMUS i början av 2022. Bolaget ligger strategiskt riktigt i en av Sveriges utvecklingsregioner,
Skellefteå, och gör att Saxlund kommer närmare våra kunder i norra Sverige och vi ökar vår närvaro på
marknaden. IMUS styrka ligger i service och underhåll av vattenkrafts- och bioenergianläggningar. Vi
utökar därmed med ytterligare ett affärsområde, Vattenkraft, vilket ligger helt i linje med vår strategi att
arbeta med kunder som producerar fossilfri energi. Vi kommer att fortsätta att titta på liknande
strategiska förvärv.
Saxlund har haft ett mycket bra år under 2021 med ökad omsättning och vinst för helåret. Vi vill dock
blicka framåt. I och med förvärvet av IMUS stärker vi vår service och eftermarknad i Sverige, vilket
kommer att bidra direkt på omsättning och vinst för affärsområdet under första kvartalet 2022. Saxlund
står därmed bra rustat och kommer att fortsätta på inslagen väg med ökad omsättning och vinst för
2022.
Saxlund Group AB (publ)| Fannys väg 3, 131 54 Nacka, Sverige | Org. nr 556556-8325 | www.saxlundgroup.com

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2021

3|Sida

Marknad
Saxlunds vision
Saxlunds vision är att vara en framträdande aktör i att bygga ett hållbart och energieffektivt samhälle.
Å

Affärsidé och verksamhetsintroduktion
Saxlund bidrar till ren energi, ren luft och rent vatten. Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar,
producerar, marknadsför och levererar produkter och service för utrustning och anläggningar för
miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Saxlund arbetar med bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar,
hantering av biobränslen, slamhantering och annan återvinningsindustri, rökgaskondensering samt
rening av rökgaser. Bolagets kunder finns främst inom el- och kraftproduktion, trä- och skogsindustri,
vatten- och avfallshantering, cementindustri samt återvinningsindustri
Saxlunds erbjudande - miljövänliga energilösningar
Saxlunds olika bolag blir tillsammans en stark leverantör av utrustning i hela ledet, från bränslehantering
till förbränning och rökgasrening. Saxlund utvecklar och levererar kompletta biobränsleeldade
kraftvärmeanläggningar, förbränningsanläggningar och materialhanteringssystem. Anläggningar som
omvandlar biobränslen till energi måste uppfylla strikta tekniska, miljömässiga och ekonomiska krav.
Saxlund har ett stort kunnande inom bioenergiområdet och innehar ett antal patent när det gäller design
av system. Allt eftersom utsläppskraven inom EU skärps efterfrågar våra kunder vår kompetens för
analys och val av rätt tekniklösning för att klara kraven. Vi uppgraderar befintliga anläggningar,
levererar nyckelfärdiga nya anläggningar, tar hand om service och underhåll och säkerställer att det
finns nödvändiga slit- och reservdelar för trygg och säker drift. Kunderna finns främst inom kraft- och
fjärrvärmesektorn, pelletsindustrin samt inom sågverk-, gruv- och processindustrin. Främst finns
kunderna i EU, men även i andra delar av världen.

