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FJÄRDE KVARTALET 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 466,8 (505,3) MSEK, en 
minskning med 7,6 % jämfört med samma period 
föregående år.

• Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,9 (30,7) 
MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 3,2 (6,1) %.

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 (16,8) MSEK, 
motsvarande en EBIT-marginal på 0,1 (3,3) %.

• Justerat rörelseresultat före avskrivningar ( justerad 
EBITDA)  uppgick till 31,7 (41,8) MSEK, motsvarande en 
justerad EBITDA-marginal på 6,8 (8,3) %.

• Tubosider (United Kingdom) Limited förvärvades.

• ViaCon emitterade seniora säkerställda obligationer om 
100 MEUR med rörlig ränta.

JANUARI - DECEMBER 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 1 946,3 (1 970,2) MSEK, en 
minskning med 1,2% jämfört med föregående år.

• Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 200,9 
(177,9) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 10,3 
(9,0) %.

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 143,7 (125,0) MSEK, 
motsvarande en EBIT-marginal på 7,4 (6,3) %.

• Justerat rörelseresultat före avskrivningar ( justerad 
EBITDA)  uppgick till 239,1 (205,5) MSEK, motsvarande en 
justerad EBITDA-marginal på 12,3 (10,4) %

• Ny organisation med tre affärsområden, Bridges & 
Culverts Solutions, GeoTechnical Solutions och StormWa-
ter Solutions, implementerades vid årets början.

• Hamco och närstående bolag förvärvades.

• Tubosider (United Kingdom) Limited förvärvades.

• ViaCon emitterade seniora säkerställda obligationer om 
100 MEUR med rörlig ränta.
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KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 

Vi lägger ännu ett rekordår bakom oss
Årets nettoomsättning uppgick till 1 946,3 (1 970,2) MSEK, en minskning med 1,2% jämfört 
med föregående år. Under året har ViaCon förvärvat verksamheter bidragande till en 
årsomsättning om 95,7 MSEK, varav 39,3 MSEK i fjärde kvartalet, samt valt att lämna icke 
kärnverksamhet till en årsomsättning om cirka 200 MSEK, varav cirka 55 MSEK i fjärde 
kvartalet. Justerat för avyttringar och uppköp var den organiska tillväxten 4,5 procent. Det 
justerade resultatet före avskrivningar för helåret uppgick till 239,1 (205,5) MSEK, mots-
varande en justerad EBITDA-marginal på 12,3 (10,4) procent. Lönsamhetsförbättringen är 
främst driven av den strategiska agendan att fokusera på utvalda, mer lönsamma affärer och 
produktlösningar. Samtidigt har vi framgångsrikt hanterat ökade  kostnader för insatsmate-
rial och längre ledtider från leverantörer med bibehållen leveransprecision till kund. Ett 
dedikerat effektivitetsprogram både avseende kapital och kostnader såväl som struktur och 
processer bland annat inom vårt industriella system har även bidragit till den förbättrade 
lönsamheten.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 466,8 (505,3) MSEK, en minskning med 7,6 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år. Det fjärde kvartalet utvecklades något 
svagare än föregående år främst orsakat av förseningar av våra kunders infrastrukturinvest-
eringar drivet av en allmän kostnadsökning av insatsmaterial. Justerat för avyttringar och 
uppköp var den organiska tillväxten -5,1 procent. Det  justerade resultatet före avskrivningar 
för kvartalet uppgick till 31,7 (41,8) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 6,8 
(8,3) procent, där avvikelsen i stort sett förklaras av kvartalets lägre volymer.

Bolaget har utvecklats starkt utifrån de nya strategiska direktiven med en ny affärsom-
rådesorganisation för att växa vår kärnverksamhet. Vidare har verksamheten renodlats 
ytterligare och genom en ny finansiering via emittering av seniora säkerställda obligationer 
har separationen från Saferoad slutförts.

I april genomfördes ett förvärv av Hamco och närstående bolag. Förvärvet är en del av 
koncernens plan för vidare expansion i Västeuropa. I december genomfördes ett förvärv av 
Tubosider (United Kingdom) Limited, vilket ytterligare stärker ViaCons marknadsledande 
position i Europa för korrugerade stålbaserade anläggningslösningar. 

Vi lägger nu ännu ett rekordår bakom oss och har etablerat en stark plattform för att 
leverera konkurrenskraftiga och hållbara kundlösningar. ViaCon är nu en självständig 
koncern med en tydlig agenda för framtiden.

Stefan Nordström, 
VD och koncernchef

 

OKT - DEC HELÅR
MSEK 2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning 466,8 505,3 1 946,3 1 970,2

Rörelseresultat (EBIT) 0,7 16,8 143,7 125,0
EBIT-marginal 0,1% 3,3% 7,4% 6,3%
Poster exkluderade från justerat rörelseresultat 16,9 11,1 38,1 27,6
Justerat rörelseresultat ( justerad EBIT) 17,5 27,9 181,8 152,6
Justerad EBIT-marginal 3,8% 5,5% 9,3% 7,7%

Resultat före avskrivningar (EBITDA) 14,9 30,7 200,9 177,9
EBITDA-marginal 3,2% 6,1% 10,3% 9,0%
Poster exkluderade från justerat resultat före 
avskrivningar 16,9 11,1 38,1 27,6
Justerat resultat före avskrivningar ( justerad 
EBITDA) 31,7 41,8 239,1 205,5
Justerad EBITDA-marginal 6,8% 8,3% 12,3% 10,4%
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OMSÄTTNING, RESULTAT OCH LÖNSAMHET
FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 
466,8 (505,3) MSEK, en minskning med 7,6 
procent jämfört med motsvarande period 
föregående år. Under kvartalet har ViaCon 
förvärvat verksamheter bidragande till en 
omsättning om 39,3 MSEK samt valt att lämna 
icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 
55 MSEK. Justerat för avyttringar och uppköp 
var den organiska tillväxten -5.1 procent.  

