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Norditek Group AB (publ) är ett miljöteknikbolag som 
utvecklar och säljer mobila återvinningsanläggningar. 
Visionen handlar om att skapa lösningar för en cirkulär 
framtid. Under hösten 2021 noterades bolaget på First 
North Growth Market.

Bolaget grundades 1998 och idag är den långsiktiga visionen ett 
cirkulärt samhälle, där jordens resurser räcker över kommande 
generationer. Bolaget har med sin 25-åriga historia lång erfarenhet 
inom branschen, ett unikt erbjudande och en väl beprövad 
affärsmodell.

ETT UNIKT MODULSYSTEM
Norditeks mobila återvinningsanläggningar bygger alla på samma 
modulsystem. Detta möjliggör att fler tekniker kan användas för 
en mer detaljerad sortering av kundens material. Tack vare att 
modulsystemet kan hantera de olika teknikerna samtidigt så är 
det möjligt att lösa fler problem inom återvinningsområdet. En 
ökad återvinningsgrad ger ökade vinster för kunden samtidigt som 
kunden bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.

 
Exempel på moduler i Norditeks modulsystem 

Norditek skapar lösningar 
för en cirkulär framtid

EN MYCKET LÖNSAM AFFÄRSMODELL
Affärsmodellen möjliggör återkommande intäkter på samma 
anläggning eller maskin. Anläggningarna, eller enskilda maskiner, 
kan hyras ut i omgångar till olika kunder och på så sätt generera 
hyresintäkter med en betydande marginal och slutligen säljas. 
Bolagets hyrköpsmodell är en viktig faktor till dess höga lönsamhet.

Återvinningsindustrin växer sig starkare både i Sverige och i EU. 
Under många år har allt fler styrmedel implementerats för att 
främja en cirkulär ekonomi med fokus på materialåtervinning, 
återanvändning och att förebygga avfall. Tack vare implementerade 
incitament och ökat fokus på hållbarhet finns det en fortsatt mycket 
positiv trend inom återvinning i Sverige.

Under 2021/22 har bolaget vuxit från 9 till 14 medarbetare och 
bolagets maskiner förädlade under samma period material om 
15 miljoner ton, bara i Sverige. Den 31 augusti 2021 hade bolaget 
uppskatttningsvis 720 maskiner verksamma runt omkring i Sverige.

 

Det här är Norditek

Kross Vindsikt

VattenbadVirvelströmsmagnet
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15
miljoner ton 
  
förädlat material av  
Norditeks maskiner  
under 2021/22
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2021/2022 i korthet

Norditek fick ta emot priset för 
högsta kvalitet i klassen småbolag 
efter vår granskning av 143 företag 

Foto: Affärsvärlden

AFFÄRSVÄRLDEN

71 656
Nettoomsättning, TSEK

13 279 
EBITA, TSEK

47% 
SOLIDITET

Lyckad börsintroduktion
Den 10 november 2021 noterades Norditek Group AB (publ) 
på Nasdaq First North under ticker NOTEK. I samband med 
börsintroduktionen genomfördes en riktad emission samt en 
nyemission där bolaget erhöll emissionslikvid, före avdrag 
för emissionskostnader, om ca 29 MSEK totalt. Emissionen 
övertecknades till över 450 procent.

Flera nyckelrekryteringar 
Nyckelrekryteringar under året omfattar ny regionchef för den 
viktiga regionen Mälardalen med en mycket hög aktivitet. Ny 
affärsområdeschef för eftermarknad har rekryterats för att utveckla 
serviceerbjudandet och öka försäljningen inom det högintressanta 
området reservdelar. Vi har också rekryterat en ny produktchef för 
att effektivisera och utveckla vår produktion.

Satsningar för fortsatt expansion
Under året har vi lanserat flera nya produkter för att stärka vårt 
erbjudande: ett vattenbad för densitetsseparering av bygg- och 
industriavfall och en luftsug som kan separera mindre partiklar 
av exempelvis plast. Vi har även lanserat en ny mobil anläggning 
för att återvinna schaktmassor och sand. Under året har vi 
samtidigt genomfört viktiga insatser för att utveckla verksamheten 
och möjliggöra för en fortsatt expansion. Insatserna omfattar 
implementering av nytt affärssystem, nytt lagersystem och ny visuell 
identitet. 

 
 

Norditek vinnare av Årets IPO 2021
Norditek vinnare av pris i Affärsvärldens event Årets IPO 2021 för 
kvalitet inom kategori småbolag.
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2021/22 har varit ett fint år för Norditek. Vi har genomfört 
en lyckad och kraftigt övertecknad börsintroduktion med 
1500 nya aktieägare i bolaget. Vi har också utvecklat 
verksamheten under året med flera nya initiativ. Vi har 
gjort viktiga nyckelrekryteringar, implementerat nya 
lager- och affärssystem och lanserat nya maskiner och 
anläggningar. 

Trots tillfälliga, globala leveransproblem under Q3 och Q4 så 
har vi sammantaget på året ökat omsättningen till 72 MSEK 
(ökning ca 2,9 procent proforma) mot föregående år. De globala 
leveransproblemen har medfört en minskad fakturering för 
bokslutsåret på uppskattningsvis 20 MSEK. Förseningarna har dock 
inte, såvitt det kan bedömas, påverkat den framtida orderingången. 

Vi överträffar vårt finansiella mål på lönsamhet med råge. Vår 
lönsamhet uppgår till 18,5 procent jämfört med det finansiella målet 
på 17 procent (EBITA-marginal). 

Vi går in i nästa bokslutsår med den högsta orderstocken i Bolagets 
historia. Orderstocken är mer än 3 gånger så stor som den var 
förra året vid samma tidpunkt. Det pekar på en återgång till kraftig 
tillväxt under nästa år då vi räknar med att problemen i de globala 
försörjningskedjorna avtar. 

Vi går också ur Q4 med 84 procent högre hyresfaktureringar jämfört 
föregående år. Detta är det främsta tecknet i vår affärsmodell 
”Norditektrappan” som indikerar fortsatt fin tillväxt. Vi ser dessutom 
att marginaler i alla delar av vår verksamhet utvecklas åt rätt håll.

Organisationen har fortsatt att utvecklas. Nyckelrekryteringar 
omfattar ny regionchef för Mälardalen, en region med mycket 
hög aktivitet där vi vill stärka närvaron. Vi har anställt en ny 
affärsområdeschef för eftermarknad för att öka försäljning och 
utveckla hela erbjudandet med service, reservdelar och övriga 
eftermarknadserbjudanden. Rekryteringen till en ny roll som 
produktchef har påbörjats för att stärka vår egen produktutveckling 
och för att öka effektiviteten i produktion. Vi har även gjort flera nya 
rekryteringar i serviceorganisationen. Med dessa förstärkningar 
förbättrar vi vårt kunderbjudande ytterligare.

Vi har lanserat en helt ny maskin under eget varumärke, ett så kallat 
vattenbad, för densitetsseparering av bygg- och industriavfall. Vi har 
även lanserat en ny mobil återvinningsanläggning för att återvinna 
schaktmassor till användbara bergmaterial. Återvinning av bygg- och 
industriavfall samt schaktmassor kommer vara avgörande delar i 
omställningen till det framtida cirkulära samhället.