Saxlund Group
Verksamhetsomfattningens utveckling under 2021
Denna delårsrapport är en sammanställning av Saxlund Group och moderbolaget Saxlund Group AB
(publ) vid varje rapporttidpunkt samt jämförelsetidpunkt.
Ekonomisk utveckling för det fjärde kvartalet 2021
Resultatutveckling för perioden oktober - december 2021
Nettoomsättningen uppgick till 50 210 (33 197) KSEK, vilket är en kraftig ökning av omsättningen jämfört
med motsvarande period föregående år. Ökningen är främst kopplad till projektverksamheten i Sverige
och Tyskland där det fortsatt varit en kraftigt ökad aktivitet.
Rörelseresultatet uppgick till 1 806 (-11 135) KSEK, vilket är en stor förbättring jämfört med motsvarande
period föregående år. Resultatet är en direkt effekt av den ökade omsättningen för projektverksamheten.
Trots den ökade omsättningen har bolaget fortsatt att minska de fasta kostnaderna.
Periodens resultat uppgick till 304 (-12 211) KSEK, motsvarande 0,00 (-0,02) kronor per aktie före och
efter utspädning.
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Ekonomisk utveckling för helåret 2021
Resultatutveckling för helåret 2021
Nettoomsättningen uppgick till 257 821 (160 535) KSEK. Resultatet på EBITDA-nivå uppgick för helåret
till 9 720 (-20 423) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till 6 842 (-23 646) KSEK, och periodens resultat
uppgick till 2 117 (-28 414) KSEK, motsvarande 0,00 (-0,07) kronor per aktie före och efter utspädning.
Den ökade nettoomsättningen kommer från projektverksamheten i Sverige och Tyskland. Det
Å
förbättrade resultatet är en direkt effekt av den ökade omsättningen för projektverksamheten och en
fortsatt låg kostnadsnivå.
Likvida medel och eget kapital
Likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 7 290 (13 264) KSEK. Eget kapital uppgick per
den 31 december 2021 till 40 502 (37 715) KSEK motsvarande 0,06 (0,06) kronor per aktie.
Skatt
Bolaget har aktiverat den del av underskottsavdragen vilka bolaget i dagsläget anses kunna beakta
utifrån bolagets bedömning av framtida beskattningsbar vinst. Koncernen har aktiverade
underskottsavdrag uppgående till 3 266 KSEK, vilka aktiverades under det fjärde kvartalet 2019.
Bolaget har upprättat en modell för att kunna fastställa hur mycket av de ackumulerade underskotten
som kan beaktas. Bolaget har uppdaterat beräkningen per 31 december 2021, och gjort bedömningen
att inga ytterligare underskott kan aktiveras under det fjärde kvartalet. Utgående uppskjuten
skattefordran uppgick således till 3 266 KSEK per 31 december 2021.
Modellen används endast för att fastställa värdet av de skattemässiga underskotten under
planeringshorisonten som krävs enligt IAS 12, och utgör inte en vinstprognos.
Segmentsrapporteringen
Saxlund Group-koncernen bedriver verksamhet genom bolag i Sverige, Tyskland och England.
Verksamheten är organiserad geografiskt och utifrån uppdelningen i marknadsområden Nybyggnation
respektive Eftermarknad.

Moderbolaget Saxlund Group AB (publ)
Moderbolaget tillhandahåller vissa koncerngemensamma funktioner. Omsättningen består
huvudsakligen av fakturering av koncerngemensamma kostnader och ”management fee” till
dotterbolagen. Under det fjärde kvartalet 2021 har ingen management fee fakturerats.
Ekonomisk utveckling för det fjärde kvartalet 2021
Resultatutveckling för perioden oktober – december 2021
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2 619 (-3 151) KSEK, och
periodens resultat uppgick till – 3 155 (-3 602) KSEK.
Resultatutveckling för helåret 2021
Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 0 (1 905) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till
-10 224 (-7 543) KSEK och resultatet efter skatt uppgick till – 11 155 (-10 672) KSEK.
Likvida medel och eget kapital
Per den 31 december 2021 uppgick likvida medel till 94 (3 248) KSEK. Eget kapital uppgick till 126 929
(138 084) KSEK per den 31 december 2021.
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Övrig information
Koncernens sammansättning
Per den 31 december 2021 består Saxlund Group-koncernen av moderbolaget Saxlund Group AB samt
tre dotterbolag i Sverige, Tyskland och England. Den svenska verksamheten bedrivs i bolaget Saxlund
Sweden AB. De tyska och engelska verksamheterna bedrivs i dotterbolagen Saxlund International
GmbH samt Saxlund International Ltd.
Å