Koncernens resultat före avskrivningar  
uppgick till 14,9 (30,7) MSEK, motsvarande en 
EBITDA-marginal på 3,2 (6,1) procent. Rensat 
från periodens engångsposter, framförallt 
relaterade till omstrukturering och förvärv, 
uppgick justerat resultat före avskrivningar till 
31,7 (41,8) MSEK med en justerad EBITDA-mar-
ginal på 6,8 (8,3) procent. Rörelseresultatet 
uppgick till 0,7 (16,8) MSEK, motsvarande en 
rörelsemarginal på 0,1 (3,3) procent. Justerat 
rörelseresultat exklusive engångsposter 
uppgick till 17,5 (27,9) MSEK med en justerad 
rörelsemarginal på 3,8 (5,5) procent. 

Koncernens finansnetto uppgick till -60,9 
(-27,0) MSEK. Nettoeffekten av omräkningsdif-
ferenser uppgick till -34,9 (1,6) MSEK och 
räntekostnader var -29,6 (-29,4) MSEK varav 
räntekostnader för leasing uppgick till -1,8 (-1,1) 
MSEK. 

Koncernens resultat före skatt var -60,2 
(-10,2) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 
-52,4 (-21,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick 
till -1 046 (-431) SEK.

JANUARI - DECEMBER
Nettoomsättningen för koncernen uppgick till  
1 946,3 (1 970,2) MSEK, en minskning med 1,2 
procent jämfört med motsvarande period 

föregående år. Under året har ViaCon förvärvat 
verksamhet bidragande till en årsomsättning 
om 95,7 MSEK samt valt att lämna icke 
kärnverksamhet till en årsomsättning om cirka 
200 MSEK. Justerat för avyttringar och uppköp 
var den organiska tillväxten 4,5 procent.

Koncernens resultat före avskrivningar 
uppgick till 200,9 (177,9) MSEK, motsvarande en 
EBITDA-marginal på 10,3 (9,0) procent. Rensat 
från engångsposter för strategi- och omstruk-
tureringsarbete, förvärv och kapitalrational-
isering, uppgick justerat resultat före 
avskrivningar till 239,1 (205,5) MSEK, vilket gav 
en justerad EBITDA-marginal på 12,3 (10,4) 
procent. Rörelseresultatet uppgick till 143,7 
(125,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 
på 7,4 (6,3) procent. Justerat rörelseresultat var 
181,8 (152,6) MSEK, med en rörelsemarginal på 
9,3 (7,7) procent. Koncernens finansnetto 
uppgick till -194,5 (-12,5) MSEK. Nettoeffekten 
av omräkningsdifferenser uppgick till –88,4 
(109,9) MSEK och räntekostnader var –118,1 
(-121,6) MSEK varav räntekostnader för 
leasingskulder uppgick till -5,6 (-4,3) MSEK. 

Koncernens resultat före skatt var -50,8 
(112,5) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 
-78,7 (77,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 
-1 590 (1 519) SEK.

KASSAFLÖDE OCH  INVESTERINGAR 
JANUARI - DECEMBER
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick för perioden till 33,6  (145,0) MSEK, 
varav kassaflödeseffekten av förändringen i 
rörelsekapitalet uppgick till 35,5 (51,9) MSEK . 
Det lägre kassaflödet berodde främst på årets 
betalda räntor samt reglering av upplupna 
räntor i samband med refinansiering.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

uppgick till -188,3 (-76,8) MSEK varav investe-
ringar av immateriella och materiella anläggn-
ingstillgångar var -52,5 (-18,9) MSEK. Effekterna 
av förvärvade verksamheter utgjorde  -138,6 
(-68,0) MSEK, netto efter avdrag för förvärvade 
likvida medel. 

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens nettoskuld uppgick till 1 015,0 
(944,2) MSEK. Justerad nettoskuld exklusive 
leasingskulder uppgick till 896,5 (870,9) MSEK. 
Likvida medel uppgick till 199,6 (244,7) MSEK. 
Därutöver har koncernen outnyttjade beviljade 
krediter om 153,8 (47,9) MSEK, vilket innebär att 
koncernens disponibla likvida medel uppgick till 
353,4 (292,7) MSEK.

  I  november sattes en ny finansiering genom 
att ViaCon emitterade seniora säkerställda 
obligationer om 100 MEUR, som ett sista steg i 
separationen från Saferoad. Handeln av 
obligationerna startade på Frankurt börsen från  
och med den 22 december 2021. Därefter har 
handeln övertagits av Nasdaq Stockholm per 
den 26 januari 2022. Obligationerna förfaller 
2025 och räntan för det nya obligationslånet 
sattes till EURIBOR + 6,25 procent. Nettolikvi-
den från obligationsemissionen användes till 
att refinansiera tidigare skuld samt allmänna 
företagsändamål, inklusive förvärv. I samband 
med den nya finansieringen erhöll moderbola-
get ett aktieägartillskott om 248,5 MSEK.    

MARKNAD OCH UTSIKTER
ViaCon strävar efter att nå en stark position 
med god lönsamhet på den europeiska 
marknaden. Genom strategiska prioriteringar 
kommer ViaCon att öka verksamheten inom 
affärsområdet Bridges & Culverts Solutions, 
förbättra lönsamheten inom GeoTechnical 

Solutions samt bygga upp verksamheten inom 
StormWater Solutions. 

Under 2021 har ViaCon sett signifikanta 
prisökningar på insatsvaror och betydande 
ökade leveranstider från leverantörer. ViaCon 
har framgångsrikt hanterat denna situation med 
stärkta marginaler.  Lönsamheten kommer 
fortsatt förbättras genom ett enhetligt arbete 
mot samma mål och genom att öka produktions- 
effektiviteten med den nya organisationen. 
ViaCon kan därmed bli en starkare partner för 
samtliga aktörer i samhället och företaget 
kommer att stärka sin position ytterligare när 
det gäller kommande lösningar inom varje affär-
sområde. Den allmänna efterfrågan styrs av ett 
antal faktorer och för ViaCon har 2021 varit det 
bästa året i koncernens historia. Marknaden 
fortsätter att växa inom infrastruktur i hela 
Europa och i tillägg tar ViaCon marknadsan-
delar från konkurrerande lösningar.

COVID-19
ViaCon har vidtagit tydliga åtgärder för att 
skydda verksamheten mot spridningen av 
covid-19. ViaCon har hittills påverkats av 
pandemin i ganska begränsad omfattning. 
Åtgärderna har genomförts successivt med 
bibehållen produktionskapacitet. Företagsled-
ningen utvärderar hela tiden covid-situationen.  

