
 

 

DELÅRSRAPPORT 
Kährs BondCo AB (publ) 
Kvartal 3, juli-september 2022  

 
STARKT KVARTAL MED FORTSATT ÖKANDE FÖRSÄLJNING OCH LÖNSAMHET 

• Omsättningen blev 921 miljoner kronor, med stark 
försäljning i bostadssegmentet i Norden och fortsatt god 
efterfrågan i Nordamerika. Ute i Europa mattades 
efterfrågan av under tredje kvartalet efter ett stark andra 
kvartal i Centraleuropa. Kährs kommersiella segment hade 
en stark försäljning i tredje kvartalet till ökande marginaler 

• Operationell EBITA uppgick till 83 miljoner kronor, 
motsvarande en operativ rörelsemarginal på 9,0 procent i 
det säsongmässigt svagaste kvartalet. Under årets första 9 
månader uppgår rörelsemarginalen till 11,6 procent, en 
dubblering jämfört med september 2021 

• Rörelseresultatet uppgick till 77 miljoner kronor 
motsvarande en rörelsemarginal på 8,3 procent  

• Kassaflöde från löpande verksamhet var -20 miljoner kronor 
• Kährs aviserade i början av augusti, med anledning av de 

rådande marknadsförutsättningarna i Ryssland, att man 
inlett en process för att utvärdera möjligheterna och 

förutsättningarna att avyttra sin verksamhet i Ryssland. 
Sedan krigsutbrottet i slutet av februari har alla finansiella 
transaktioner och varuflöden mellan det ryska bolaget och 
övriga Kährs stoppats. Kährs följer även noga alla sanktioner 
mot Ryssland och säkerställer att dessa efterlevs 

• Nasdaq Stockholm har officiellt noterat obligationslånet 
utgivet av Kährs BondCo AB (publ) för handel på STO 
Sustainable Bonds med start från den 26 augusti 

• Koncernen var föremål för en ägarförändring den 31 augusti 
2021 och i samband med den efterföljande refinansieringen 
blev Kährs BondCo AB (publ) nytt moderbolag i koncernen 
och denna rapport är den tredje kvartalsrapporten med 
Kährs BondCo som moderbolag. Med anledningen av detta 
finns inte några jämförelsesiffror tillgängliga för perioder 
tidigare än 31 augusti 2021. Föregående års 
jämförelsesiffror innehåller därmed enbart en månad för 
tredje kvartalet

 
 

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 

Mkr 
jul-sep sep jan-sep sep sep-dec  okt 2021- 

2022 2021 2022 2021 2021 sep 2022 

Nettoomsättning 921 280 3 065 280 1 147 3 931 

EBITA 82 18 351 18 90 423 

EBITA,  % 8,9% 6,5% 11,5% 6,5% 7,8% 10,8% 

Operationell EBITA 83 17 355 17 94 433 

Operationell EBITA,  % 9,0% 5,9% 11,6% 5,9% 8,2% 11,0% 

Rörelseresultat (EBIT) 77 16 335 16 82 401 

Rörelseresultat (EBIT),  % 8,3% 5,8% 10,9% 5,8% 7,2% 10,2% 

Periodens resultat 42 9 194 9 39 224 

Periodens resultat,  % 4,6% 3,2% 6,3% 3,2% 3,4% 5,7% 

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor1 85 18 386 18 79 447 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 58 72 58 222 236 

Nettoskuld2 1 164 410 1 164 410 319 1 164 

Soliditet,  % 9,6% 31,1% 9,6% 31,1% 35,5% 9,6% 

1 Antal aktier i Kährs BondCo AB (publ) (500 000) har använts vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 

2 Nettoskuld exklusive effekt av IFRS 16

- Definition av alternativa nyckeltal finns på sidan 27 i den här rapporten
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VD-KOMMENTAR 
 

 

Kährs fortsätter med ytterligare ett starkt kvartal med 
ytterligare förbättrade vinstmarginaler, jämfört med de 
två första kvartalen i 2022. Kährs ligger långt över målet 
att växa med över 10 procent med en vinstmarginal över 
10 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital är fortsatt 
hög samtidigt som att vår skuldsättningsgrad har 
minskat jämfört med första halvåret 2022. 

Vi har under kvartalet fortsatt att stärka våra positioner i 
bostadssegmentet i Norden och i Nordamerika genom ett 
starkt kundfokus och tillgänglighet. Vi ser en bättre 
efterfrågan inom det kommersiella segmentet med fokus på 
segmenten inom vård- och utbildningssektorn där vi når nya 
framgångar med våra nya hållbara produkterbjudanden, vilka 
redan utgör en betydande del av vår ordertillväxt inom det 
kommersiella segmentet under kvartalet.  

Även tredje kvartalet präglades av fortsatta kostnadsökningar 
på vissa insatsmaterial, energi och transporter. Kährs har 
som marknadsledare höjt priserna för att kompensera för 
kostandsinflationen. Dessutom arbetar bolaget löpande med 
prisstrategiska frågor. 

Orderstocken är fortsatt på en hög nivå, men vi ser tydliga 
tecken på en avmattning i nybyggnation och renoveringar i 
Europa samtidigt som efterfrågan är god i Nordamerika och 
generellt inom det kommersiella segmentet. 
Efterfrågeutvecklingen i Ryssland har haft en negativ effekt på 
orderingången under kvartalet.  

Kährs är väl positionerade för tillväxt genom förvärv. Även om 
omvärlden präglas av stor osäkerhet ser vi goda möjligheter 
till attraktiva strategiska förvärv, naturligtvis med en 
skuldsättning i god balans och ett starkt kassaflöde. 

Våra strategiska investeringar inom innovation, hållbarhet 
och digitalisering fortsätter att ge resultat.  