Under året har ett nytt integrerat CRM-system implementerats för 
snabbare och effektivare arbetssätt. Vid månadskiftet augusti/

Med den högsta orderstocken 
i bolagets historia fortsätter vi 
arbetet med våra kunder mot 
förbättrad cirkularitet i samhället

september 2022 var också införandet av ett nytt affärssystem 
färdigt. Detta kommer att göra vår verksamhet än mer effektiv.

Under året har det fortsatt att komma många positiva signaler 
kring en snabbare omställning till cirkulära samhällen. Ett exempel 
är från Göteborgs kommun som nyligen lagt fram nya mål för 
cirkulär masshantering mot år 2030 då exempelvis 50 procent 
av försäljningen av ballastmaterial till kommunen ska utgöras av 
återanvända/återvunna material (idag är det ca 12 procent i hela 
Sverige). 

OMVÄRLD
Covid och Ukrainakrisen har påverkat vår omvärld påtagligt 
under året. Prishöjningar och leveransförseningar av maskiner 
och komponenter påverkar oss. Detta är ett globalt problem och 
påverkar samtliga maskinleverantörer. Norditeks medicin mot 
detta har varit och kommer att vara noggrann planering och lång 
framförhållning vid beställning av maskiner och reservdelar.

Vi ser också att oroligheterna i omvärlden leder till en snabbare 
omställning mot både ökade råvarupriser och alternativ 
energiförsörjning vilket skapar goda framtida möjligheter för vår 
verksamhet.

Vi ser fram emot ett nytt spännande bokslutsår med en återgång till 
markant lönsam tillväxt. Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra 
kunder att förbättra cirkulariteten i samhället.

Till slut vill jag tacka alla våra kunder, medarbetare och partners för 
ett fint samarbete under året.

⊲ Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

VD och koncernchef 
Daniel Carlbergs 
kommentar
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Vi har under året sett mycket elände och kris i världen. Krig i Ukraina, 
fortsatt corona-nedstängningar i Kina och galopperande inflation. 
De mänskliga umbärandena i Ukraina är naturligtvis förskräckliga 
och vi får hoppas att kriget så småningom tar slut och att denna del 
av världen kan återgå till det normala. Alla dessa kriser kommer på 
sikt att gå över, även om det i dagsläget är svårt att sia om när så 
ska ske. Vad vi däremot vet är att framtiden kommer att se ett mer 
cirkulärt samhälle där vi alla är rädda om den värld vi ska lämna 
efter oss till våra barn och barnbarn. Det är med dessa frågor som 
Norditek arbetar varje dag. Jag är stolt över att försöka bidra till detta 
i min roll på Norditek.

Vi har under året byggt organisation, förbättrat våra affärssystem 
och förfinat vår affärsmodell. Vi tror att dessa åtgärder skall göra 
att vårt erbjudande till våra kunder ska kunna bli alltmer uppskattat 
och eftertraktat.

Leveransförseningar i globala leveranskedjor och problem med 
komponentförsörjning har skapat problem med vår möjlighet att 
leverera snabbt. Detta har slagit mot vårt försäljningsmål om 15 
procent årlig tillväxt. Jag ser förhoppningsfullt fram emot att vi skall 
vara tillbaka med tillväxt i linje med våra mål under kommande år. 
De övriga finansiella målen har vi uppnått med marginal.

Då vi noterade Norditek pratade vi om förvärv. Vi har under året 
tittat på flera möjligheter. Vi har dock ej gått vidare med något 
förvärv ännu. Det beror på ett antal orsaker; affärsvillkoren har 
inte varit tillräckligt gynnsamma, synergier med oss själva har varit 
begränsade och vi har sett framför oss en tid då kanske förvärv 

Välkomna att följa med på vår 
resa mot en cirkulär värld

Ordförande 
Göran Nordlunds 
kommentar

kan genomföras med ett bättre utfall för Norditek. Dessutom, och 
kanske den viktigaste anledningen, vi har varje dag sett organiska 
tillväxtmöjligheter som har varit betydligt bättre jämfört med de 
förvärvsmöjligheter som har funnits. Lönsam organisk tillväxt är 
nästan alltid bättre för ett bolag och dess aktieägare. Vi har valt att 
fokusera på det.

Jag har ett mycket långsiktigt ägarperspektiv på Norditek. Trots att 
vi inte växt i enlighet med våra mål ser jag mer positivt på Norditeks 
framtid än vad jag någonsin gjort.

⊲ Göran Nordlund, Styrelseordförande, Norditek Group AB
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Aktieägare och aktien

Aktiekapitalets utveckling ÅR
Förändring ak-
tiekapital, SEK

Totalt antal 
aktier

Grundande 2021 25 000 25 000

Nyemission 2021 25 000 25 000

Fondemission 2021 950 000 -

Split (200:1) 2021 - 9 950 000

Riktad emission 2021 27 272,7 272 727

Nyemission 2021 236 500 2 365 000

Vid årets utgång 1 263 773 12 637 727

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING
Norditek-aktien noterades på Nasdaq First North Growth Market 
den 10 november 2021. Sista betalkurs den 31 augusti 2022 var 9,50 
SEK, vilket gav ettbörsvärde för Norditek på 120 MSEK. Aktiekursen 
minskade under räkenskapsåret med 52 procent. Den lägst betalda 
kursen var 9,25 SEK och den högst betalda kursen var 17,20 SEK.

AKTIEKAPITAL
Bolaget har tre optionsprogram. Ingen konvertering till aktier har 
gjorts av teckningsoptioner varken under året eller föregående 
år. Vid full utspädning via befintliga incitamentsprogram utges 
ytterligare 650 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning med 5,1 
procent. Antal aktier per den 31 augusti 2022, uppgick till 12 637 
727 aktier. 

Norditek har under året genomfört en riktad emission samt en 
nyemission. De båda emissionerna inbringade totalt 26 MSEK före 
avdrag för emmisionskostnader. Genom den riktade emissionen 
ökade antalet aktier i bolaget med 272 727 aktier, från 10 000 000 
aktier till 10 272 727 aktier. Nyemissionen ökade därefter antalet 
aktier med ytterligare 2 365 000 från 10 272 727 aktier till 12 637 727 
aktier. Se aktiekapitalets utveckling i tabellen nedan.

UTDELNING
Norditek har som strategi att fokusera på tillväxt där genererade 

vinstmedel kommer att återinvesteras i verksamheten. Mot den 
bakgrunden förväntas Bolaget inte lämna någon utdelning under de 
närmast följande åren, men på längre sikt kan aktieutdelning bli aktuell. 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 
2021/2022.

TECKNINGSOPTIONER
Den 1 augusti 2022 fattade bolagsstämman beslut om att införa 
Optionsprogrammet 2022 genom att bolaget genomför en riktad 
emission av högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. 
Teckningsoptioner är riktade mot interna och externa rekryteringar av 
nyckelpersoner. Teckning av aktier enligt optionsprogrammet ska ske 
under tiden från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 
2025. Till följd av att teckningsoptionerna överlåts på marknadsmässiga 
villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas bolaget 
med anledning av teckningsoptionsprogrammen.

Bolaget har ytterliggare två utestående aktierelaterade incitamentsprogram 
i form av teckningsoptionsprogram. För ytterligare information, se 
koncernens hemsida, www.norditek.se.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN, 31 AUGUSTI 2022
 De 4 största ägarna ägde 80,8 procent av aktierna.