Kommentarer till rapporten  
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Affärsområden
Koncernen har tre olika affärsområden: 
Bridges & Culverts Solutions, GeoTechnical 
Solutions och StormWater Solutions. Genom 
dessa erbjuds produkter och lösningar med 
lång livslängd för många olika typer av infra-
strukturprojekt som exempelvis vägar, järn-
vägar, flygplatser och system för dagvatten-
hantering. 

BRIDGES & CULVERT SOLUTIONS
Affärsområdet Bridges & Culverts Solutions utgör cirka 35 
procent av koncernens totala försäljning. Affärsområdet erbjuder 
lösningar för konstruktion, återuppbyggnad och relining av 
kulvertar, broar, viadukter, planseparationer, ekodukter, tunnlar 
etc. som används för att etablera infrastrukturella förbindelser 
och korsningar. 

Affärsområdet har en utpräglad säsongsvariation och utveck-
lades starkt under andra men framförallt under tredje kvartalet. 

Det fjärde kvartalet utvecklades något svagare än föregående år 
främst orsakat av förseningar av kunders infrastrukturinvesterin-
gar drivet av en allmän kostnadsökning av samtliga insatsmate-
rial.

Kvartalets nettoomsättning för affärsområdet uppgick till 148,1 
MSEK och resultat före avskrivningar uppgick till -5,3 MSEK, 
motsvarande en EBITDA-marginal på -3,6 procent. Det justerade 
resultatet före avskrivningar uppgick dock till 2,1 MSEK, mots-
varande en justerad EBITDA-marginal på 1,4 procent.

Årets nettoomsättning för affärsområdet uppgick till 675,0 
MSEK och resultat före avskrivningar uppgick till 68,5 MSEK, 
motsvarande en EBITDA-marginal på 10,1 procent. Det justerade 
resultatet före avskrivningar uppgick dock till 84,7 MSEK, 
motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 12,5 procent.

MARKNAD OCH UTSIKTER
Affärsområdet gynnas av att användningen av ekodukter ökar i 
syfte att kombinera en hög trafiksäkerhet (vägar med staket) och 
skydd av djurlivet. Dessutom genomförs många järnvägsinveste-
ringar som en del av de totala investeringarna i infrastruktur och 
många nya höghastighetsbanor byggs. 

Renovering av äldre broar, särskilt vattenledande broar, genom 
relining ökar i och med att väg- och järnvägsnätet i Europa åldras 
(45 procent av Europas motorvägar byggdes för mer än 40 år 
sedan). Initiativ som EU:s gröna giv och EU:s taxonomi förväntas 
också bidra till ökade investeringar inom miljövänliga lösningar.  
Affärsområdets direktkunder är väg- och järnvägsentreprenörer 
som arbetar på uppdrag av väg- och järnvägsmyndigheter.

GEOTECHNICAL SOLUTIONS
Affärsområdet GeoTechnical Solutions utgör cirka 51procent av 
koncernens totala försäljning. Affärsområdet erbjuder anpassade 
lösningar för markförstärkning och grundvattenskydd samt 
tekniska lösningar för olika användningsområden till exempel 
stödmurar, vägar och järnvägar, miljöteknik samt lösningar med 
vägtrummor av plast. 

Även inom detta affärsområde kan man se en säsongsvariation 
där högsäsongen normalt är under andra och tredje kvartalet. 
Trots stark försäljning under kvartal två och tre var marknaden 
gynnsam ända in i fjärde kvartalet och mattades inte av förrän i 
december. Säljfokus har legat på kärnprodukter och lösningar och 
att vara selektiv i projekt och på så sätt forma affärsenhetens 
erbjudanden för att stödja de strategiska målen.

Kvartalets nettoomsättning för affärsområdet uppgick till 234,3 
MSEK och resultat före avskrivningar uppgick till 9,3 MSEK, 
motsvarande en EBITDA-marginal på 4,0 procent. Det justerade 
resultatet före avskrivningar uppgick dock till 16,2 MSEK, 
motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 6,9 procent.

Årets nettoomsättning för affärsområdet uppgick till 992,5 
MSEK och resultat före avskrivningar uppgick till 78,1 MSEK, 
motsvarande en EBITDA-marginal på 7,9 procent. Det justerade 
resultatet före avskrivningar  uppgick dock till 94,2 MSEK, 
motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 9,5 procent.

OKT - DEC HELÅR
MSEK 2021 2021

Nettoomsättning 148,1 675,0

Justerat resultat före avskrivningar ( justerad 
EBITDA exkl IFRS 16) 2,1 84,7
Justerad EBITDA-marginal 1,4% 12,5%

Resultat före avskrivningar (EBITDA exkl. IFRS 
16) -5,3 68,5
EBITDA-marginal -3,6% 10,1%
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STORMWATER SOLUTIONS
Affärsområdet StormWater Solutions utgör cirka 14 procent av 
koncernens totala försäljning. Affärsområdet konstruerar och 
tillverkar bland annat vattentankar som används för att lagra 
regnvatten vid skyfall, samt brandvattentankar. Tankarna 
används främst under parkeringsplatser i industriella och 
kommersiella byggnader, samt av specialiserade anläggningsen-
treprenörer. Tankarna har stor kapacitet och kan ta hand om  
förorenat vatten.

Affärsområdet vinner marknadsandelar på sina etablerade 
marknader och har under året expanderat till ett flertal nya 
marknader. Det senaste förvärvet i Storbritannien av Tubosider 
(United Kingdom)  Limited syftar till att stärka framför allt 
affärsområdet StormWater Solutions ställning som marknadsle-
dande i Europa inom korrugerade stålbaserade anläggning-
slösningar men även affärsområdet Bridges & Culverts Solutions i 
sitt kunderbjudande.

Kvartalets nettoomsättning för affärsområdet uppgick till 84,4  
och resultat före avskrivningar uppgick till 4,6 MSEK, mots-
varande en EBITDA-marginal på 5,4 procent. Det justerade 
resultatet före avskrivningar uppgick dock till 7,1 MSEK, mots-
varande en justerad EBITDA-marginal på 8,4 procent.