Vi har fortsatt att lansera nya produktgrupper för att stärka 
vårt klimatsmarta golverbjudande. Under tredje kvartalet 
lanserade vi inom huvudkategorin Kährs Wood flera nya 
designkoncept, ”Beyond Retro”, för att uppmärksamma vår 

innovationskraft som marknadsledare och öka attraktiviteten 
för våra traditionella parkettgolv ytterligare med mycket 
positiv feedback från våra kunder. I tredje kvartalet lanserade 
Kährs även ett helt nytt golvkoncept, en hybrid, Kährs Aware, 
byggd på en helt ny produktplattform av återvinningsbara 
material som uppfyller högsta nivå av hållbarhet och 
prestanda utan att kompromissa med designen.   

Kährs har stärkt sitt värderbjudande och digitala position 
ytterligare genom stora framsteg inom sökmotoroptimering 
(SEO) tillsammans med ett fokuserat arbete via sociala 
medier som möjliggör förbättrad kundrelevans och 
konvertering på våra prioriterade marknader. Vår 
målsättning är att aktivt styra en digital och mer effektiv 
integrering med våra kunder i syfte att stärka vårt 
kunderbjudande ytterligare. 

Som ett led i Kährs hållbarhetsstrategi “Planet Positive 
Journey” har Kährs säkerställt och börjat mäta och följa upp 
våra tre hållbarhetsmål i linje med koncernens ambitiösa 
hållbarhetsstrategi. Under kvartalet har vi börjat få in våra 
första referensprojekt för våra nya hållbara högpresterande 
Svanenmärkta ”Zero & Green”-lösning för vård- och 
utbildningssektorn. Kährs har även inlett ett samarbete med 
Lunds Universitets Hållbarhetsspår där vi undersöker 
cirkulära lösningar för våra golv. Vi är även väldigt stolta att 
Kährs har utsetts som det bolag som har det mest hållbara 
produkterbjudandet inom golv. Detta av slutkonsumenterna 
inom bostadssegmentet i Europas största marknad, 
Tyskland, enligt en omfattande undersökning av tidningen 
”Die Welt”. 

Kährs orderstock är fortsatt stark in i fjärde kvartalet, 
samtidigt som det finns flera osäkerhetsfaktorer i vår 
omvärld. Störningar i försörjningskedjor och vissa insatsvaror 
och komponenter samt transporter har dock minskat 
kontinuerligt. Fortsatt är ökade priser på framförallt energi är 
en stor utmaning framåt. Det, i kombination med en allmän 
ökad inflation och risk för stigande räntor samt fallande 
bostadspriser. Det låga konsumentförtroendet skapar 
utmaningar i efterfrågan framåt i Europa. Kährs förbereder 
och anpassar verksamheten med fokus på kostnadskontroll 
och kapacitetsanpassningar för att säkerställa en fortsatt låg 
skuldsättningsgrad och starkt kassaflöde. 

Sammanfattningsvis gör Kährs ytterligare ett nytt 
rekordkvartal, i en turbulent marknadsmiljö beaktat en 
omedelbar omställning av vår verksamhet i Ryssland. Vår 
strategiska inriktning visar återigen styrka genom 
kontinuerliga resultatförbättringar. Det är Kährs lojala och 
dedikerade medarbetare och kunder som genom ett 
fantastiskt lagarbete gör skillnad och jag vill ta tillfället att 
återigen tacka alla för deras starka engagemang och drivkraft. 

Johan Magnusson 
Vd och koncernchef 
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KONCERNENS UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2022 
 
KÄHRS BONDCO-KONCERNEN 
Kährskoncernen var föremål för en ägarförändring den 31 
augusti 2021 och i samband med den efterföljande 
refinansieringen blev Kährs BondCo AB nytt moderbolag i 
koncernen och denna rapport är den tredje kvartalsrapporten 
med Kährs BondCo som moderbolag. Med anledning av detta 
finns inte några jämförelsesiffror tillgängliga för perioder 
tidigare än 31 augusti 2021.  

 
NETTOOMSÄTTNING 
Den totala nettoomsättningen för koncernen uppgick till  
921 miljoner kronor för tredje kvartalet. Stark försäljning inom 
det kommersiella segmentet där efterfrågan inom skola och 
sjukvård är fortsatt stark samt inom bostadssegmentet i 
Norden. I Europa i allmänhet och i Centraleuropa i synnerhet 
har efterfrågan under tredje kvartalet minskat avsevärt. Det 
har varit färre konsumenter i butik samt höga lager hos våra 
distributörer. Leveransstörningarna inom trägolvsmarknaden 
som var tydliga under andra kvartalet till följd av kriget i 
Ukraina har minskat under tredje kvartalet. Kährs påverkades 
inte i någon större omfattning av leveransstörningarna tack 
vare liten exponering mot området. Bolaget har generellt hållit 
positionerna på marknaden väl. 

Under perioden januari - september har koncernens 
försäljning uppgått till 3 065 miljoner kronor med stark 
försäljning i bostadssegmentet i Norden som största 
bidragande orsak där främst försäljningen av 3-stavs parkett 
gått bra. I övrigt har vi även positiv utveckling på vårt resilient-
sortiment till följd av god utveckling av det kommersiella 
segmentet under året. 

RÖRELSERESULTAT  
Operationell EBITA blev 83 miljoner kronor, motsvarande en 
rörelsemarginal på 9,0 procent. Tredje kvartalet är 
säsongsmässigt det svagaste så med detta i beaktande anser 
vi att det är ett starkt resultat för tredje kvartalet. Operationell 
EBITA i procent för föregående år som enbart avser 
september, vilket är kvartalets starkaste månad, var 5,9 
procent. En bidragande anledning till den goda lönsamheten 
är Kährs förmåga att föra vidare de ökade kostnaderna till 
nästa led. Under tredje kvartalet påverkade de höga 
energipriserna Kährs kostnader mest, medan mjukträpriserna 
föll tillbaka.  

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 77 miljoner kronor. Det 
fanns 2 miljoner kronor i jämförelsestörande poster i kvartalet 
vilket ger en operationell EBIT på 79 miljoner kronor. 

Koncernens totala avskrivningar under kvartalet uppgick till 46 
miljoner kronor inklusive IFRS 16. 