Antal medarbetare
Antalet anställda i Saxlund Group-koncernen uppgick den 31 december 2021 till 73 personer. Av dessa
var 17 personer anställda i Sverige, 47 personer anställda i Tyskland och 9 personer anställda i England.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2020. I tillägg till dessa
risker har bolaget även bland annat risker hänförliga till valutakursförändringar.
Bedömningar om framtiden och immateriella anläggningstillgångar
Information i denna delårsrapport som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive
information om framtida resultat, tillväxt och andra omständigheter samt effekter och värderingar av
goodwill och andra immateriella anläggningstillgångar utgör framtidsinriktad information.
Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser
förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan
avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på
grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom koncernens kontroll.
Styrelsens bedömning av bolagets kapitalsituation
Styrelsens bedömning är att bolaget har en god kapitalsituation.
Per den 31 december 2021 hade koncernen likvida medel om 7 290 KSEK. Koncernens lång- och
kortfristiga finansiella skulder uppgick till 20 657 KSEK. I det beloppet ingår leasingåtagande med 4 714
KSEK varav 1 577 KSEK utgör en kortfristig leasingskuld. Nettoskulden uppgick därmed till 13 367
KSEK.
Bolaget har en kreditfacilitet hos Trention (ett bolag inom GIAB-gruppen) uppgående till 20 000 KSEK.
Per den 31 december 2021 uppgick kapitalskulden till 12 000 KSEK.
Koncernens omsättningstillgångar, exklusive likvida medel, uppgick till 125 968 KSEK och kortfristiga
skulder, exklusive kortfristiga finansiella skulder, uppgick till 94 508 KSEK. Nettorörelsekapitalet uppgick
till 31 460 KSEK.
Per den 31 december 2021 uppgick kortfristiga räntebärande skulder till 13 370 KSEK.
Likt föregående kvartal har Saxlund påverkats av den pågående Coronapandemin. Det är UK som
drabbats hårdast. Service och eftermarknad över hela gruppen har fortsatt drabbats av minskade
intäkter pga. pandemin. Projektsidan har gått väldigt starkt under kvartalet och bidragit till hög
omsättning, men även fortsatt påverkat likviditeten efter stora inköp till projekten.
Vi har sett en början till positiv trend där aktiviteten hos bolagets kunder till viss del återupptagits i takt
med minskade restriktioner i samhället. Det finansieringsavtal som beskrivits ovan säkerställer bolagets
kapitalsituation och ger bolaget förutsättningar att hantera eventuella effekter av pandemin.
Det är i dagsläget styrelsens bedömning att koncernen med aktuellt finansieringsavtal samt befintligt
rörelsekapital, har en tillräcklig likviditetsnivå för att klara den nuvarande verksamhetsomfattningen
under 2021 och framåt.
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Närståendetransaktioner under rapportperioden oktober – december 2021
Under det fjärde kvartalet 2021 har Saxlund en kapitalskuld till Trention (ett bolag inom GIAB-gruppen)
om 12,0 MSEK. Den totala kostnaden för krediten inklusive ränta uppgår till 931 KSEK för 2021.
Saxlund Group-aktien
Saxlund Group-aktien är noterad på Nasdaq OMX First North. Antalet registrerade aktier uppgick per
Å
den 31 december 2021 till 625 595 714 aktier. Per den 31 december
2021 uppgick koncernens
registrerade aktiekapital till 92 145 109 kronor och aktiekursen var ca 0,46 SEK/aktie vilket innebar ett
marknadsvärde om ca 288 MSEK.
Styrelse och ledning
Styrelsen i Saxlund Group AB (publ) består av styrelseordförande Kenneth Eriksson och styrelseledamöterna William Heigard, Linus Johansson, Peter Löfgren samt Charlotte Danielsson. Stefan
Wallerman är verkställande direktör. Peter Löfgren och Charlotte Danielsson invaldes i styrelsen vid
bolagets årsstämma den 29 april 2021.
Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång
▪ Saxlund Group AB förvärvar IMUS för en köpeskilling om ca 7 MSEK, vilket motsvarar ca 3,6 MSEK på
kassa- och skuldfri basis. Därtill kan en kontant tilläggsköpeskilling uppgå till totalt 1 MSEK baserat på
måluppfyllelse av rörelseresultatet. Betalningen sker med en riktad nyemission till säljaren med 15 460
526 aktier i Saxlund. Förvärvet av IMUS stärker Saxlunds närvaro i norra Sverige
▪

Saxlund International Holding AB har erhållit tilldelningsbeslut, via Sinfra:s ramavtal för småskalig
värmeproduktion, från Ystad Energi för två stycken transportabla bioenergicentraler för pellets.
Kontraktsvärdet uppgår till ca 21,5 MSEK inklusive optioner.