Norditek-aktien är sedan 2021 noterad på Nasdaq First North under beteckningen NOTEK. Norditeks aktiekapital 
uppgick den 31 augusti 2022 till 1 263 772,70 kronor, fördelat på 12 637 727 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,10 
SEK. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Norditek Groups 
börsvärde uppgick till ca 120 MSEK den 31 augusti 2022. 

De största aktieägarna 2022-08-31 Antal aktier Andel av kapital och röster, %

Avok Invest AB (Daniel Carlberg) 4 000 000 31,7%

Fore C Investment Holding AB (Göran Nordlund) 2 610 000 20,7%

EMK Holding AB (Martin Larsson) 2 590 909 20,5%

Kire Holding AB (Eric Johansson) 1 000 000 7,9%

Övriga aktieägare 2 436 818 19,2%

Summa 12 637 727 100,0%

Korta fakta om Norditek-aktien, 31 augusti 2022

Listad på Nasdaq First North

Antal aktier 12 637 727

Marknadsvärde 120 MSEK

Ticker NOTEK

ISIN  SE0016843486 
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Om Norditek

Norditek är ett miljöteknikbolag som utvecklar, säljer 
och levererar mobila återvinningsanläggningar. Bolaget 
har en gedigen erfarenhet med sin 25-åriga historia 
i branschen, och ett väl beprövat erbjudande som 
möjliggör ökade vinster för sina kunder i from av den 
högre grad av materialsortering Bolagets anläggningar 
och koncept kan erbjuda, samtidigt som både Bolaget 
och dess kunder bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.

AFFÄRSMODELL
Bolaget har en genomarbetad försäljningsprocess, den av 
Bolaget kallade ”Norditektrappan”, bestående av flertalet steg. 
Norditektrappan utgörs av ett tillvägagångssätt där Bolaget, för att 
hitta rätt lösning åt kunden, först genomför djupgående analyser 
av det avfall som kunden önskar återvinna samt vilka materialtyper 
och fraktionsstorlekar som hen önskar få ut. Baserat på hur kundens 
individuella situation ser ut erbjuder Bolaget en lösning i form av 
en eller flera sorteringsanläggningar som kan modulbyggas efter 
kundens behov. Norditeks breda maskinpark innebär ett flexibelt 
erbjudande och lösningarna kan därför helt anpassas till kundens 
behov och på så sätt, i de situationer kunden har behov av det, 
optimera avfallshanteringen genom noggrannare sortering. Denna 
effekt uppstår genom den kombination av anläggningar som erbjuds 
genom bolagets olika modullösningar. När en passande lösning 
för kunden tagits fram erbjuder Norditek kunden att först hyra 
anläggningen för att verifiera resultatet, där kunden sedan kan köpa 
loss anläggningen.

Norditeks försäljningsprocess, kallad Norditektrappan

VISION
Norditek arbetar för ett cirkulärt samhälle, där jordens 
resurser räcker över kommande generationer.

MÅL
Norditek har som mål att utveckla nya och bättre 
materialåtervinningslösningar. Dessa lösningar 
skapar nytta för våra kunder både miljömässigt och 
ekonomiskt. Genom en ökad återvinningsgrad i 
våra samhällen, starkt drivet av en mer finfördelad 
sortering av avfall och massor, minskar människans 
ohållbara framställning av nya material och förbättrar 
framtidsutsikterna för våra kommande generationer.

FINANSIELLA MÅL
Norditeks finansiella mål är en organisk omsättnings- 
tillväxt om 15 procent per år, en EBITA-marginal på över 
17 procent och en nettoskuldsättning understigande 3 
gånger EBITDA.
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Om Norditek

MARKNADSÖVERSIKT

Bolaget är aktivt på den svenska marknaden för avfallshantering, 
vilken omfattar sortering och återvinning av avfall. Bolagets 
huvudsegment inom marknaden utgörs av allmänt avfall, grus och 
berg-återvinning samt biomassa. Sverige är en stor importör av avfall 
från andra länder, men har också en stor inhemsk avfallsproduktion, 
primärt kopplat till Sveriges höga levnadsstandard och konsumtion.  
Gruvavfall utgör en stor del av det totala genererade avfallet på den 
svenska marknaden.  Totalt sett präglas marknaden för avfall av en 
allt högre grad av materialåtervinning, en utveckling som drivs av 
miljörelaterade aspekter kopplade till en strävan mot en minskning 
av andelen nytt material som förs in i produktionsprocesser (Avfall 
Sverige, 2). Fortfarande faller dock stora mängder material ur den 

KUNDSEGMENT

Avfall
Avfall är Bolagets primära affärsområde, inom 
vilket konceptlösningarna är mest utvecklade. Det 
är även inom detta kundsegment som Bolagets 
egenproducerade produk ter bef inner s ig . 
Affärsområdet utgör cirka 60 procent av Bolagets 
omsättning. Kunder inom detta affärsområde utgörs 
primärt av materialägare som själva samlar in, hanterar 
och behöver återvinna stora mängder avfall för att 
sälja detta vidare efter sortering. Dessa kunder kan 
vara renodlade återvinningsföretag eller, exempelvis, 
leverantörer av material till byggsektorn.

Grus och berg
Inom affärsområdet Grus & Berg fokuserar Norditeks 
koncept på krossning av nytt bergmaterial för 
framställning av ny ballast. Grus & Berg är Bolagets 
näst största affärsområde och utgör cirka 15 procent 
av omsättningen. Kunderna inom detta segment 
utgörs av materialägare inom exempelvis bygg-
och anläggningssektorn bestående av både 
bostadsbyggare och bolag riktade mot diverse 
infrastrukturprojekt där materialåtgången av grus, 
ballast och likartade produkter är stor.

Biomassa
Inom segmentet Biomassa kan Bolagets koncept 
rensa ut sten och grus ur avfallet från exempelvis, 
skog- och jordbruk för en effektivare framställning av 
ett mer högkvalitativt biobränsle. Kunder inom detta 
segment utgörs även de av materialägare, i form av 
exempelvis skogsägare. Kunder kan också bestå av 
trädgårdsföretag och jordproducenter.

svenska ekonomin, uppskattningsvis 55 miljarder kronor per år 
(Ett värdebeständingt svenskt materialsystem, 2022) om vi bara 
ser till stål, papper, plast, aluminium och cement. Värdet på detta 
material motsvarar 1,2 % av Sveriges BNP eller 12 000 kr per svenskt 
hushåll. Idag bevaras endast 24 % av detta materials värde efter en 
användning. Det motsvarar en värdeförlust på 42 miljarder kronor 
per år. Merparten av det material som faller ur användning kan 
återvinnas och bli till nytt material. Det säger något om hur stor 
potentialen är i den svenska avfallsmarknaden.

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant inom 
materialåtervinning. Inom hushållsavfallet är det endast en procent 
som skickas på deponering, 52 procent bränns för att generera 
energi och, 47 procent återvinns. I jämförbara länder inom Europa 
så som exempelvis Storbritannien, återvinns 44 procent av 
hushållsavfallet. 

Efterfrågan på  materialåtervinningslösningar på den svenska 
marknaden är hög och förutspås växa i takt med ökade mängder 
avfall. Den svenska marknaden för avfallshantering är fragmenterad 
och består av ett fåtal större aktörer samt flertalet mindre, ofta 
familjeägda bolag som i många fall är fokuserade på specifika 
kundgrupper eller produktområden.