Under perioden januari - september har koncernens 
operationella EBITA uppgått till 355 miljoner kronor vilket 
motsvarar en rörelsemarginal på 11,6 %. 
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NETTOOMSÄTTNING PER REGION & MARKNAD

RESIDENTIAL NORDICS 

Mkr 
jul-sep 

2022 
sep 

2021 
jan-sep 

2022 
sep 

2021 
sep-dec  

2021 
okt 2021- 
sep 2022 

Sverige 295 82 936 82 304 1 157 

Norge 60 22 210 22 82 270 
Finland 42 21 152 21 84 215 

Övriga 9 12 49 12 23 60 
Summa 406 137 1 347 137 493 1 702 

 

Tredje kvartalet 
Nettoomsättningen för regionen Residential Nordics uppgick 
till 406 miljoner kronor under det tredje kvartalet.  

Efterfrågan i Norden var under perioden fortsatt hög samt 
orderingången god då många aktörer agerar för att säkra 
tillgänglighet inför 2023.  

Kährs starka marknadsställning samt förmåga att leverera 
möjliggjorde ett kvartal med stark försäljning och bibehållen 
lönsamhet.  

Sverige, Norge och Finland har haft en fortsatt god försäljning 
både inom nybyggnation och renoveringssegmenten.  

Perioden januari – september 
Nettoomsättningen för regionen Residential Nordics uppgick 
till 1 347 miljoner kronor under perioden januari - september.  

Perioden har präglats av en stark efterfrågan i Norden som 
Kährs kapitaliserat väl på. Samtidigt har det varit en 
bristsituation på träråvara vilket lett till leveransstörningar hos 
många aktörer. 

RESIDENTIAL WEST & SOUTH EUROPE 

Mkr 
jul-sep 

2022 
sep 

2021 
jan-sep 

2022 
sep 

2021 
sep-dec  

2021 
okt 2021- 
sep 2022 

Tyskland 91 30 340 30 131 440 

Storbritannien 34 13 110 13 43 140 
Schweiz 39 14 124 14 39 149 

Frankrike 20 6 69 6 22 85 
Övriga 19 2 80 2 41 119 

Summa 203 65 723 65 275 933 
 

Tredje kvartalet 
Nettoomsättningen för regionen Residential West & South 
Europe uppgick till 203 miljoner kronor under det tredje 

kvartalet. Efterfrågan på marknaden minskade avsevärt 
jämfört med första halvåret. Trots minskade efterfrågan har 
Kährs lyckats få igenom prisökningar för att kompensera för 
högre kostnader, främst energikostnader. 

Fjärde kvartalet förväntas att bli fortsatt tufft i S&W Europe då 
det är fortsatt låg trafik i butikerna och Kährs distributörer har 
välfyllda lager. 

Perioden januari – september 
Nettoomsättningen för regionen Residential West & South 
Europe uppgick till 723 miljoner kronor under perioden 
januari - september. Kährs har trots en svagare efterfrågan i 
marknaden haft en bra försäljning i perioden, vilket delvis 
förklarats av konkurrenters leveranssvårigheter kopplat till 
kriget i Ukraina medan vi under slutet av perioden ser en 
minskad efterfrågan och orderingång. 

 

RESIDENTIAL NORTH AMERICA 

Mkr 
jul-sep 

2022 
sep 

2021 
jan-sep 

2022 
sep 

2021 
sep-dec  

2021 
okt 2021- 
sep 2022 

USA 88 16 292 16 82 358 

Övriga 0 3 0 3 15 12 

Summa 88 19 292 19 97 370 

 
Tredje kvartalet 
Nettoomsättningen för regionen Residential North America 
uppgick till 88 miljoner kronor under det tredje kvartalet. 
Efterfrågan minskade under tredje kvartalet som en 
konsekvens av höjda räntor vilket minskade aktiviteterna inom 
husbyggnationer och renoveringar. På grund av den starka 
dollarn samt en stark orderstock så är fortfarande 
försäljningen på en god nivå i Residential North America. 

Kährs North America har en diversifierad kundbas och en 
fortsatt stark orderstock vilket tryggar försäljning in i första 
kvartalet 2023. 

Perioden januari – september 
Nettoomsättningen för regionen Residential North America 
uppgick till 292 miljoner kronor under perioden januari - 
september. Stark efterfrågan första halvåret på såväl trägolv 
som LVT. Därefter har efterfrågan avtagit på främst trägolv 
kopplat till den höjda räntan. 
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NETTOOMSÄTTNING PER REGION, FORTS.
 
RESIDENTIAL EMERGING MARKETS 

Mkr 
jul-sep 

2022 
sep 

2021 
jan-sep 

2022 
sep 

2021 
sep-dec  

2021 
okt 2021- 
sep 2022 

Ryssland 62 21 207 21 72 259 

Kina 11 3 27 3 13 37 

Baltikum 4 2 14 2 15 27 
CIS-länderna 10 4 38 4 21 54 
Östeuropa 35 2 115 2 32 145 

Övriga 10 2 33 2 3 33 
Summa 132 34 434 34 156 556 

 

Tredje kvartalet 
Nettoomsättningen för regionen Residential Emerging 
Markets uppgick till 132 miljoner kronor under det tredje 
kvartalet. Totalt för regionen så var det ett kvartal med svag 
försäljning vilket i huvudsak beror på minskad efterfrågan i 
Ryssland till följd av minskat konsumentintresse kopplat till 
utvecklingen i Ryssland och kriget i Ukraina. 

Östeuropa har haft en blandad försäljningsutveckling där 
Tjeckien haft en bra utveckling medan Polen fallit tillbaka. 
Rumänien har varit i linje med tidigare kvartal. 

I Baltikum har vi tappat försäljning då vi har haft vissa 
svårigheter att ersätta våra Rysslandsproducerade 
produkter som stoppades under Q1 efter Rysslands invasion 
av Ukraina med produkter från Nybro och Satulung. 

Övriga marknader, främst Indien visar en god utveckling. 