▪

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt med Küttner Martin Technology GmbH för leverans
av en materialhanteringsanläggning till Küttner Martins anläggning för fosforåtervinning.
Kontraktssumman uppgår till ca 18 MSEK. Saxlunds leverans består bland annat av Saxlunds
egenutvecklade pumpar.

Saxlund Group AB (publ)| Fannys väg 3, 131 54 Nacka, Sverige | Org. nr 556556-8325 | www.saxlundgroup.com

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2021

7|Sida

Revisorsgranskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2021
Årsstämma 2022
Delårsrapport januari – mars 2022
Delårsrapport april – juni 2022
Delårsrapport juli – september 2022
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport oktober – december 2022

31 mars 2022
28 april 2022
28 april 2022
Å
11 augusti 2022
10 november 2022
16 februari 2023

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängliga från offentliggörandet
på Saxlunds webbplats www.saxlundgroup.com.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 16 februari 2022

Kenneth Eriksson
Styrelseordförande

William Heigard
Styrelseledamot

Peter Löfgren
Styrelseledamot

Linus Johansson
Styrelseledamot

Charlotte Danielsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör
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Resultaträkning koncernen i sammandrag (KSEK)
Not
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3

Okt-dec
2021

Okt-dec
2020

Jan-dec
2021

Jan-dec
2020

50 210

33 197

257 821

160 535

424

499

2 853

3 208

50 634

33 Å
696

260 674

163 743

-48 218

-44 514

-250 954

-184 166

-609

-317

- 2 878

-3 223

-48 827

-44 831

-253 832

-187 389

1 806

-11 135

6 842

-23 646

88
-854

0
-946

88
- 1 506

0
-4 307

1 040

-12 081

5 424

-27 953

-736

-130

-3 307

-461

Periodens resultat

304

-12 211

2 117

-28 414

Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

0,00
0,00

-0,02
-0,02

0,00
0,00

-0,07
-0,07

625 596
625 596

625 596
625 596

625 596
625 596

400 340
625 596

-598

-1 074

673

-1 195

294

-13 285

2 790

-29 609

Totala intäkter
Rörelsens kostnader
Materialkostnader, personalkostnader samt
övriga rörelsekostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
immateriella & materiella anläggningstillgångar

4

Totala rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

Genomsnittligt antal aktier, tusental
Antalet aktier vid periodens utgång, tusental1,2)

5

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH
TOTALRESULTAT
Övrigt totalresultat
Komponenter som kan komma att
omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser vid omräkning av
dotterföretag
Periodens totalresultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare

1)
2)

Nyemissionen som genomfördes under fjärde kvartalet 2018 registrerades hos Bolagsverket den 7 januari 2019.
Nyemissionen som genomfördes under fjärde kvartalet 2020 registrerades hos Bolagsverket den 6 november 2020.
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Balansräkning koncernen i sammandrag (KSEK)
TILLGÅNGAR
Goodwill
Andra immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager och avtalstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Not
4
4
6
6

7

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Långfristig räntebärande skuld
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga leasingskulder
Avtalsskulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
6, 7

6, 7
6, 7

7

2021-12-31
17 662
3 182
5 772
4 393
Å 3 445
34 455

2020-12-31
17 662
354
4 823
5 944
3 319
32 102

72 880
53 088
7 290
133 258

55 884
21 808
13 264
90 958

167 713

123 058

2021-12-31

2020-12-31

40 502
12 046
2 573
3 137
5 709

37 715
10 304
1 829
4 714
6 543

13 370
1 577
46 708
27 037
20 763
109 455

1 516
44 556
8 434
13 990
68 496

167 713

123 058
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Rapport över koncernens förändring av eget kapital i sammandrag
(KSEK)
Om-räknings
reserv
966