42 MDR
42 MDR SEK är värdet på det stål, 

 papper, plast, aluminium och cement som  
faller ur den svenska ekonomin varje år 

76%
Är andelen av värdet som faller bort från  

ursprungsmaterialet istället för att återvinnas
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Genom att tillföra extremt höga magnetiska krafter kan 
man nu sortera ut små och svagt magnetiska partiklar 
som ädelmetaller från slaggaska.

— Nu kan vi sortera ut metaller och ädelmetaller även ur 
de finaste fraktionerna vilket gör att återvinningsgraden 
ökar, säger Bernt Jansson, sektionschef på Ragn-Sells.

Ragn-Sells behandlingsanläggning Heljestorp ligger utanför 
Vänersborg och hanterar stora mängder slaggaska från 
värmepannor. Under flera års tid har Norditek och Ragn-Sells arbetat 
i ett nära och långsiktigt samarbete med att utveckla hanteringen 
av slaggaska. Slaggaska är en restprodukt från de idag närmare 
300 anläggningar i Sverige som levererar el- och fjärrvärme. Askan 
från förbränningen av avfall och biobränsle innehåller ofta stora 
mängder metaller. 

Samarbetet mellan Norditek och Rang-Sells ligger bakom den nya 
möjligheten att öka återvinningsgraden av bland annat ädelmetaller 
ur aska, något som medför potentiellt stora miljövinster.

MAXIMERAR ÅTERVINNINGSGRADEN
När Norditek under 2021 levererade en virvelströmsseparator till 
Heljestorp kunde återvinningsgraden för slaggaska öka ytterligare. 
Virvelströmsseparatorn blev då en del av en unik helhetslösning 
genom att tillföra processen en möjlighet att plocka ur metaller även 
från de allra finaste fraktionerna.

Tidigare kunde man inte plocka metaller från fraktioner som var 
under tre millimeter men tack vare den nya virvelströmsseparatorn 
är det nu möjligt.

Nu kan vi sortera ut små partiklar 
av metaller som aluminium, zink, 
bly och även ädelmetaller som 
guld och silver

Norditek har levererat även den tidigare tekniken som nu 
kompletterats med den nya virvelströmmaren vilket möjliggjort en 
maximerad återvinningsgrad.

ETT LÅNGSIKTIGT KUNDSAMARBETE
Målet med det långsiktiga arbetet har varit att hela tiden öka 
återvinningsgraden av metaller. – För att få ut så mycket som möjligt 
av vår teknik behövs långa och täta dialoger och Ragn-Sells har 
verkligen bjudit in till det, säger Daniel Carlberg, vd Norditek Group.

KUNDCASE: RAGN-SELLS HELJESTORP 
Framsteg för återvinningen av 
metaller
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Styrelse och vd

⊲ GÖRAN NORDLUND
Styrelseordförande sedan: 2021

Bakgrund och erfarenhet: Göran driver 
sedan 20 år tillbaka investeringsverksam-
het via det egna bolaget, Fore C Invest-
ment. Han har investerat, och varit aktiv 
styrelseordförande, i ett flertal entrepre-
nörsledda bolag som via organisk och 
förvärvsdriven tillväxt över tid blivit stora 
noterade bolag, bland andra Opus Group 
AB, Hexatronic Group AB, Cellink AB och 
Transtema Group AB.

Utbildning: MSc. Electrical Engineering 
från Chalmers Tekniska Högskola, samt 
studier i företagsekonomi vid Handels-
högskolan vid Göteborgs Universitet.

Andra signifikanta uppdrag: Fore C 
Investment Holding AB, VD och styrel-
seordförande; Transtema Group AB, 
styrelseordförande; Sustainion Group AB, 
styrelseordförande; Aktiebolaget Ebeco, 
styrelseordförande.

Aktieinnehav och oberoende: 2 590 
909, via bolag. Beroende i förhållande till 
bolagets större aktieägare och obero-
ende i förhållande till bolaget och dess 
ledning.

⊲ MARTIN LARSSON
Styrelseledamot sedan: 2021

Bakgrund och erfarenhet: Har de senas-
te tolv åren som VD drivit familjebolaget 
Ebeco AB. Martin har tidigare arbetat som 
styrelseledamot i Starke Arvid AB och det 
noterade bolaget Vadsbo Switchtech.

Utbildning: Masterexamen i företags-
ekonomi och nationalekonomi vid Lunds 
universitet, samt examen från programmet 
för ledarskapsutveckling vid Harvard 
University.

Andra signifikanta uppdrag: Aktiebo-
laget Ebeco, VD och styrelseledamot; 
EMK Holding AB, styrelseledamot; EMK 
Fastigheter, styrelseledamot

Aktieinnehav och oberoende: 2 590 
909, via bolag. Beroende i förhållande till 
bolagets större aktieägare och obero-
ende i förhållande till bolaget och dess 
ledning.

⊲ NINA MODIG
Styrelseledamot sedan: 2021

Bakgrund och erfarenhet: Nina besitter 
tidigare erfarenhet från Skanska som 
verksamhetsutvecklare, analys- och stra-
tegikonsult och forskare på WSP Group 
samt managementkonsult på Prové. Idag 
är Nina VD i det egna bolaget Create Flow 
Sweden AB som arbetar med logistik- och 
förändringsledning.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Indu-
striell ekonomi från Linköpings Tekniska 
Högskola samt en doktorsexamen inom 
Logistik och Transport från Chalmers 
Tekniska Högskola.

Andra signifikanta uppdrag: Create Flow 
Sweden AB, VD

Aktieinnehav och oberoende: 50 000 
optioner. Oberoende i förhållande till bo-
lagets större aktieägare och dess ledning.
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⊲ DANIEL CARLBERG
Vd sedan 2021 och styrelseledamot 
(verksam inom Bolaget sedan 2013 
samt perioden 2005-2010).

Bakgrund och erfarenhet: Under hela 
sitt yrkesliv har Daniel varit verksam inom 
återvinningsbranschen med fokus på för-
säljning av maskiner som kan skapa värde 
från avfall. Daniel har tidigare jobbat med 
försäljning och inköp på Pon Equipment 
AB, samt det egenstartade konsultbola-
get inom återvinning, Clever Solutions.

Utbildning: Utvecklingsingenjör, Hög-
skolan i Halmstad och IT-universitetet 
(Chalmers/Göteborgs Universitet).

Aktieinnehav och oberoende: 4 000 
000, via bolag. Beroende i förhållande 
till bolagets större aktieägare och dess 
ledning.

⊲ ERIC JOHANSSON
Vice vd sedan 2021 och styrelse- 
ledamot (tidigare VD och verksam i 
Bolaget sedan 2004).

Bakgrund och erfarenhet: Eric har lång 
erfarenhet av försäljning inom olika bran-
scher. Började på Norditek när det var 
relativt nybildat och har varit en bidragan-
de del i dess utveckling under sina drygt 
16 år. Eric var VD på bolaget till och med 
maj 2021.

Aktieinnehav och oberoende: 1 000 000, 
via bolag. Beroende i förhållande till bola-
gets större aktieägare och dess ledning.