Perioden januari – september 
Nettoomsättningen för regionen Residential Emerging 
Markets uppgick till 434 miljoner kronor under perioden 
januari – september. Efterfrågan på den ryska marknaden 
var kraftigt upp i början av kriget för att under slutet av Q2 
och under Q3 fallit tillbaka. 

Östeuropa har utvecklats mycket bra under perioden där 
framförallt Rumänien har haft en bra försäljning. 

 

 
COMMERCIAL 

Mkr 
jul-sep 

2022 
sep 

2021 
jan-sep 

2022 
Sep 

2021 
sep-dec  

2021 
okt 2021- 
sep 2022 

Sverige 21 4 67 4 15 78 

Finland 16 9 46 9 30 67 

Norge 5 0 10 0 0 10 
Tyskland 7 2 26 2 7 31 
USA 19 3 56 3 15 68 

Övriga 11 0 25 0 22 47 
Summa 79 17 230 17 89 302 

 

Tredje kvartalet 
Nettoomsättningen för regionen Commercial uppgick till 79 
miljoner kronor under det tredje kvartalet. Den starka 
försäljningen fortsätter och var starkast i Sverige, Norge och 
DACH. Den snabbast växande produktkategorin är PVC-fria 
plastgolv till sjukhus och skola, men utvecklingen är positiv 
för samtliga kategorier utom Textil som påverkas av svag 
efterfrågan inom Kontorssegmentet. Ytterligare prisökningar 
har implementerats under tredje kvartalet men det har varit 
utmanande att fullt ut kompensera för kostnadsökningar. 

Marknaden är fortsatt relativt stark, med ökad efterfrågan 
inom Hälsa och Utbildning. Lösningar med god 
hållbarhetsprofil blir alltmer efterfrågade, och våra PVC-fria 
plastgolv är väl positionerade för framtiden. 

Perioden januari – september 
Nettoomsättningen för Commercial uppgick till 230 miljoner 
kronor under perioden januari - september. God försäljning 
på samtliga huvudmarknader och inom alla 
produktkategorier. Starkast utveckling i Sverige och DACH, 
primärt drivet av leveranser till större sjukhusprojekt under 
andra och tredje kvartalet.  

Utvecklingen har varit stark inom segmenten Hälsa och 
Utbildning. Butikssegmentet ökar, men från låga nivåer, 
medan Kontorssegmentet visar fortsatt svag efterfrågan. 

Försäljningstillväxten har varit betydande för 
egenproducerade PVC-fria golvlösningar i 
premiumsegmentet, vilket stärker tesen att hållbarhet är en 
allt viktigare parameter i köpprocessen för framför allt 
sjukhus och skolor.  
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KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 
miljoner kronor i tredje kvartalet. Kassaflödet före räntor och 
skatt var mycket bra till följd av ett starkt operativt resultat, 
94 miljoner kronor. Erlagd ränta var 25 miljoner kronor som 
i huvudsak består av den nya obligationsfinansieringen. 
Valutarensat ökade det totala rörelsekapitalet med 85 
miljoner kronor under kvartalet. Den främsta orsaken till 
ökningen i rörelsekapital är ökning av varulager med 45 
miljoner kronor samt att den utestående skulden för Covid 
stöd reglerats mot Tillväxtverket. Vidare har omvärderingen 
av våra energiderivat ökat med 18 miljoner kronor .  

Periodens kassaflöde uppgick till -46 miljoner kronor. 

Under januari-september har kassaflödet från löpande 
verksamhet uppgått till 72 miljoner kronor. Rörelsekapitalet 
har under perioden ökat 224 miljoner kronor och beror 
främst på ökade kundfordringar till följd av den starka 
försäljningen samt ökade lager. Periodens totala kassaflöde 
för perioden januari - september var -22 miljoner kronor.  

 

FINANSIELLA NETTOKOSTNADER 
De finansiella nettokostnaderna uppgick till 28 miljoner 
kronor för tredje kvartalet 2022. De finansiella kostnaderna 
består i huvudsak av räntekostnader 27 miljoner kronor 
varav obligationsfinansieringen 25 miljoner kronor. Utöver 
detta är det periodiserade finansieringskostnader på 1 
miljoner kronor och valutaeffekter på 3 miljoner kronor i 
intäkter.  

För perioden januari-september har de finansiella 
nettokostnaderna uppgått till 97 miljoner kronor varav 
externa räntekostnader 69 miljoner kronor. 

FINANSIELL STÄLLNING 
Koncernens nettoskuld var 1 164 miljoner kronor per 30 
september 2022. 

NETTOSKULD 

Mkr 
30 sep 

2022 
30 sep 

2021 
31 dec 

2021 

Leasingskulder 128  124  116  

Skulder till kreditinstitut 1 435  867  585  

Övrigt 2 1                 1   

Summa räntebärande skulder 1 565 992             703   

      

Avgår:    
Aktieägarlån 0 0 0  

Leasingskulder -128 -124 -116  

Likvida medel, inklusive 
räntebärande fordringar -273 -458 -268 

Nettoskuld 1 164 410             319   

      
Likvida medel i koncernen per den 30 september 2022 var 
272 miljoner kronor. Koncernen utnyttjade 0 miljoner kronor 
av den befintliga revolverkredit-faciliteten om totalt 650 
miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor villkorat till 
eventuellt förvärv. Detta innebär att tillgänglig likviditet för 
koncernen per den 30 september 2022 var 922 miljoner 
kronor, vilket ger en god flexibilitet framåt. 

SKATT 
Skattekostnaden för tredje kvartalet uppgick till 7 miljoner 
kronor, för perioden januari-september till 45 miljoner 
kronor vilket motsvarar en skattesats på 19 procent. 
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ÖVRIG INFORMATION

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens 
utgång.  

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER  
Transaktioner med närstående parter prissätts utifrån 
gällande marknadsvillkor och priser. Närstående parter avser 
de bolag där Kährs BondCo AB (publ) har ett bestämmande 
eller betydande inflytande vad gäller operativa och finansiella 
beslut. Närstående parter omfattar dessutom de företag och 
individer, såsom styrelse och företagsledning, som har 
möjligheten att kontrollera eller utöva ett betydande 
inflytande över koncernens finansiella och operativa beslut. 