Summa
eget
kapital
-15 755

-28 414
-28 414

-1 195
-1 195

-28 414
-1 195
-29 609

50 605
-10 658
39 947

-

-

-

-

93 737
-10 658
83 079

92 145

209 157

-263 358

-229

37 715

Aktie
kapital
92 145

Övrigt
tillskjutet
kapital
209 157

Balanserat
resultat
-263 358

Om-räknings
reserv
-229

Summa
eget
kapital
37 715

-

-

2 117
2 117

669
669

2 117
669
2 786

92 145

209 157

-261 241

440

40 502

Aktie
kapital
49 013

Övrigt
tillskjutet
kapital
169 210

Balanserat
resultat
-234 944

-

-

Nedsättning av aktiekapital
Nyemission (slutförd)
Fondemission
Summa transaktioner med aktieägare i
egenskap som ägare:

43 132
43 132

Eget kapital per 2020-12-31

2020
Ingående balans 2020-01-01
Periodens resultat januari - december
Periodens övriga totalresultat
Summa totalresultat

2021
Ingående balans 2021-01-01
Periodens resultat januari - december
Periodens övriga totalresultat
Summa totalresultat
Eget kapital per 2021-12-31

Å

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncernen (KSEK)
Okt-dec
2021
1 040

Okt-dec
2020
-12 081

Jan-dec
2021
5 424

Jan-dec
2020
-27 953

126
-2 213
-2 869
-508
-5 591

-14 034
-20 136
549
19 719
132

3 786

-30 813

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-14 898
-3 680
12 597
-5 980

-41 729
181
24 260
-17 288

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel

12 791
89

14 114
-982

13 264
7

31 586
-1 034

Likvida medel vid periodens slut

7 290

13 264

7 290

13 264

Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
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Resultaträkning moderbolag i sammandrag (KSEK)
Okt-dec
2021

Okt-dec
2020

Jan-dec
2021

Jan-dec
2020

-

-

-

1 905

Övriga rörelseintäkter

324

251

1 526

539

Totala intäkter

324

251

1 526

2 444

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-1 618
-1 324

-1 313
-1 838

-5 357
-6 393

-5 105
-4 882

Rörelseresultat

-2 619

-3 151

-10 224

-7 543

-537

-702

-931

-3 129

-3 155

-3 602

-11 155

-10 672

-

-

-

-

-3 155

-3 602

-11 155

-10 672

Not
Nettoomsättning

Å

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter & liknande resultatposter
Räntekostnader & liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat

5

Periodens resultat

Balansräkning moderbolag i sammandrag (KSEK)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Långfristig räntebärande skuld
Summa långfristiga skulder
Kortfristig räntebärande skuld
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31
90 000
90 000

2020-12-31
90 000
90 000

1 843
52 816
94
54 753

601
48 992
3 248
52 841

144 753

142 841

2021-12-31
126 929
-

2020-12-31
138 084
-

12 000
5 824
17 824

4 757
4 757

144 753

142 841
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NOTER
Not 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS. Delårsrapporten
för koncernen är upprättad i enlighet med IAS34, Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten
för moderbolaget är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RådetÅför Finansiell Rapportering, RFR2,
Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av
årsredovisningen för 2020.
Upplysningar enligt IAS34 lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.
Nya och uppdaterade redovisningsprinciper
Inga nya eller uppdaterade redovisningsprinciper som trädde i kraft från den 1 januari 2021 bedöms ha någon
väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter eller transaktioner.
Liksom tidigare standard IAS 17 Leasingavtal behöver reglerna i IFRS 16 inte tillämpas i juridisk person inom ramen
för RFR 2. Moderbolaget Saxlund Group AB har således valt att tillämpa IFRS 16 inom ramen för RFR 2.
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SEGMENTSRAPPORTERING

Saxlund Group-koncernen bedriver verksamhet genom bolag i Sverige, Tyskland och England. Verksamheten är
organiserad geografiskt och utifrån uppdelningen i marknadsområden Nybyggnation respektive Eftermarknad.
Då styrning och mätning av finansiella resultat sker på geografisk bas respektive marknadsområden är
segmentsrapporteringen indelad i dels tre geografiska segment samt därtill ett segment avseende den övergripande
Å
administrationen för hela koncernen, d.v.s. moderbolaget Saxlund Group AB och Saxlund International Holding AB.
Segment Sverige innefattar Saxlund Sweden AB och Saxlund International AB medan Segment Tyskland resp.
England består av Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd. Dels är varje geografiskt segment
därtill uppdelat på marknadssegment avseende nettoomsättningen.