REVISOR 
Bright Norr AB - huvudansvarig 
revisor Oskar Hettinger.
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Verksamhetsöversikt

år enligt proforma, vilket indikerar en hög marknadsaktivitet och 
fortsatt tillväxt.

Covid och Ukrainakrisen har påverkat vår omvärld påtagligt under 
året. Prishöjningar och leveransförseningar av maskiner och 
komponenter påverkar oss. Detta är ett globalt problem och påverkar 
samtliga maskinleverantörer. De globala leveransproblemen har 
medfört en minskad fakturering för bokslutsåret på uppskattningsvis 
20 MSEK.

RESULTAT
Rörelsekostnaderna uppgick till 63 678 TSEK, en ökning med 3,1 
procent jämfört med proforma 61 764 TSEK. EBITA uppgick till 13 
279 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 18,5 procent. 
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9 254 TSEK och har belastats 
med avskrivningar av immateriella tillgångar om 4 025 TSEK. 
Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till -1 273 TSEK 
och främst relaterat till finansiering av förvärvet samt maskinlån. 
Skatter uppgick till -1 276 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 
6 705 TSEK.

Styrelsen och vd för Norditek Group AB, med säte i 
Askim och organisationsnummer 559307- 6986, 
får härmed avge års- och koncernredovisning för 
verksamhetsåret 2021/2022 för moderbolaget och 
koncernen.

NORDITEKS VERKSAMHET
Norditek Group AB (publ) (”Norditek” eller ”Bolaget”) är ett 
miljöteknikbolag som utvecklar, säljer och levererar mobila 
och flexibla återvinningsanläggningar. Bolaget har en gedigen 
erfarenhet med sin snart 23-åriga historia i branschen, under sin 
tidigare form Norditek AB. Bolaget har ett väl beprövat erbjudande 
som möjliggör ökade vinster för sina kunder i from av den högre 
grad av materialsortering Bolagets anläggningar och koncept kan 
erbjuda, samtidigt som både Bolaget och dess kunder bidrar till ett 
mer cirkulärt samhälle.

Koncernen består av det svenska moderbolaget Norditek Group 
AB samt de helägda dotterbolagen Norditek Holding AB, som är 
i sin tur moderbolag till Norditek AB och Norditek Produktion AB. 
Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra 
koncernbolag samt tillhandahålla koncerngemensamma tjänster. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  RÄKENSKAPSÅRET
Norditek Group AB (publ) noterades på Nasdaq First North den 10 
november under ticker NOTEK. Norditek har under året genomfört 
en riktad emission samt en nyemission. De båda emissionerna 
inbringade totalt 26 MSEK före avdrag för emmisionskostnader. 
Genom den riktade emissionen ökade antalet aktier i bolaget 
med 272 727 aktier, från 10 000 000 aktier till 10 272 727 aktier. 
Nyemissionen ökade därefter antalet aktier med ytterligare  
2 365 000 från 10 272 727 aktier till 12 637 727 aktier. Emissionen 
övertecknades till över 450 procent. 

KONCERNEN

SAMMANFATTNING SEPT 2021 - AUG 2022

RÖRELSEFÖRVÄV OCH PROFORMA
Norditek Group AB, bildades den 17 mars 2021 och kan betraktas som 
nystartat och därmed finns det inga rapporterade jämförelsesiffror att 
tillgå som avser föregående år. Den rörerlsedrivande verksamheten 
i Norditek förvärvades under första halvåret 2021. För att får en 
bättre jämförelsebild har vissa proformasiffror för resultaträkningen 
inkluderats nedan.

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen uppgick till 71 656 TSEK, vilket är en ökning 
med 2,9 procent, jämfört med proforma 69 644 TSEK motsvarande 
period föregående år. Nettoomsättningen relaterad till hyresintäkter 
var 25,9 procent av koncernens totala nettoomsättning. 
Hyresfaktureringen för året var 62,5 procent högre än föregående 
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Verksamhetsöversikt

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens totala kassaflöde uppgick till 12 340 TSEK (4 006). Den 
löpande verksamheten genererade ett kassaflöde om -13 137 TSEK 
(-3 564) och beror framförallt på förändringen av rörelsekapitalet. 
Rörelsekapitalet har påverkats negativt av ökade förskott till 
leverantör samt ökade inleveranser av maskiner för att säkerställa 
vår leveransförmåga. Varulagrets ökning på grund av orsaker som 
kan hänföras till problem i globala leveranskedjor kan uppskattas 
till ca 20 MSEK.

Immateriella tillgångar uppgick till 34 823 TSEK (38 412) där goodwill 
utgjorde 34 182 TSEK (38 126) och där resterande del var hänförligt 
till balanserade utvecklingskostnader. Investeringar i materiella 
och immateriella anläggningstillgångar under perioden gav ett 
kassaflöde om -750 TSEK (-189) medan avyttring av maskiner gav 
ett positivt kassaflöde på 4 463 TSEK (2 217).

Totala räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick per den 
31 augusti 2022 till 36 728 TSEK (39 501) fördelat på långfristiga 
räntebärande skulder på 25 304 TSEK (30 477) samt kortfristiga 
räntebärande skulder på 11 424 TSEK (9 024). Räntebärande lån 
inkluderar förvärvslån samt finansiering av maskininköp.

Eget kapital uppgick till 65 856 TSEK (34 615). Eget kapital ökade 
med 31 241 TSEK under perioden varav 24 339 MSEK är hänförligt 
till nyemission. Soliditeten blev 47,0 procent (35,3). Totala tillgångar 
uppgick den 31 augusti 2022 till 140 092 TSEK (98 149). Den stora 
ökningen av tillgångar förklaras av ökade likvida medel efter att 
nyemission genomfördes samt ökat rörelsekapital.

MODERBOLAGET
Koncernens moderbolag, Norditek Group AB, bildades den 17 
mars 2021 och kan betraktas som nystartat och därför finns inga 
rapporterade jämförelsesiffror för perioden under föregående 
år. Rörelsekostnader uppgick till -677 TSEK. Räntekostnader 
och liknande resultatposter uppgick till -813 TSEK. Ef ter 
bokslutsdispositioner om 6 436 TSEK uppgick årets resultat till  
4 946 TSEK.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGANDE
Aktiekapitalet i Norditek Group AB uppgår till 1 263 772,70 kronor, 
fördelat på 12 637 727 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 
Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i 
bolagets tillgångar och vinst. Norditek Groups börsvärde uppgick 
till ca 120 MSEK den 31 augusti 2022.

RISKER- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolaget är främst exponerat för bransch- och verksamhetsrelat-
erade risker liksom legala och regulatoriska risker. Beskrivningen 
av dessa risker finns upptagna i bolagsbeskrivningen som Norditek 
offentliggjorde den 15 oktober 2021 på sidorna 10–13. 

En omvärldsrisk som tillkommit och hanteras av bolaget är Covid-19. 
Trots en förbättrad covidsituation kvarstår en del risker och osäker-
heter kopplade till komponentbrist och långa leveranstider som föl-
jd av pandemin. 

Rysslands invasion av Ukraina påverkar också hela västvärlden med 
höjda råvarupriser och logistiska utmaningar som följd. Koncernen 
ser för närvarande inte några större effekter på den finansiella 
ställningen eller prestationen.