Det har under perioden inte förekommit några 
närståendetransaktioner.  

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  
All affärsverksamhet inbegriper risker och ett kontrollerat 
risktagande är en förutsättning för att driva en verksamhet 
med god och uthållig lönsamhet. Risk kan vara beroende av 
händelser i omvärlden och påverka en viss bransch, risken 
kan även vara rent företagsspecifik eller landspecifik. I Kährs 
Group är riskhantering en kontinuerlig process som bedrivs 
inom ramen för den operativa styrningen och den löpande 
uppföljningen av verksamheten.  

Kährs är en global koncern med verksamhet i många länder. 
Detta gör att koncernen exponeras för ett antal olika 
kommersiella och finansiella risker. Följaktligen är 
riskhantering en viktig del av Kährs arbete för att nå de 
uppsatta målen. En effektiv riskhantering är en ständigt 
pågående process som genomförs inom ramen för 
verksamhetsstyrningen. Den utgör en del av den fortlöpande 
översynen och de framåtblickande bedömningarna av 
verksamheten. Kährs långsiktiga riskexponering förväntas 
inte avvika från den exponering som följer av vår löpande 
verksamhet.  

Beträffande den finansiella rapporteringen bedöms risken 
främst ligga i väsentliga felaktigheter i redovisningen till 
exempel avseende värdering av tillgångar. Bedrägeri och 
förlust genom förskingring är en annan risk. Riskhantering är 
inbyggd i varje process och olika metoder används för att 
värdera och begränsa risker och för att säkerställa att de 
risker som Kährs är utsatt för hanteras i enlighet med 
fastställda policydokument, instruktioner samt etablerade 
uppföljningsrutiner, vilka syftar till att minska eventuella 
risker och främjar korrekt redovisning, rapportering och 
informationsgivning. 

De risker som identifierats avseende den finansiella 
rapporteringen hanteras via bolagets kontrollaktiviteter som 
exempelvis behörighetskontroller i IT-system och 
attestkontroller vilka baseras på Kährs finansmanual. 
Kontrollstrukturen består dels av tydliga roller i 

organisationen som möjliggör en effektiv ansvarsfördelning 
av specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller 
i tid förebygga risken för fel i rapporteringen. Alla enheter har 
egna controllers/ekonomichefer som deltar i utvärderingen 
av sin egen rapportering tillsammans med den centrala 
finansfunktionen. Den kontinuerliga analys som görs av den 
finansiella rapporteringen tillsammans med en analys som 
görs på koncernnivå är mycket viktiga för att säkerställa att 
den finansiella rapporteringen inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter.  

Verkställande direktören ansvarar för att den interna 
kontrollen är organiserad och följs upp enligt de riktlinjer 
som styrelsen fastställt. Verkställande direktören är även 
ansvarig för att det genomförs oberoende objektiva 
granskningar i syfte att systematiskt utvärdera och föreslå 
förbättringar av koncernens processer för styrning, 
internkontroll och riskhantering. Finansiell styrning och 
kontroll utförs av den centrala finansfunktionen. Kährs 
ledning gör en månadsvis resultatuppföljning med analys av 
avvikelser från budget, prognos och föregående år. Styrelsen 
tillsänds månadsvisa ekonomiska rapporter och den 
ekonomiska rapporteringen följs upp vid varje styrelsemöte. 
Inför publicering av årsredovisning går styrelse och ledning 
igenom den finansiella rapporteringen. Extern finansiell 
revision sker kontinuerligt över räkenskapsåret baserat på 
lagd revisionsplan. Bolagets revisorer avrapporterar sina 
iakttagelser inför styrelsen. I de externa revisorernas uppgift 
ingår också att årligen övervaka den interna kontrollen i 
koncernens dotterbolag. Dock granskas inte 
interimsrapporten för tredje kvartalet av revisorerna.  

Omvärldsrisker 

Kährs är exponerad för den konkurrens som råder i 
golvbranschen samt de råvaruprissvängningar som påverkar 
resultat och kapitalbindning. Pandemi och konflikter/krig är 
omvärldsfaktorer som kan komma att påverka Kährs och det 
finns en osäkerhet hur dessa kommer att påverka Kährs i 
framtiden. Kriget i Ukraina har haft begränsad påverkan på 
Kährs verksamhet utanför Ryssland medan den ryska 
enheten har isolerats inom Kährs till att enbart verka inom 
Rysslands gränser. 

Operativa risker 
Kährs är exponerad mot operativa risker, exempelvis 
felaktigheter i tillverkade produkter. För att motverka detta 
pågår aktiviteter med att införa ett likartat ledningssystem på 
koncernens samtliga produktionsanläggningar. 

Legala risker 
Kährs bedriver verksamhet i många länder och kan i 
samband därmed bli involverad i tvister och rättsliga 
processer. Kährs bevakar kontinuerligt utestående och 
potentiella tvister och andra legala ärenden. Dessa redovisas 
i revisionsutskottet som bedömer samt rekommenderar om 
avsättning bör göras eller ej.  
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Valutarisker 
Koncernens redovisningsvaluta är svenska kronor. Eftersom 
en betydande del av koncernens verksamhet finns utanför 
Sverige har bolaget vissa risker vid operativa och finansiella 
transaktioner i olika valutor (valutaexponering). Koncernen är 
även utsatt för en valutarisk som uppstår vid omräkning av 
utländska dotterföretags balans- och resultaträkningar 
(omräkningsexponering). De viktigaste valutorna som 
koncernen är exponerad mot är EUR, USD, GBP, NOK, RUB, 
RON och CHF. Ingen terminssäkring av koncernens 
valutaflöden görs.  

Finansierings- och ränterisk 
En ny finansiering genomfördes i samband med bildandet av 
Kährs BondCo AB (publ). Finansieringen består av en RCF-
facilitet om 650 miljoner kronor i Kährs Holding AB (publ) 
samt ett hållbarhetslänkat obligationslån om 1 450 miljoner 
kronor i Kährs BondCo AB (publ).  