 

OKT - DEC HELÅR
MSEK 2021 2021

Nettoomsättning 84,4 278,8

Justerat resultat före avskrivningar ( justerad 
EBITDA exkl IFRS 16) 7,1 33,8
Justerad EBITDA-marginal 8,4% 12,1%

Resultat före avskrivningar (EBITDA exkl. IFRS 
16) 4,6 27,9
EBITDA-marginal 5,4% 10,0%

MARKNAD OCH UTSIKTER
Affärsområdet gynnas av de stabila och relativt goda invester-
ingsnivåerna i infrastruktur. Det finns också ett växande behov av 
deponi och andra miljölösningar där ViaCon kan erbjuda 
konkurrenskraftiga, hållbara lösningar med årtionden av 
erfarenhet. 

Kunderna är främst entreprenörer inom vägar och järnvägar 
samt ägare inom avfallshantering, gruvor och industri.

Årets nettoomsättning för affärsområdet uppgick till 278,8 
MSEK och resultat före avskrivningar uppgick till 27,9 MSEK, 
motsvarande en EBITDA-marginal på 10,0 procent. Det justerade 
resultatet före avskrivningar uppgick dock till 33,8 MSEK, 
motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 12,1 procent.

MARKNAD OCH UTSIKTER
Affärsområdet gynnas av ökade statliga bestämmelser att 
behålla regnvatten för bevattning, brandbekämpning och 
infiltration. 

Huvudkunderna är investerare i lager-, industri- och kommer-
siella byggnader men även av större bostadshus. Slutkunderna är 
anläggningsentreprenörer.

OKT - DEC HELÅR
MSEK 2021 2021

Nettoomsättning 234,3 992,5

Justerat resultat före avskrivningar ( justerad 
EBITDA exkl IFRS 16) 16,2 94,2
Justerad EBITDA-marginal 6,9% 9,5%

Resultat före avskrivningar (EBITDA exkl. IFRS 
16) 9,3 78,1
EBITDA-marginal 4,0% 7,9%
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ANSTÄLLDA
Genomsnittligt antal anställda (FTE) i koncernen under perioden 
1 januari – 31 december 2021, uppgick till 766 (737). På balansda-
gen uppgick antal anställda till 804 (766), varav 82 har tillkommit 
genom förvärven i Tyskland och Storbritannien. 

RISKER OCH OSÄKERHETER
ViaCon är föremål för flera operativa och finansiella risker som 
kan påverka koncernens aktiviteter. Exponering för risk är en 
naturlig del av att driva en verksamhet och detta återspeglas i 
ViaCons syn på riskhantering, vilken syftar till att identifiera och 
förebygga risker från att uppstå eller att begränsa eventuell skada 
till följd av dessa risker. Koncernen exponeras för risker inom 
kategorierna industri- och marknadsförhållanden, operativa 
risker och finansiella risker. De väsentligaste riskerna är konjunk-
turens påverkan på efterfrågan, tillgång till och prisvariationer på 
råmaterial, risker inom IT-infrastruktur samt även geopolitiska 
risker. Valutafluktuationer och störningar på världens finans-
marknader utgör också väsentliga risker. 

En mer utförlig beskrivning av koncernens risker finns beskrivet 
i publicerat prospekt inför upptagande till handel av bolagets 
obligationer vid Nasdaq Stockholm samt i koncernens årsre-
dovisning för 2020. 

Det globala utbrottet av covid-19 har medfört en ökad osäkerhet 
avseende ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS 
UTGÅNG
Den 24 januari 2022 godkände Finansinspektionen ViaCons 
prospekt inför upptagande till handel av bolagets obligationer vid 
Nasdaq Stockholm. 

I övrigt finns inga väsentliga händelser att rapportera efter årets 
utgång.    

MODERBOLAGET
Rörelseresultatet i moderbolaget uppgick för helåret till -3,6 (0,0) 
MSEK och resultat före skatt till -93,5 (-40,0) MSEK. Eget kapital 
uppgick till 219,0 (63,9) MSEK. Inga likvida medel fanns på 
balansdagen.  

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
ViaCon förvärvade den 1 april 2021 de tyska verksamheterna 
Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH, HaKu Service GmbH och 
MSB Montage von Schutzeinrichtungen und Bausystemen GmbH. 
Förvärven bidrar till en stärkt position för affärsområdet Bridges &  
Culverts Solutions och är en del av koncernens plan för vidare 
expansion i Västeuropa. 

Den 1 december 2021 förvärvades det brittiska bolaget 
Tubosider (United Kingdom) Limited. Förvärvet kommer fram-
förallt stärka affärsområdet StormWater Solutions ställning som 
marknadsledande i Europa inom korrugerade stålbaserade 
anläggningslösningar. 

Den 26 september avtalades om köp av återstående 30 procent 
av aktierna i ViaCon ČR s.r.o. i Tjeckien. För ytterligare information 
om förvärven, se not 4. 

Den 16 december 2021 ingick ViaCon ett avtal om att avyttra sin 
verksamhet i Belarus. Med avyttringen fortsätter ViaCon att 
genomföra sin strategi att fokusera ViaCon Groups verksamhet 
kring utvalda produktlösningar och huvudmarknader. Under 
förutsättning att nödvändiga godkännande lämnas, förväntas 
slutförande av affären ske senast i slutet av april 2022. 

ÄGARSTRUKTUR
ViaCon Group AB (publ) var tidigare R.Infrastructure Holding AB. 
ViaCon Group med sitt moderbolag, ViaCon Group AB (publ), ägs 
av R I Holding AS, Oslo. ViaCon är en del av gruppen SRH BridgeCo 
AS, Oslo, Norge, med moderbolaget FSN Capital V och FSN 
Capital Bridge Co-Investment.

OPERATIONELL STRUKTUR 
ViaCon Group AB (publ) styrs operationellt från det helägda 
dotterbolaget Viacon Holding AB där styrelsen utför sin verksam-
het. Ledningen för koncernen anställdes av Viacon Holding AB 2020.

SÄSONGSVARIATIONER 
ViaCon har en tydlig säsongsvariation under året som följer 
väderförhållandena, vilka varierar mellan kvartalen och mellan 
åren. Normalt lägst nettoomsättning och rörelseresultat åter-
speglas i första och fjärde kvartalet.