Då vi varken har verksamhet, kunder eller medarbetare i de berör-
da länderna (dvs Ryssland, Belarus eller Ukraina) ser vi inte någon 
förändring i Koncernens förmåga att leverera produkter och tjänster 
enligt plan. Koncernens ledning följer utvecklingen och utvärderar 
löpande situationen. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer 
bedöms föreligga på balansdagen. 

FRAMTIDA UTVECKLING
Strategin och de finansiella målen för Norditek ligger fast. Fokus 
under 2022/2023 kommer att ligga på att fortsätta visa att det är ett 
stabilt bolag med hög tillväxt, som levererar enligt uppsatta finansi-
ella mål och en väl fungerande strategi. 

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION
Företaget lämnar inga prognoser. Framåtriktad information i denna 
rapport baseras på företagsledningens förväntan vid tidpunkten för 
rapporten. Även om styrelsen och ledningen bedömer att förvänt-
ningarna är rimliga, är det inte någon garanti för att förväntningarna 
är eller kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan informa-
tionen ändras beroende på bland annat ändrade marknadsförutsä-
ttningar för koncernens tjänster eller mer generellt ändrade förutsä-
ttningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar 
i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 
Bolaget åtar sig inte att uppdatera eller rätta sådan framåtriktad in-
formation annat än vad som stipuleras i lag.
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FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN

Belopp i TSEK 2021-09-01
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31 

Nettoomsättning 71 656 26 094

Nettoomsättningstillväxt, % proforma 2,9% n/a

Rörelseresultat (EBIT) 9 254 3 365

Rörelsemarginal, % 12,9% 12,9%

EBITDA 14 339 5 337

EBITDA-marginal, % 20,0% 20,5%

EBITA 13 279 4 699

EBITA-marginal, % 18,5% 18,0%

Resultat efter finansiella poster 7 981 2 981

Vinstmarginal, % 11,1% 11,4%

Nettoskuld/EBITDA 1,42x 3,22x1 

Balansomslutning 140 092 98 149

Soliditet, % 47,0% 35,3%

Medelantalet anställda 10 9

Antal aktie vid periodens slut 12 637 727 10 000 000

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 11 892 732 10 000 000

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier efter utspädning 12 214 513 10 000 000

Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,56 0,21

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,55 0,21

1 Den proforma rullande 12-månaders EBITDA har beräknats som ett indikativt belopp pga förkortat räkenskapsår.

FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET

Belopp i TSEK 2021-09-01
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31 

Rörelseresultat (EBIT) -677 -

Resultat efter finansiella poster -1 490 -270

Medelantalet anställda 1 -

Balansomslutning 86 137 65 027

Soliditet, % 47,0% 49,6%

FÖRSLAG TILL VINST DISPOSITION

Till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget:

Belopp i SEK
Överkursfond 39 350 722

Balanserat resultat 16 176 535

Årets resultat 4 945 967

Summa 60 473 224

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten behandlas enligt följande:

Belopp i SEK

Överförs i ny räkning 60 473 224
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Belopp i TSEK Not
2021-09-01  
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31

Nettoomsättning 71 656 26 094

Övriga rörelseintäkter 2 1 276 337

Summa rörelseintäkter 72 932 26 431

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter1 -40 283 -15 112

Övriga externa kostnader1 -9 237 -2 769

Personalkostnader 3 -8 401 -3 199

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 11, 12 -1 060 -638

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 9, 10 -4 025 -1 334

Övriga rörelsekostnader 4 -672 -14

Summa rörelsekostnader -63 678 -23 066

Rörelseresultat (EBIT) 9 254 3 365

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 5 -17 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 - 9

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -1 256 -393

Resultat efter finansiella poster 7 981 2 981

Skatt på årets resultat 8 -1 276 -891

Periodens resultat 6 705 2 090

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 6 705 2 090

Resultat per aktie, kronor

Resultat per aktier före utspädning (kr) 0,56 0,21

Resultat per aktier efter utspädning (kr) 0,55 0,21

1 Belopp har omklassificerats jämfört med Bokslutskommuniké, se not 1. 

Koncernens resultaträkning
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Belopp i TSEK Not 2022-08-31 2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggninstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 9 641 286

Goodwill 10 34 182 38 126

34 823 38 412

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 388 2 815

Inventarier, verktyg och installationer 12 757 759

1 145 3 574

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 - 34

Uppskjuten skattefordran 152 120

152 154

Summa anläggningstillgångar 36 120 42 140

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 8 264 5 407

Varor under tillverkning - 1 581

Färdiga varor och handelsvaror 64 200 33 770

Förskott till leverantörer 4 317 -

76 781 40 758

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 337 8 775

Skattefordringar 192 18

Övriga fordringar 790 1 776

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 526 676

10 845 11 245

Kassa och bank 16 346 4 006

Summa omsättningstillgångar 103 972 56 009

SUMMA TILLGÅNGAR 140 092 98 149

Koncernens rapport över finansiell ställning
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Belopp i TSEK Not 2022-08-31 2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 264 1 000

Övrigt tillskjutet kapital 39 350 15 275

Balanserat resultat inkl årets resultat 25 242 18 340

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 65 856 34 615

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 3 461 3 665

Övriga avsättningar 500 500

3 961 4 165

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 15 25 304 30 477

Övriga långfristiga skulder 16 5 182 5 080

30 486 35 557

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15 11 424 9 024

Leverantörsskulder 19 582 7 630

Skatteskulder 869 1 580

Övriga kortfristiga skulder 7 131 3 407

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 782 2 171

39 789 23 812

EGET KAPITAL OCH SKULDER 140 092 98 149

Koncernens rapport över finansiell ställning
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Belopp i TSEK Aktiekapital
Övrigt tillsjkutet 

eget kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årests resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 2021-09-01 1 000 15 275 18 340 34 615

Årets resultat 6 705 6 705

Summa totalresultat - - 6 705 6 705

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare
Nyemission 264 24 075 - 24 339

Teckningsoptioner - - 197 197

Utgående balans 31-08-2022 1 264 39 350 25 242 65 856

Belopp i TSEK Aktiekapital
Övrigt tillsjkutet 

eget kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årests resultat
Summa eget 

kapital

Nybildning 2021-03-17 25 - - 25

Årets resultat 2 090 2 090

Summa totalresultat - - 2 090 2 090

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare
Nyemission 25 15 275 950 16 250

Erhållna aktieägartillskott - - 16 250 16 250

Fondemission 950 - -950 -

Utgående balans 2021-08-31 1 000 15 275 18 340 34 615

Koncernens förändring av eget kapital
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Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i TSEK
Not

2021-09-01
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat (EBIT) 9 254 3 365

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
 - Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 9 - 12 5 085 1 971

 - Realisationsresultat -2 781 -965

Finansiella intäkter - 9

Erlagd ränta -1 139 -363

Betald skatt -2 396 -386

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapitalet 8 023 3 632

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -36 022 367

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 574 -5 546

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 14 288 -2 018

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 137 -3 564

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar 9, 11, 12 -750 -189

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 11 4 463 2 217

Förvärv av dotterbolag - -55 848

Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 713 -53 820

Finansieringsverksamheten

Erhållna aktieägartillskott - 16 250

Nyemission 24 339 16 250

Nybildning - 25

Teckningsoptioner 197 -

Förändring checkräkningskredit 2 168 -

Upptagna lån 4 262 32 500

Amortering av lån -9 202 -3 635

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 764 61 390

Periodens kassaflöde 12 340 4 006

Likvida medel vid periodens början 4 006 -

Likvida medel vid periodens slut 16 346 4 006
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Belopp i TSEK Not
2021-09-01  
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -677 -