 

MODERBOLAGET  
Nettoomsättningen i moderbolaget för perioden januari till 
september 2022 var 0 miljoner kronor med ett resultat efter 
skatt på -50 miljoner kronor. Moderbolagets resultat- och 
balansräkning presenteras på sidorna 14–15 i denna 
delårsrapport. 

MEDARBETARE  
Antalet medarbetare i koncernen per 30 september 2022 var  
1 496, varav 1 047 kollektivanställda och 449 tjänstemän. 

 
FINANSIELL KALENDER 
Kährs BondCo AB (publ):s delårsrapportering samt 
årsredovisningar publiceras på Kährs webbplats 
kahrsgroup.com.  

 
Rapporteringskalender som följer:  
• Delårsrapport kvartal 4, 2022 23 februari 2023 
• Årsredovisning 2022  20 april 2023 
• Delårsrapport kvartal 1, 2023 25 maj 2023 
• Delårsrapport kvartal 2, 2023 24 augusti 2023 
• Delårsrapport kvartal 3, 2023 23 november 2023 

 
GILTIG LYDELSE  
Denna delårsrapport har upprättats på både svenska och 
engelska. Den svenska lydelsen skall gälla för alla ändamål i 
händelse av skillnader mellan språkversionerna. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 

företag som ingår i koncernen står inför. 
  

Malmö, 24 november 2022 Kährs BondCo AB (publ)  
  

    Anders Wassberg  
Ordförande 

  
  

    

  Christoffer Marköö  
Ledamot 

  

Jan Johansson  
Ledamot 

  

  

  Jonas Köhlin  
Ledamot 

  

Mats Therman  
Ledamot 

  

Lisa Gøttler  
Ledamot 

  

  

    Johan Magnusson  
Vd och koncernchef  

    

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 
Kährs BondCo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för 
offentliggörande torsdagen 24 november, kl. 08.00 CET. 

 
Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 

  
  
 
  

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:  Adress:  

Johan Magnusson   
Vd och koncernchef   
Telefon: +46 70 540 13 96  

Email: johan.magnusson@kahrs.com  

Andreas Larsson  
CFO  
Telefon: +46 70 242 03 65  

Email: andreas.larsson@kahrs.com   

  

Kährs BondCo AB (publ) 
Dunderbergsgatan 10  
382 28 Nybro, Sverige  
Telefon: +46 481 460 00  
www.kahrsgroup.com  

  

Organisationsnummer:  
559339-3621  

mailto:johan.magnusson@kahrs.com
mailto:andreas.larsson@kahrs.com
http://www.kahrsgroup.com/
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
Mkr Not jul-sep sep jan-sep sep sep-dec  okt 2021- 

    2022 2021 2022 2021 2021 sep 2022 

Nettoomsättning 3 921 280 3 065 280 1 147 3 931 

Kostnader för sålda varor  -722 -228 -2 349 -228 -927 -3 047 

Bruttoresultat   199 52 716 52 220 884 
        

Försäljnings- och distributionskostnader  -90 -29  -283 -29 -121 -374  

Administrationskostnader   -35 -6  -100 -6 -46 -141  

Övriga rörelseintäkter   3 0  3 0 30 33  

Övriga rörelsekostnader  0 -1 -1 -1 -1 0 

Rörelseresultat (EBIT)  77 16 335 16 82 401 
        

Finansiella intäkter   2 1 3 1 2 4 

Finansiella kostnader   -30 -6 -99 -6 -39 -132 

Resultat före skatt   49 11 239 11 45 273 

Skatt   -7 -2 -45 -2 -6 -49 

Periodens resultat    42 9 194 9 39 224 
        

Hänförligt till:        

Aktieägare i moderbolaget   42 9 193 9 39 223 

Innehav utan bestämmande inflytande   0 0 1 0 0 1 

Summa   42 9 194 9 39 224 

 
RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT 
Mkr Not jul-sep sep jan-sep sep sep-dec  okt 2021- 

    2022 2021 2022 2021 2021 sep 2022 

Periodens resultat   42 9 194 9 39 224 
        

Övrigt totalresultat        

Poster som kan omklassificeras i resultaträkningen:            

Omräkningsdifferenser   4 9  145 9 16 152  

Poster som ej kan omklassificeras i resultaträkningen:               

Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner   0 0 0 0 0 0 

Summa   4 9 145 9 16 152 

        

Summa totalresultat för perioden   46 18  339 18 55 376  
        

Hänförligt till:        

Aktieägare i moderbolaget   46 18 338 18 55 375 

Innehav utan bestämmande inflytande   0 0 1 0 0 1 

Summa   46 18 339 18 55 376 
        

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor  85  18  386  18  79  447  
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING 

Mkr Not 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar       
  Immateriella tillgångar              181               203               197   
  Materiella tillgångar, ägda              626               625               637   
  Materiella tillgångar, nyttjanderätt              126               123               116   

  Finansiella tillgångar  6               29                 19   26  

  Uppskjutna skattefordringar                30                 28                 26   

Summa anläggningstillgångar              992               998            1 002   

         
Omsättningstillgångar         
  Varulager              825               689               683   
  Kundfordringar 6             564               365               336   

  Derivat  6               55                   4                   8   
  Övriga omsättningstillgångar  6               86                 71   70  

  Likvida medel 6             272               457               268   

Summa omsättningstillgångar           1 802            1 586            1 365   

         

SUMMA TILLGÅNGAR           2 794            2 584            2 367   

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

      

Eget kapital     

  Aktiekapital                  1                    -                    -   

  Reserver  20 -132 -124 
  Balanserade vinstmedel              244               934               963   

Summa              265               802               839   

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande  3 2 2 
Summa eget kapital                                                                                     268               804               841   
Långfristiga skulder        

  Räntebärande skulder                                                                                                              7          1 518                 79                 72   
  Avsättningar till pensioner                    1                   1                   1   