REDOVISNINGSPRINCIPER
ViaCon följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar 
av dessa (IFRIC). Helårsrapporten har, för koncernen, upprättats i 
enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningsla-
gen. Den finansiella rapporteringen för moderbolaget har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer. Tillämpade redovisning-
sprinciper är oförändrade i förhållande till de principer som 
redogjorts för i årsredovisningen 2020 med tillägg för säkringsre-
dovisning av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet enligt  
IFRS 9. 

Alla belopp är i MSEK om inget annat anges. Beloppen inom 
parentes anger föregående års värde. Notera att avrundningar 
kan förekomma och att beloppen i vissa fall inte stämmer om de 
summeras.    

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 12 maj 2022. 
Ytterligare information kommer att delges i kallelsen.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen avser inte att föreslå årsstämman någon utdelning. De 
tillgängliga finansiella resurserna återinvesteras istället i rörelsen 
för finansiering av bolagets långsiktiga strategi.

ÅRSREDOVISNING
ViaCons årsredovisning för 2021 beräknas vara tillgänglig senast 
den 21 april, 2022 då den publiceras på bolagets hemsida 
www.viacongroup.com.

GRANSKNING AV REVISOR
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer. 

Göteborg, 23 februari 2022
ViaCon Group (publ)

Stefan Nordström
VD och koncernchef

Övrig information
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ViaCon i korthet
ViaCon är en ledande leverantör på den europeiska 
marknaden med fokus på produktion och teknisk 
försäljning av flexibla korrugerade stålkonstruk-
tioner och plaströr som används för att bygga broar 
och vägtrummor samt för geotekniska lösningar 
och hantering av dagvatten.

ViaCon strävar efter högsta standard när det 
gäller miljömedvetenhet, hälsa och säkerhet. 
Lösningarna är utformade för att minimera 
koldioxidavtrycket med minsta möjliga trafik-
störningar på arbetsplatsen och därmed hantera 
negativa effekter på både miljö och samhälle.

ViaCon  erbjuder sina kunder toppmoderna lösnin-
gar med lång livslängd som är utformade för att 
möta utmaningarna i en föränderlig värld. ViaCons 
lösningar stödjer både sina kunder och samhället i 
att nå viktiga och hållbara mål.

Koncernen bildades 1986 med etableringar i 
Sverige och Norge och har idag cirka 800 anställda i 
20 länder. 

ViaCon ägs av fonder förvaltade av FSN Capital 
Partners, ledande rådgivare inom private equity i 
norra Europa.

ViaCon fokuserar på säkra 
arbetsmiljöer, uppförandekod 
och långsiktiga anställningar. 

ViaCon skapar värde för våra 
kunder genom att erbjuda 
dem hållbara lösningar 
anpassade efter deras 
specifika behov. 

ViaCon är en pålitlig partner 
till alla våra intressenter med 
fokus på hållbara lösningar 
under alla stadier av vår 
konsumtion, produktion, 
transport och användning.

ViaCon investerar i nya och 
befintliga fabriker och anläggnin-
gar för att minska utsläppen från 
såväl vår egen verksamhet som 
från användningen av våra 
produkter. Vi fokuserar på att 
tillhandahålla hållbara lösningar, 
på återvinning och utbildning.

ViaCon har identifierat hur företaget bäst kan bidra till FN:s 17 globala hållbara utvecklingsmål (SDG). 
ViaCon kan bidra positivt till framför allt de SDG:er som beskrivs nedan. 
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Koncernens resultaträkning Koncernens rapport över totalresultat
OKT-DEC HELÅR

MSEK Not 2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning 1,3 466,8 505,3 1 946,3 1 970,2
Övriga rörelseintäkter 1 7,7 10,6 19,5 19,0

Kostnad för sålda varor 3 -286,1 -318,9 -1 176,4 -1 261,3
Personalkostnader -100,4 -86,3 -348,4 -309,3
Avskrivningar och nedskrivningar -14,2 -13,9 -57,2 -52,9
Övriga rörelsekostnader -73,1 -80,0 -240,1 -240,7
Rörelseresultat 0,7 16,8 143,7 125,0

Finansiella intäkter 8,5 7,8 25,9 117,2
Finansiella kostnader -69,4 -34,8 -220,4 -129,7
Finansnetto * -60,9 -27,0 -194,5 -12,5

Resultat före skatt -60,2 -10,2 -50,8 112,5

Skatt på periodens resultat 7,8 -11,4 -27,9 -34,8
Periodens resultat -52,4 -21,6 -78,7 77,7

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -52,4 -21,7 -79,7 76,1
Innehav utan bestämmande inflytande - 0,1 1,0 1,6

-52,4 -21,6 -78,7 77,7

Resultat per aktie hänförligt till 
moderbolagets aktieägare
Resultat per aktie, SEK (50 100 aktier) -1 046 -431 -1 590 1 519

*) varav omräkningsdifferenser i finansnettot -34,9 1,6 -88,4 109,9

OKT-DEC HELÅR
MSEK Not 2021 2020 2021 2020

Periodens resultat -52,4 -21,6 -78,7 77,7

Poster som ska omklassificeras till resultat 
under efterföljande perioder:
Omräkningsdifferenser avseende ut-
landsverksamhet 12,8 -34,2 23,8 -51,0
Valutakursdifferenser på lån som behandlas 
som nettoinvesteringar -0,4 -2,4 -0,5 -3,3
Valutasäkringar av nettoinvesteringar i ut-
landsverksamhet -13,7 - -13,7 -
Periodens övriga totalresultat, netto efter 
skatt -1,3 -36,6 9,6 -54,3
Summa periodens totalresultat -53,7 -58,2 -69,1 23,3

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -53,7 -55,4 -70,1 24,7
Innehav utan bestämmande inflytande - -2,8 1,0 -1,3

-53,7 -58,2 -69,1 23,3
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Koncernens balansräkning

MSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 420,7 340,5
Materiella anläggningstillgångar 254,8 175,8
Nyttjanderättstillgångar 121,3 75,7
Finansiella anläggningstillgångar 7,3 6,3
Uppskjutna skattefordringar 26,0 14,6
Summa anläggningstillgångar 830,1 612,9

Omsättningstillgångar
Varulager 228,0 158,4
Kundfordringar 276,9 328,8
Övriga fordringar 3 51,9 96,2
Likvida medel 199,6 244,7
Summa omsättningstillgångar 756,5 828,1
SUMMA TILLGÅNGAR 1 586,6 1 441,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare -48,5 -224,8
Innehav utan bestämmande inflytande - 1,9
Summa eget kapital -48,5 -222,9