Okt-dec
2021

Okt-dec
2020

Jan-dec
2021

Jan-dec
2020

11 334
-3 064
244 677

5 278
-3 571
237 705

32 207
-12 124
244 677

15 692
-10 011
237 705

Affärsområde Sverige
-Nettoomsättning nybyggnationer
-Nettoomsättning eftermarknad
Total nettoomsättning Sverige
Rörelseresultat
Summa tillgångar

12 045
4 719
16 795
2 051
79 412

4 402
3 128
7 529
-4 265
55 224

62 993
17 627
80 619
6 841
79 412

12 395
14 086
26 482
-8 589
55 224

Affärsområde England
-Nettoomsättning nybyggnationer
-Nettoomsättning eftermarknad
Total nettoomsättning England
Rörelseresultat
Summa tillgångar

4 537
2 683
7 220
337
17 493

2 506
531
3 037
-1 826
10 194

13 455
9 379
22 834
606
17 493

6 251
10 075
16 326
-4 943
10 194

Affärsområde Tyskland
-Nettoomsättning nybyggnationer
-Nettoomsättning eftermarknad
Total nettoomsättning Tyskland
Rörelseresultat
Summa tillgångar

17 184
9 041
26 225
2 436
92 890

14 132
8 499
22 631
483
72 619

119 490
34 878
154 369
10 841
92 890

82 314
35 413
117 728
1 794
72 619

-11 334
47
-266 760

-5 278
-1 956
-252 683

-32 207
-678
-266 760

-15 692
-1 897
-252 683

50 211
1 806
167 713

33 197
-11 135
123 059

257 821
6 842
167 713

160 535
-23 646
123 059

KSEK
Koncerngemensamma funktioner
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Summa tillgångar

Koncernposter, eliminering
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Summa tillgångar

Koncern
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Summa tillgångar

Not 3

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Övriga rörelseintäkter för det fjärde kvartalet uppgick till 424 KSEK.
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GOODWILL SAMT ANDRA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens goodwill som per 31 december 2021 uppgick till 17 662 (17 633) KSEK är i sin helhet hänförlig
tillbolagets segment i Tyskland och England.
Bolaget genomförde en nedskrivningsprövning av Goodwill per bokslutsdagen 31 december 2021. Återvinningsbart
belopp för kassagenererade enheter, vilka består av de geografiska segmenten England och Tyskland, har fastställts
Å
baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Nyttjandevärdet för varje kassagenererande enhet har fastställts genom
en kassaflödesvärdering. Ledningen har prognostiserat kassaflödena för en period omfattande 5 år där det första
året utgår från den fastställda budgeten och därefter med en bedömd tillväxttakt för omsättning och resultat. Det sista
årets kassaflöde har räknats upp med en evig tillväxt motsvarande inflationen. I beräkningen har både historiska
utfall och bedömningar om framtida affärer använts som grund.
Bolagets bedömning är att inga väsentliga händelser har inträffat under kvartalet som föranleder en ny
nedskrivningsprövning, således är koncernens goodwill oförändrat under kvartalet.

Not 5

SKATT

Årets beräknade skattekostnad för perioden januari-december 2021 och jämförelsetal för samma period föregående
år fördelar sig enligt följande:
Skatteenhet
Sverige
England

Okt-dec
2021

Okt-dec
2020

Jan-dec
2021

Jan-dec
2020

-1

-3

-7

-31

-

-2

-

160

Tyskland

-736

-126

-3 300

-590

Totalt beräknad skatt

-737

-131

-3 307

-461

Bolaget aktiverar den del av underskottsavdragen vilka bolaget per bokslutsdagen anses kunna beakta utifrån
bolagets bedömning av framtida beskattningsbar vinst. I det fjärde kvartalet 2021 uppgick aktiverade underskott till
3 266 (3 140) KSEK.