  Övriga avsättningar                   3                 10                   3   
  Övriga långfristiga skulder                   -                   5                    -   

  Uppskjuten skatteskuld              103                 68                 71   

Summa långfristiga skulder            1 625               163               147   

       

Kortfristiga skulder      

  Räntebärande skulder  7               47               913               632   
  Övriga avsättningar                31                 33                 30   

  Leverantörsskulder               354               312               320   
  Aktuell skatteskuld                16                 11                   9   

  Övriga kortfristiga skulder              453               348               388   

Summa kortfristiga skulder              901            1 617            1 379   

         

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER           2 794            2 584            2 367   
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS KASSAFLÖDE 

Mkr 
Not jul-sep sep jan-sep sep sep-dec  okt 2021- 

 2022 2021 2022 2021 2021 sep 2022 

Den löpande verksamheten         

Resultat före skatt  49 11 238 11 45 273 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                           8 45 15 144 15 68 196 

Kassaflöde före räntor och skatt  94 26 382 26 113 469 
Erhållen ränta  0 0 0 0 0 0 
Erlagd ränta  -25 0 -74 0 -8 -82 

Erlagd inkomstskatt      -4 -3 -12 -3 -2 -11 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före             

förändring av rörelsekapital  65 23 296 23 103 376 

           

Förändring av rörelsekapital          

Förändring av varulager  -45 -4 -83 -4 2 -77 
Förändring av rörelsens fodringar  33 -24 -261 -24 2 -235 

Förändring av rörelsens skulder  -73 63 120 63 115 172 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -20 58 72 58 222 236 
           
Investeringsverksamheten          
Koncernintern omstrukturering  0 0 -29 0 0 -29 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -12 -14 -26 -14 -48 -60 
Förvärv av finansiella tillgångar  1 -3 1 -3 -9 -5 

Avyttring av anläggningstillgångar   0 0 1 0 0 1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 -17 -53 -17 -57 -93 
          
Finansieringsverksamheten         

Återbetalning av upptagna lån  0 0 0 0 -301 -301 

Betalning av leasingskulder   -15 -4 -41 -4 -17 -54 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -15 -4 -41 -4 -318 -355 
          
Periodens kassaflöde  -46 37 -22 37 -153 -212 

Likvida medel vid periodens början  309 419 268 419 419 457 
Kursdifferenser i likvida medel  9 1 26 1 2 27 

Likvida medel vid periodens slut  272 457 272 457 268 272 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

Mkr  Not Aktiekapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 
Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summat eget 
kapital 

Per 1 januari 2022  0 -124 963 839 2 841 

Periodens resultat      193 193 1 194 

Övrigt totalresultat    145 0 145 0 145 
Summa totalresultat  0 21 1 156 1 177 3 1 180 
Transaktioner med aktieägare:              
Koncernintern omstrukturering 5 1 -1 -912 -912 - -912 

Per 30 september 2022  1 20 244 265 3 268 

 
 
 

Mkr  Not Aktiekapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 
Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summat eget 
kapital 

Per 1 september 2021  0 -141 924 784 2 786 

Periodens resultat    0 9 9 0 9 
Övrigt totalresultat    9 0 9 0 9 

Summa totalresultat  0 -132 933 802 2 804 

Per 30 september 2021  0 -132 933 802 2 804 

 
 
 

Mkr  Not Aktiekapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 
Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summat eget 
kapital 

Per 1 september 2021  0 -141 924 784 2 786 

Periodens resultat    0 39 39 0 39 

Övrigt totalresultat    16 0 16 0 16 
Summa totalresultat  0 -125 963 839 2 841 

Per 31 december 2021  0 -124 963 839 2 841 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

 
 
RAPPORT ÖVER MODERBOLAGETS TOTALRESULTAT 

Mkr 
  jul-sep jan-sep 8 okt - 8 okt 2021- 

  2022 2022 31 dec 2021 30 sep 2022 

Periodens resultat   -18  -50  -12  -62  

           

Övrigt totalresultat          

Poster som kan omklassificeras i resultaträkningen:           

Omräkningsdifferenser                    -                   -                        -                     -   

Övrigt totalresultat, netto efter skatt   -  -  -  -  

            

Summa totalresultat för perioden   -18  -50  -12  -62  

            

Hänförligt till moderbolagets aktieägare   -18  -50  -12  -62  

Summa   -18  -50  -12  -62  

 
  

Mkr  
  jul-sep jan-sep 8 okt - 8 okt 2021- 
  2022 2022 31 dec 2021 30 sep 2022 

Nettoomsättning                     -    -   -   -  

Kostnader för sålda varor                    -    -   -                    -   

Bruttoresultat                    -    -   -   -  

            

Försäljningskostnader               -    -   -   -  

Administrationskostnader   0  0  0  0  

Övriga rörelseintäkter               -              -                   -               -   

Övriga rörelsekostnader               -              -                   -               -   

Rörelseresultat (EBIT)   0  0  0  0  
       

Finansiella intäkter                   9                22                       -                  22   

Finansiella kostnader   -27  -73  -8  -81  

Resultat före skatt   -18  -51  -8  -59  

Skatt   0  1  -4  -3  

Periodens resultat   -18  -50  -12  -62  

            

Hänförligt till moderbolagets aktieägare   -18  -50  -12  -62  

Summa   -18  -50  -12  -62  
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RAPPORT ÖVER MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING 
Mkr Not 30 sep 2022 31 dec 2021 

       

TILLGÅNGAR       

   
  

Anläggningstillgångar   
  

 Finansiella tillgångar 9 1 900 - 

 Uppskjuten skattefordran  - - 

Summa anläggningstillgångar  1 900 - 

     

Omsättningstillgångar     

  Övriga omsättningstillgångar                               22                             103   

  Likvida medel                                1                          1 432   

Summa omsättningstillgångar                              23                          1 535   

       

SUMMA TILLGÅNGAR                         1 923                          1 535   

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

     

Eget kapital     

  Aktiekapital  1  1  

  Balanserade vinstmedel 488                             102   

  Periodens resultat  -50 -12 

Summa eget kapital                            439                               91   

       

Långfristiga skulder       

 Räntebärande skulder                         1 435                          1 432   

 Uppskjuten skatteskuld                                3                                 4   

Summa långfristiga skulder                         1 437                          1 436   

     

Kortfristiga skulder     

  Övriga kortfristiga skulder                              47                                 8   

Total kortfristiga skulder                              47                                 8   

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                           1 923                          1 535   
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NOTER 
NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport är upprättad enligt reglerna för 
delårsrapportering i Årsredovisningslagen och IAS 34 
Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) såsom de har antagits av EU. Vidare tillämpas RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 
2, Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. 