Summa rörelsens kostnader -677 -

Rörelseresultat -677 -

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -813 -270

Resultat före skatt -1 490 -270

Bokslutsdispositioner 6 436 -

Årets resultat 4 946 -270

Belopp i TSEK Not 2022-08-31 2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 65 000 65 000

65 000 65 000

Omssättningstillgångar

Kassa och bank 15 461 27

Fordringar hos koncernföretag 5 618 -

Övriga kortfristiga fordringar 58 -

21 137 27

SUMMA TILLGÅNGAR 86 137 65 027

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (50000 aktier) 1 264 1 000

Fritt eget kapital
Överkursfond 39 350 15 275

Balanserad vinst eller förlust 16 177 16 250

Årets resultat 4 946 -270

60 473 31 255

Summa eget kapital 61 737 32 255

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15 17 875 24 375

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15 6 500 6 500

Skulder till koncernföretag 25 1 898

6 525 8 397

EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 137 65 027

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets balansräkning

Årets totalresultat överensstämmer med periodens resultat.
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Moderbolagets förändring av eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond

Balanserat 
resultat inkl. 

årests resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 2021-09-01 1 000 - 15 275 15 980 32 255

Årets resultat 4 946 4 946

Summa totalresultat - - 4 946 4 946

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare
Nyemission 264 - 24 075 - 24 339

Teckningsoptioner - - 197 197

Utgående balans 2022-08-31 1 264 - 39 350 21 123 61 737

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond

Balanserat 
resultat inkl. 

årests resultat
Summa eget 

kapital

Nybildning 2021-03-17 25 - - - 25

Årets resultat -270 -270

Summa totalresultat - - -270 -270

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare
Nyemission 25 950 15 275 - 16 250

Erhållna aktieägartillskott - - 16 250 16 250

Omföring mellan poster i eget kapital
Fondemission 950 -950 - - -

Utgående balans 2021-08-31 1 000 - 15 275 15 980 32 255
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisning har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående 
år. Årsredovisningen anges i tusentals kronor (TSEK) om inget 
annat anges. Avrundningsfel kan förekomma. Moderbolagets 
redovisningsvaluta är svenska kronor, som även utgör 
redovisningsvaluta för koncernen.

Omklassificeringen i resultaträkningen
En omklassificering har gjorts mellan Övriga externa kostnader och 
Råvaror och förnödenheter för att i så stor utsträckning som möjligt 
redovisa dessa kostnader i de funktioner som de är hänförliga till. 
Inga nyckeltal har påverkats av den omklassificeringen.

Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar 
består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas 
eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader räknat från balansdagen.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsät tningar och skulder har värderats t i l l 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning 
Koncernredovisning omfattar moderföretaget Norditek Group 
AB och de företag över vilka moderföretaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt 
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte 
att erhålla ekonomiska fördelar. Alla koncerninterna transaktioner, 
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga 
till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av 
koncernredovisningen.

Rörelseförvärv
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det 
innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då 
förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna 
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en 
redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare 
att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och 
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med 
tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet 
samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det 
verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av 

förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas 
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och 
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid 
förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvsanalysen 
fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Följande avskrivningstider tillämpas:  
 
Goodwill 10 år

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till svenska kronor 
till den balansdagens valutakurs. Vinster och förluster på fordringar 
och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga 
rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Vinster och 
förluster på fordringar och skulder av finansiell karaktär redovisas 
under Resultat från finansiella investeringar som valutadifferenser. 
Valutasäkring har inte tillämpats.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter 
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag pa löpande räkning och från 
uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade 
med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt när 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som 
intäkt enligt effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när behörigt 
organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld 
då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en 
ersättning.

Noter
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ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA EFTER AVSLUTAD 
ANSTÄLLNING

Avgiftsbestämda planer
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett 
annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse 
att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan 
uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader 
i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära 
skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första 
redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden 
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras 
på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld 
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen 
och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje 
balansdag.

 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på 
uppskjuten skatt och eget kapital.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är 
redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Ritningar 5 år 
Hemsida 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande utgifter som uppfyller 
tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader 
när de uppkommer.

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Markanläggningar 20 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt 
gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Nedskrivningar - materiella och immateriella 
anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att 
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan 
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten 
samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta 
som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser 
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som 
låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste 
nedskrivningen har förändrats.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för 
att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 
11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och 
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar 
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
fråninstrumentet 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 balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
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Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till 
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som 
löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och 
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag 
för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig 
det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad 
över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga 
leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt 
föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske 
eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden 
avses ske.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa 
uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:

 - En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och 
vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra 
framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller

 - En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men 
som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte 
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas 
med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana 
garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som 
inte tas upp i balansräkningen.

Leasing 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella 
leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka 
de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång 
i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett 
operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 

leasingavtal. Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 
inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster 
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med 
de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen 
utom i nedanstående fall.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
årsredovisningslagens indelning.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt 
styrda företag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Bokslutspositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som boksluts-
dispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdispositioner. 
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NOT 2 Övriga rörelseintäkter
2021-09-01
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31

Koncern

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 1 248 288

Realisationsvinster - 49

Övrigt 28 -

Summa 1 276 337

Moderföretag

Summa - -

NOT 3 Medelantal anställda
Medelantalet anställda uppgår i koncernen till 10 (9) (varav 1 kvinna) och i moderföretaget till 1.

NOT 4 Övriga rörelsekostnader
2021-09-01
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31

Koncern

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -625 -14

Övrigt -47 -

Summa -672 -14

Moderföretag

Summa - -

NOT 5 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
2021-09-01
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31

Koncern

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -17 -

Summa -17 -

Moderföretag

Summa - -

NOT 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2021-09-01
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31

Koncern

Ränteintäkter, övriga - 9

Summa - 9

Moderföretag

Summa - -

NOT 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
2021-09-01
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31

Koncern

Räntekostnader, övriga -1 256 -393

Summa -1 256 -394

Moderföretag

Räntekostnader, övriga -813 -270

Summa -813 -270
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NOT 8 Skatt på årets resultat
2021-09-01
2022-08-31

2021-03-17
2021-08-31

Koncern

Aktuell skatt -1 512 -1 282

Uppskjuten skatt 235 391

Summa -1 276 -891

Moderföretag

Summa - -

NOT 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2022-08-31 2021-08-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Ingående anskaffningsvärden 331 -

- Nyanskaffningar 437 28

- Förvärv av dotterföretag - 303

Vid årets slut 768 331

Ackumulerade avskrivningar::
- Ingående avskrivningar -46 -

- Förvärv av dotterföretag - -27

- Årets avskrivningar -81 -19

Vid årets slut -127 -46

Redovisat värde vid årets slut 641 285

Moderföretag

Summa - -

NOT 10 Goodwill 2022-08-31 2021-08-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Ingående anskaffningsvärden 39 441 -