Skulder
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 10,5 7,5
Pensionsåtaganden 8,3 1,9
Övriga avsättningar 7,9 10,3
Företagsobligation 2 985,5 -
Skulder till kreditinstitut 3,3 4,3
Övriga långfristiga räntebärande skulder 3 172,9 1 142,8
Summa långfristiga skulder 1 188,4 1 166,8

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 21,7 23,3
Leverantörsskulder 202,7 196,6
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 30,2 22,9
Övriga kortfristiga skulder 3 192,0 254,3
Summa kortfristiga skulder 446,6 497,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 586,6 1 441,0
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Koncernens nettoskuld
MSEK 2021-12-31 2020-12-31

Långfristiga räntebärande skulder -1 161,7 -1 147,1
Avsättning till pensioner -8,3 -1,9
Kortfristiga räntebärande skulder -51,9 -46,2
Finansiella räntebärande fordringar 7,3 6,3
Likvida medel 199,6 244,7
Nettoskuld (-) -1 015,0 -944,2

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
MSEK 2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans per den 1 januari -222,9 -245,9

Totalresultat
Årets resultat -78,7 77,7
Övrigt totalresultat netto efter skatt 9,6 -54,3
Summa årets totalresultat -69,1 23,3

Transaktioner med aktieägare
Utdelning - -0,5
Utköp/transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande -5,4 -0,1
Aktieägartillskott 248,5 -
Erhållet koncernbidrag 0,4 0,2
Summa transaktioner med aktieägare 243,5 -0,4

Utgående balans per den 31 december -48,5 -222,9

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -48,5 -224,8
Innehav utan bestämmande inflytande - 1,9
Utgående balans per den 31 december -48,5 -222,9
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Koncernens kassaflödesanalys
OKT-DEC HELÅR

MSEK Not 2021 2020 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -60,2 -10,2 -50,8 112,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet*) -30,2 28,3 93,1 -0,9
Betalda skatter -13,1 -2,2 -44,2 -18,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -103,5 15,9 -1,9 93,1

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/ Minskning (+) i varulager 43,4 55,8 -27,8 38,4
Ökning (-)/ Minskning (+) i kundfordringar 128,7 65,9 61,0 17,1
Ökning (+)/ Minskning (-) i leverantörsskulder -100,4 -47,6 -11,7 31,0
Förändring av övriga kortfristiga fordringar och skulder -16,8 -38,7 14,0 -34,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -48,6 51,3 33,6 145,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -10,9 -6,7 -52,5 -18,9
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande och betalningar för förvärvade 
aktier, avvyttring av dotterföretag 4 -97,4 -0,6 -138,6 -68,0
Avvyttring av materiella anläggningstillgångar 0,7 6,7 2,8 10,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -107,6 -0,6 -188,3 -76,8

Finansieringsverksamheten
Netto förändring lån 171,9 1,8 161,9 120,1
Utdelning till moderbolagets aktieägare och innehav utan bestämmande inflytande -1,7 -0,4 -1,7 -0,4
Koncernbidrag -0,6 0,7 -0,4 -1,0
Återbetalning av leasingskulder -8,0 -7,3 -34,5 -28,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 161,6 -5,2 125,3 90,1
Nettoökning/minskning av likvida medel 5,4 45,5 -29,4 158,3

Avstämning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början 211,0 210,6 244,7 95,6
Periodens kassaflöde 5,4 45,5 -29,4 158,3
Valutakursdifferens i likvida medel -16,8 -11,4 -15,7 -9,2
Likvida medel vid periodens slut 199,6 244,7 199,6 244,7

*) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivning av anläggningstillgångar 14,2 13,9 57,2 52,9
Valutakursvinster/förluster, netto 31,5 5,2 92,1 -104,9
Finansiella poster, netto -77,4 11,6 -50,8 52,7
Vinster och förluster från försäljning av anläggningstillgångar etc -0,1 -9,4 -3,6 -9,6
Nedskrivning av varulager 0,3 7,2 -2,2 7,6
Övrigt 1,3 -0,2 0,4 0,4
Summa -30,2 28,3 93,1 -0,9
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Alternativa nyckeltal
Koncernens likviditet

MSEK 2021-12-31 2020-12-31

Likvida medel 199,6 244,7
Outnyttjade beviljade krediter *) 153,8 47,9
Total likviditet 353,4 292,7

*) Outnyttjade beviljade krediter om 15 MEUR (50 MNOK)

Koncernens justerade nettoskuld
MSEK 2021-12-31 2020-12-31

Nettoskuld (-) -1 015,0 -944,2
Avgår räntebärande skulder hänförbara till leasingskulder 118,5 73,3
Justerad nettoskuld (-), (exklusive leasingskulder) -896,5 -870,9

Koncernens justerade resultaträkning
OKT- DEC HELÅR

MSEK 2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning 466,8 505,3 1 946,3 1 970,2

Rörelseresultat 0,7 16,8 143,7 125,0
Poster exkluderade från justerat rörelseresultat 16,9 11,1 38,1 27,6
Justerat rörelseresultat ( justerad EBIT) 17,5 27,9 181,8 152,6
Justerad EBIT-marginal 3,8% 5,5% 9,3% 7,7%

Resultat före avskrivningar 14,9 30,7 200,9 177,9
Poster exkluderade från justerat resultat före 
avskrivningar 16,9 11,1 38,1 27,6
Justerat resultat före avskrivningar 
( justerad EBITDA) 31,7 41,8 239,1 205,5
Justerad EBITDA-marginal 6,8% 8,3% 12,3% 10,4%

Engångsposter
Implementering ny strategi och omstrukturering 6,2 3,7 17,9 14,7
Kapitalrationalisering 1,6 6,2 6,2 10,8
Förvärv 5,8 - 11,1 -
Övrigt 3,2 1,2 2,9 2,2
Summa engångsposter 16,9 11,1 38,1 27,6

Alternativa nyckeltal används av ViaCon för årlig och periodisk finansiell rapportering för att ge en 
bättre förståelse för bolagets underliggande finansiella resultat för perioden. 