Not 6

LEASINGAVTAL

Koncernen tillämpar IFRS 16 från den 1 januari 2019 och implementeringen av standarden innebär att nästan
samtliga leasingkontrakt redovisas i leasetagarens balansräkning då ingen åtskillnad längre görs mellan
operationella och finansiella leasingavtal. Enligt den nya standarden ska en anläggningstillgång (rättigheten att
använda en leasad tillgång) och en finansiell skuld (lång och kortfristig) avseende skyldigheten att betala
leasingavgifter att redovisas i balansräkningen.
Koncernens leasingavtal utgörs främst av koncernens hyresavtal avseende kontor och övriga lokaler. Övriga
leasingavtal är med en leasingperiod om 12 månader eller kortare samt leasingavtal där den underliggande
tillgången har ett lågt värde har inte inkluderats i posten.
Koncernens leasingavtal uppgick per 31 december 2021 till 4 393 KSEK vilket är inkluderat i koncernens
balansräkning per den 31 december 2021 i posten Nyttjanderätter i gruppen Materiella anläggningstillgångar.
Motsvarande leasingskuld är upptagen med totalt 4 714 KSEK fördelat över Övriga långfristiga skulder om 3 137
KSEK, och övriga kortfristiga skulder om 1 577 KSEK, avseende den del av åtagandet som förfaller inom 12
månader. I övriga kortfristiga skulder har även uppskjuten skatt inkluderats med 66 KSEK.
En koncernjustering i resultaträkningen i enlighet med IFRS 16 har inneburit att rörelsekostnaderna har minskat
med 432 KSEK för perioden oktober – december 2021. För helåret 2021 har rörelsekostnaderna minskat med 1
726 KSEK. Avskrivningar har minskat med -388 KSEK samt har räntekostnader minskat med -47 KSEK och
skattekostnader ökat med -1 KSEK för det fjärde kvartalet 2021. För helåret 2021 har avskrivningarna ökat med
-1 551 KSEK, räntekostnaderna med -209 KSEK och skattekostnaden med -7 KSEK. Total resultateffekt i
koncernen uppgick för det fjärde kvartalet till -4 KSEK och för helåret 2021 till -41 KSEK.
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Koncernens leasingåtagande vilka redovisas i balansräkningen utgörs i allt väsentligt av hyra av kontorslokaler.
Not 7

FINANSIELLA INSTRUMENT

KSEK

2021-12-31

2020-12-31

Lånefordringar och kundfordringar
Avtalstillgångar

Å

69 324

52 734

53 088

21 810

7 290

13 264

129 703

87 808

Långfristiga räntebärande skulder

2 573

1 829

Långfristiga leasing skulder

3 137

4 714

Kortfristiga räntebärande skulder

13 370

-

Leverantörsskulder

27 037

8 434

Övriga skulder inkl. avtalsskulder

69 049

60 065

115 165

75 040

Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Finansiella tillgångar
Finansiella skulder

Finansiella skulder

Saxlund Group-koncernen innehar inga finansiella instrument som värderas och redovisas till verkligt värde. För
samtliga finansiella tillgångar och skulder anses det redovisade värdet enligt ovan vara en rimlig approximation av
verkligt värde.
I finansiella instrument per utgången av det fjärde kvartalet 2021 är koncernens leasingåtagande inkluderade enligt
IFRS 16 med 4 714 KSEK varav 3 137 KSEK ingår i posten övriga långfristiga skulder och 1 577 KSEK avser
kortfristiga skulder och ingår i övriga skulder.

Specifikation skulder, KSEK
Lån HSBC
Lån GIAB-gruppen
Leasing skuld
Summa finansiella skulder

Förfaller
Förfaller
inom 1 år inom 1-5 år
1 370
2 573
12 000
1 577
2 604
14 947
5 177

Förfaller
senare än 5 år
532
532
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DEFINITIONER
Resultat per aktie
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. I genomsnittligt antal aktier ingår
emitterade aktier i nyemission.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på balansdagen.

Å

Frågor kring rapporten besvaras av
Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00
Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser.
Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.
Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 8:30 CET.

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
13154 Nacka
Org. nr. 556556-8325
Hemsida: www.saxlundgroup.com
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