- Nyanskaffningar - 39 441

Vid årets slut 39 441 39 441

Ackumulerade avskrivningar::
- Ingående avskrivningar -1 315 -

- Årets avskrivningar -3 959 -1 315

Vid årets slut -5 260 -1 315

Redovisat värde vid årets slut 34 182 38 126

Moderföretag

Summa - -
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NOT 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2022-08-31 2021-08-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Ingående anskaffningsvärden 9 160 -

- Nyanskaffningar 72 126

- Förvärv av dotterföretag - 10 111

- Avyttringar och utrangeringar -6 199 -1 077

Vid årets slut 3 033 9 160

Ackumulerade avskrivningar::
- Ingående avskrivningar -6 344 -

- Förvärv av dotterföretag - -6 359

- Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 4 517 575

- Årets avskrivningar -817 -560

Vid årets slut -2 645 -6 344

Redovisat värde vid årets slut 388 2 815

Moderföretag

Summa - -

NOT 12 Inventarier, verktyg och installationer 2022-08-31 2021-08-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Ingående anskaffningsvärden 1 671 -

- Nyanskaffningar 241 35

- Förvärv av dotterföretag - 1 636

Vid årets slut 1 913 1 671

Ackumulerade avskrivningar::
- Ingående avskrivningar -913 -

- Förvärv av dotterföretag - -835

- Årets avskrivningar -242 -78

Vid årets slut -1 155 -913

Redovisat värde vid årets slut 757 758

Moderföretag

Summa - -

NOT 13 Andelar i koncernföretag 2022-08-31 2021-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
65 000 -

- Förvärv av dotterföretag - 65 000

Vid årets slut 65 000 65 000

Redovisat värde vid årets slut 65 000 65 000

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i 
koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med 
andelen av rösterna för totalt antal aktier. Moderföretaget har 
bedömt att bestämmande inflytande föreligger i Norditek Holding 
AB eftersom det finns en överenskommelse med övriga ägare. 
Överenskommelsen innebär att moderföretaget har rätt att utforma 
de finansiella och operativa strategierna.

Förra året förvärvades 100 % av Norditek Holding AB av 
moderbolaget och inkluderats i koncernredovisningen med belopp 
avseende tiden efter förvärvstidpunkten, 7 maj 2021. Verksamheten 
består av utveckling, produktion, försäljning och uthyrning av 
utrustning for hantering av återvunnet material samt bergmaterial. 
Kunder är entreprenadföretag, återvinningsföretag och värmeverk. 
Bolaget är verksam i Sverige.
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Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar i % 2022-08-31 2021-08-31

Norditek Holding AB, 556944-1479, Umeå 50 000 100 65 000 65 000

Redovisat värde vid årets slut 65 000 65 000

NOT 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-08-31 2021-08-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 34 34

- Avyttringar -34 -

Vid årets slut - 34

Redovisat värde vid årets slut - 34

Moderföretag

Summa - -

NOT 15 Övriga skulder till kreditinstitut 2022-08-31 2021-08-31

Koncern

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 11 424 9 024

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 25 304 30 477

Summa 36 728 39 501

Moderföretag

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 6 500 6 500

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 17 875 24 375

Summa 24 375 30 875

NOT 16 Övriga skulder, lång- och kortfristiga 2022-08-31 2021-08-31

Koncern

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 5 182 5 080

Summa 5 182 5 080

Moderföretag

Summa - -

NOT 17 Ställda säkerheter 2022-08-31 2021-08-31

Koncern

Företagsinteckning 13 000 13 000

Aktier i dotterföretag 65 000 67 361

Tillgångar med äganderättsförbehåll 13 944 10 701

Summa 91 944 91 062

Moderföretag

Aktier i dotterföretag 65 000 65 000

Summa 65 000 65 000
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NOT 18 Transaktioner med närstående

Bolagets VD och styrelseledamot Daniel Carlberg har genom 
sitt bolag Avok Invest AB en fordran avseende beslutad men ej 
verkställd utdelning på Norditek AB, vilken uppgår till ca 2,3 MSEK. 
Bolagets Vice VD tillika styrelseledamot Eric Johansson har genom 
sitt bolag Kire Holding AB en fordran avseende beslutad men ej 
verkställd utdelning på Norditek AB, vilken uppgår till cirka 2,8 
MSEK. Beslutet om utdelning fattades på årsstämman i Norditek AB 
avseende räkenskapsåret 2018/2019, vilken hölls den 20 december 
2019. På fordringarna belöper årlig ränta motsvarande 2 procent. 
Fordringarna är efterställda vissa banklån och kommer att betalas 
tillbaka tidigast efter att sådana banklån är återbetalda. Utöver löner 
och ersättningar till VD och styrelseledamöter har inga ersättningar 

utgått till närståendepersoner i bolagen.

NOT 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I övrigt har inga för koncernen eller bolaget väsentliga händelser 
inträffat efter balansdagen.
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Askim 16 december 2022

Göran Nordlund       Eric Johansson
Styrelseordförande      Styrelseledamot

Martin Larsson      Nina Modig
Styrelseledamot       Styrelseledamot

Daniel Carlberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 december 2022.

Bright Norr AB

Oskar Hettinger
Auktoriserad revisor

Undertecknade styrelseledamöter och verkställande direktör 
försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att 
aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade 
uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Styrelsens intygande

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på 
bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. 
Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar 
risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir 
annorlunda. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning 
gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs 
och bolaget åtar sig inte att uppdatera dessa mot bakgrund av 
ny information eller framtida händelser. Bolaget lämnar inga 
prognoser.
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Nyckeltal Defintion

RÖRELSERESULTAT (EBIT) Periodens resultat före skatt och finansiella poster.

EBIT-MARGINAL EBIT i förhållande till periodens nettoomsättning.

EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.

EBITA-MARGINAL EBITA i förhållande till nettoomsättningen.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar.

EBITDA-MARGINAL EBITDA i förhållande till nettoomsättningen.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och 
skatter.

VINSTMARGINAL Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.

NETTOSKULD Räntebärande skuld med avdrag för likvida medel.

NETTOSKULD/EBITDA Nettoskuld i förhållande till EBITDA.

SOLIDITET 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för            
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT Antal aktier per balansdagen.

RESULTAT PER AKTIE FÖRE 
UTSPÄDNING 

Periodens resultat i relation till Bolagets vägt genomsnittligt antal utestående aktier.

RESULTAT PER AKTIE EFTER 
UTSPÄDNING 

Periodens resultat i relation till Bolagets vägt genomsnittligt antal utestående aktier 
justerat för tillkommande antal aktier för optioner med utspädningseffekt.

Nedan presenteras en tabell över nyckeltalen, definitioner 
för nyckeltalen samt motiveringen för användandet av finan-
siella nyckeltal som inte är definierade enligt BFNAR 2012:1.

Definitioner
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Norditek Group AB, Org.nr 559307-6986

 

Revisionsberättelse
 
Till bolagsstämman i Norditek Group AB
Org.nr 559307-6986

 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Norditek Group AB för
räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 2022-08-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och
återfinns på sidorna 3-16 respektive 38. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
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Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och

koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
 
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Norditek Group AB för räkenskapsåret 2021-09-01 -
2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på
ett betryggande sätt.
 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
 
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
 
 
Skellefteå 2022-12-16
 
Bright Norr AB
 
 
_________________________________ 
Oskar Hettinger  
Auktoriserad revisor 
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