Justerat rörelseresultat före avskrivningar och justerat rörelseresultat används internt av 
ledningen för att följa utvecklingen och fatta beslut om dess framtida inriktning.  Dessa mått är 
justerade IFRS-mått som definieras, beräknas och används på ett konsekvent och transparent sätt 
över tid och där det är relevant i koncernen. Operativa åtgärder som volymer, priser och valutaeffek-
ter definieras inte som engångsposter.  
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Segmentsrapportering
Bridges & Culverts Solutions GeoTechnical Solutions StormWater Solutions Ej fördelade poster IFRS16 ViaCon Total

OKT-DEC HELÅR OKT-DEC HELÅR OKT-DEC HELÅR OKT-DEC HELÅR OKT-DEC HELÅR
MSEK 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Nettoomsättning 148,1 675,0 234,3 992,5 84,4 278,8 - - 466,8 1 946,3

Rörelseresultat (EBIT) -9,2 51,4 7,5 68,5 2,1 18,8 0,3 5,0 0,7 143,7
EBIT-marginal -6,2% 7,6% 3,2% 6,9% 2,5% 6,7% 0,1% 7,4%
Poster exkluderade från justerat rörelseresultat 7,4 16,2 6,9 16,1 2,5 5,9 - - 16,9 38,1
Justerat rörelseresultat ( justerad EBIT) -1,8 67,7 14,4 84,6 4,7 24,7 0,3 5,0 17,5 181,8
Justerad EBIT-marginal -1,2% 10,0% 6,2% 8,5% 5,5% 8,8% 3,8% 9,3%

Resultat före avskrivningar (EBITDA) -5,3 68,5 9,3 78,1 4,6 27,9 6,3 26,4 14,9 200,9
EBITDA-marginal -3,6% 10,1% 4,0% 7,9% 5,4% 10,0% 3,2% 10,3%
Poster exkluderade från justerat resultat före avskrivningar 7,4 16,2 6,9 16,1 2,5 5,9 - - 16,9 38,1
Justerat resultat före avskrivningar ( justerad EBITDA) 2,1 84,7 16,2 94,2 7,1 33,8 6,3 26,4 31,7 239,1
Justerad EBITDA-marginal 1,4% 12,5% 6,9% 9,5% 8,4% 12,1% 6,8% 12,3%
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Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning
OKT-DEC HELÅR

MSEK 2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning - - - -
Övriga rörelsekostnader -3,6 - -3,6 -
Rörelseresultat -3,6 - -3,6 -

Finansiella intäkter - -1,1 - 48,5
Finansiella kostnader -36,8 -11,6 -89,9 -42,2
Finansnetto -36,8 -12,7 -89,9 6,3

Bokslutsdispositioner - -46,3 - -46,3

Resultat före skatt -40,4 -59,0 -93,5 -40,0

Årets inkomstskatt - 8,4 - -0,3

Årets resultat -40,4 -50,6 -93,5 -40,3

Övrigt totalresultat och periodens resultat överensstämmer då det inte finns några poster i övrigt totalresultat. 

MSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 220,7 585,9
Summa anläggningstillgångar 1 220,7 585,9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar på koncernföretag 57,9 -
Övriga kortfristiga fordringar 5,5 -
Likvida medel - -
Summa omsättningstillgångar 63,4 0,0
SUMMA TILLGÅNGAR 1 284,1 585,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 0,1 0,1
Fritt eget kapital 218,9 63,8
Summa eget kapital 219,0 63,9

Skulder
Långfristiga skulder
Företagsobligation 2 968,2 -
Långfristiga skulder till koncernföretag 79,4 434,1
Summa långfristiga skulder 1 047,6 434,1

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till koncernföretag 1,0 87,6
Övriga kortfristiga skulder 16,5 0,3
Summa kortfristiga skulder 17,5 87,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 284,1 585,9
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NOT 1
INTÄKTER PER GEOGRAFISK MARKNAD

Koncernens intäkter kommer främst från norra och östra Europa. 
Tabellen nedan visar fördelningen av koncernens intäkter från 
externa kunder baserat på den geografiska marknaden.

MSEK 2021 2020

Norden 461,9 531,5
Baltikum 392,8 374,3
Östeuropa 834,4 846,1
Västeuropa 266,9 190,6
Övrigt 9,8 46,7
Totalt 1 965,8 1 989,2

NOT 2
FINANSIELLA INSTRUMENT TILL VERKLIGT 
VÄRDE
Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. I 
finansiella skulder ingår seniora säkerställda obligationer med 
rörlig ränta, utfärdade den 4 november 2021 med förfall 2025, till 
ett belopp om 100 MEUR. Obligationernas redovisade värde per 
den 31 december 2021 uppgick till 985,5 MSEK och verkligt värde 
uppgick till 1 014,8 MSEK. Moderbolaget tillämpar säkringsre-
dovisning av nettoinvesteringar i euro och omvärderar därmed 
inte hela obligationslånet. Redovisat värde i moderbolaget per 
den 31 december 2021 uppgick till 968,2 MSEK. 

NOT 3
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Närstående företag är hänförliga tilll  Saferoadkoncernen. 

Försäljning av varor, tjänster och övrigt
OKT - DEC HELÅR

MSEK 2021 2020 2021 2020

Närstående företag 0,3 0,4 5,0 7,7

Inköp av varor, tjänster och övrigt
OKT - DEC HELÅR

MSEK 2021 2020 2021 2020

Närstående företag -0,9 -9,6 -4,0 -13,5

Finansiella intäkter
OKT - DEC HELÅR

MSEK 2021 2020 2021 2020

Närstående företag 0,0 0,0 0,0 1,7

Finansiella kostnader
OKT - DEC HELÅR

MSEK 2021 2020 2021 2020

Närstående företag -9,8 -24,8 -81,1 -108,8

Balansräkning
FORDRINGAR SKULDER

MSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Närstående företag 0,2 63,5 88,8 1 120,1
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NOT 4 
RÖRELSEFÖRVÄRV

Den 1 april 2021 förvärvade koncernen genom sitt helägda tyska 
bolag ViaCon Germany GmbH samtliga aktier i Haku Service 
GmbH samt verksamheterna i Hamco Dinslaken Bausysteme 
GmbH och MSB Montage von Schutzeinrichtungen und Bausyste-
men GmbH. Hamco säljer och tillverkar broar för väggbyggen och 
Haku, där även verksamheten i MSB Montage ingår, agerar som 
service- och monteringsföretag. Förvärvet bidrar framförallt till 
en stärkt position inom affärsområdet Bridges & Culverts 
Solutions och är en del av koncernens plan för vidare expansion i 
Väst- europa. 

Den 1 december 2021 förvärvades Tubosider (United Kingdom) 
Limited, en ledande tillverkare och leverantör av korrugerade 
stålbaserade anläggningslösningar i Storbritannien. Genom 
förvärvet stärker ViaCons affärsområde StormWater Solutions 
sin ställning som marknadsledande i Europa inom detta område. 
 

MSEK 2021

Förvärvspris
Köpeskilling 154.7
Summa förvärvsvärde 154.7

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar 56.6
Finansiella tillgångar 1.0
Omsättningstillgångar 72.7
Uppskjutna skatteskulder -1.5
Pensionsskuld -5.9
Långfristiga skulder -2.4
Kortfristiga skulder -35.3
Summa verkligt värde på förvärvade nettotillgångar 85.2
Goodwill 69.5

Kassaflödeseffekt vid förvärv
Köpeskilling avseende årets förvärv -154.7
Ej erlagd köpeskilling 15.2
Förvärvade likvida medel 2.5
Förändring i koncernens likvida medel vid förvärv -137.0

Köpeskillingen för de tyska förvärven uppgick sammanlagt till 5,6 
MEUR (56,8 MSEK) och köpeskillingen för Tubosider (United 
Kingdom) Limited uppgick till 8,3 MGBP (97,9 MSEK). Vid 
förvärven var köpeskillingen större än de bokförda värden på 
nettotillgångarna vilket medfört att förvärven gett upphov till 
goodwill som i huvudsak är hänförlig till framtida nya marknader, 
synergieffekter och lönsamhet.

Förvärvsrelaterade kostnader uppgick sammanlagt till 11,1 MSEK 
och har redovisats som övriga kostnader samt ingår i engångs-
poster. 

De tyska förvärvade verksamheterna bidrog med intäkter om 86,3 
MSEK och nettoresultat på -3,2 MSEK för perioden 1 april till 31 
december 2021. I fjärde kvartalet bidrog de med intäkter om  29,9 
MSEK och nettoresultat på -3,8 MSEK. För helåret 2021 uppgick 
den tyska omsättningen till 101,5 MSEK. Tubosider (United 
Kingdom) Limited bidrog med intäkter om 9,4 MSEK och nettore-
sultat på -0,3 MSEK för perioden 1 december till 31 december 
2021. Bolagets omsättning för helåret 2021 uppgick till 94,1 
MSEK.  

Totalt anskaffningsvärde och verkliga värden har fastställts 
preliminärt. Förvärvsananlysen kan därför komma att justeras 
under en tolvmånadersperiod från förvärvsdatumet. 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Den 26 september avtalades om köp av  återstående 30% av 
aktierna i ViaCon ČR s.r.o. i Tjeckien. Avtalad köpeskilling för 
minoritetsandelen i ViaCon ČR s.r.o. i Tjeckien är överenskommen 
till 0,4 MEUR (3,6 MSEK), varav 0,2 MEUR (1,6 MSEK) är utbetalda i 
fjärde kvartalet 2021 och resterande köpeskilling kommer att 
utbetalas 2022. 
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Genomsnittligt antal anställda (FTE) 
Det totala antalet arbetade timmar dividerat med normal årlig arbetstid, uttryckt som antalet 
heltidstjänster.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av årets nettoomsättning. 

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA-marginal) 
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av årets nettoomsättning. 

Eget kapital 
Redovisat eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. 

Likviditet
Likviditeten består av likvida medel, outnyttjade beviljade krediter och omsättbara värdepapper. 

Nettokassa/nettoskuld 
Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar, alla beräknade vid årsskiftet.

Innehav utan bestämmande inflytande
Den del av koncernens eget kapital som inte är hänförlig till moderbolagets aktieägare.

Alternativa nyckeltal
Alternativa nyckeltal används internt av ledningen för att följa utvecklingen och fatta beslut om dess 
framtida inriktning.  Dessa mått är justerade IFRS-mått som definieras, beräknas och används på ett 
konsekvent och transparent sätt över tid och där det är relevant i koncernen. Operativa åtgärder som 
volymer, priser och valutaeffekter definieras inte som engångsposter.  

Justerad nettoskuld
Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar, minus leasingskulder, alla beräknade vid årets 
slut.

Justerat rörelseresultat ( justerad EBIT)
Justerat rörelseresultat definieras som EBIT justerat för väsentliga poster som inte betraktas som en 
del av underliggande affärsresultat för perioden, såsom kostnader relaterade till förvärv och 
avyttringar, större omstruktureringskostnader och stängningskostnader, vinster och förluster vid 
avyttringar av verksamheter och rörelsetillgångar samt andra större effekter av särskild karaktär.

Justerat resultat före avskrivningar ( justerad EBITDA)
Justerad EBITDA definieras som EBITDA justerat för väsentliga poster som inte betraktas som en del 
av periodens underliggande affärsresultat, såsom kostnader relaterade till förvärv och avyttringar, 
större omstruktureringskostnader och stängningskostnader, vinster och förluster vid avyttringar av 
verksamheter och rörelsetillgångar samt andra större effekter av särskild karaktär.

DEFINITIONER
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Finansiell kalender
Årsredovisning 2021 21 april, 2022

Årsstämma 12 maj, 2022

Delårsrappport, januari – mars 2022 12 maj, 2022

Halvårsrapport, januari – juni 2022 26 augusti, 2022

Delårsrapport, januari – september 2022 17 november, 2022

Bokslutsrapport,  januari – december 2022 17 februari, 2023 

Denna information är sådan som ViaCon Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl.16:30 CET.

Kontakt
Stefan Nordström, President and CEO
Tel: +46 706 32 13 06
E-post: stefan.nordstrom@viacongroup.com

Helena Wennerström, CFO
Tel: +46 70 569 96 25
E-post: helena.wennerstrom@viacongroup.com
 
ViaCon Group AB (publ), Björklundabacken 3, 436 57 Hovås
www.viacongroup.com