Koncernen var föremål för en ägarförändring den 31 augusti 
2021 och i samband med den efterföljande refinansieringen 
blev Kährs BondCo AB nytt moderbolag i koncernen och 
denna rapport är den första kvartalsrapporten med Kährs 
BondCo som moderbolag.  

Ägarförändringen den 31 augusti 2021 var en extern 
transaktion på marknadsmässiga villkor som utgjorde ett 
rörelseförvärv. Bildandet av Kährs BondCo AB (publ) utgör 
sedan en förlängning av denna transaktion och när Kährs 
BondCo AB (publ) i nästa steg, 2022, förvärvar Kährs Holding 
koncernen sker det som en intern omstrukturering. Den 
interna omstruktureringen är en transaktion under samma 
bestämmande inflytande då den skedde utan förändring i 
verksamhetens ägarstruktur och innebär att Kährs BondCo 
AB (publ) övertog platsen som moderbolag i koncernen. Då 
transaktioner under samma bestämmande inflytande inte 
regleras i IFRS har koncernen i enlighet med IAS 8 valt en 
ändamålsenlig och etablerad praxis som baseras på bokförda 
värden i den överlåtande koncernen, ”predecessor basis of 
accounting”, innebärande att ingen omvärdering har skett av 
tillgångar och skulder vid Kährs BondCos förvärv 2022. De 
värden som används är de som identifierades i samband med 
ägarförändringen per 31 augusti 2021 då verkligt värde på 
identifierbara tillgångar och skulder identifierades av Kährs 
Holding koncernen. Principen innebär vidare att 
jämförelseinformation endast finns från den tidpunkten, 31 
augusti 2021. Detta innebär att inga jämförelsetal presenteras 
i denna delårsrapport. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Koncernens finansiella rapportering enligt IFRS anges i 
svenska kronor (SEK), som även är moderbolagets 
funktionella valuta. För varje bolag i koncernen fastställs 
funktionell valuta och de poster som ingår i varje enskild 
bolags finansiella rapportering beräknas i dess funktionella 
valuta.  

Transaktioner och balansposter i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som 
uppkommer vid betalning av finansiella anläggningstillgångar 
och räntebärande skulder redovisas som finansiella 
intäkter/kostnader förutom kursdifferenser hänförliga till 
aktieägarlån som redovisas i övrigt totalresultat. 
Valutakursvinster och förluster hänförliga till övriga 
transaktioner i utländsk valuta ingår i rörelseresultat.  

 

Redovisningsgrunder 
Koncernredovisningen har upprättats baserat på 
fortlevnadsprincipen och på historiskt anskaffningsvärde om 
inte annat anges, till exempel vad avser verkliga värden på 
finansiella instrument. 

Konsolideringsgrunder 
Koncernredovisningen omfattar koncernens och dess 
dotterbolags finansiella rapportering per 30 september 2022. 

Dotterbolag upptas i koncernredovisningen från och med 
förvärvsdatum, det vill säga den dag koncernen övertar 
kontrollen i bolaget, och upptas fortsättningsvis till dess 
koncernens kontroll i bolaget upphör. Dotterbolagens 
redovisningar upprättas för samma period och enligt samma 
redovisningsprinciper som tillämpas för moderbolaget. Alla 
koncerninterna mellanhavanden, transaktioner, orealiserade 
vinster och förluster i samband med koncerninterna 
transaktioner och utdelningar elimineras i sin helhet.   

Dotterbolag 
Med dotterbolag avses bolag där moderbolaget innehar mer 
än 50 procent av aktierna eller på annat sätt utövar kontroll. 
Dotterbolag upptas i koncernredovisningen från och med det 
datum då kontroll av bolaget övertagits till dess kontrollen 
upphör. 

Omräkning av utländska dotterbolag 
Omräkning av utländska dotterbolag sker till svenska kronor 
(SEK), som är koncernens rapporteringsvaluta. I 
balansräkningen omräknas alla balansposter till 
balansdagens kurs förutom nettoresultatet som omräknas till 
genomsnittskurs. Resultaträkningen omräknas i sin helhet till 
genomsnittskurs. För valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkning av utländska dotterföretag redovisas i 
omräkningsdifferensen i övrigt totalresultat.  

Samtliga rapporterade övervärden i förvärvet av ett utländskt 
dotterbolag, såsom goodwill och andra icke bokförda 
immateriella tillgångar, omräknas till balansdagens kurs. Den 
omräkningsdifferens som uppkommer förs till övrigt 
totalresultat. Vid avyttring av ett dotterbolag återförs 
omräkningsdifferensen till resultaträkningen. 

Bruttoredovisning 
Bruttoredovisning har genomgående tillämpats vid 
rapporteringen av tillgångar och skulder, förutom i de fall där 
tillgångar och skulder är hänförliga till en och samma motpart 
och där kvittning kan ske på rättsliga grunder. Om inte annat 
anges tillämpas bruttoredovisning även av intäkter och 
utgifter. 

Klassificering av tillgångar och skulder 
Återvinning eller reglering av anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder förväntas ske senare än tolv månader 
efter balansdagen. Återvinning eller reglering av 
omsättningstillgångar, kortfristiga skulder förväntas ske 
tidigare än tolv månader efter balansdagen. 
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Transaktioner med närstående 
Transaktioner med närstående sker till gällande villkor på 
marknaden. Med närstående avses bolag där Kährs BondCo 
AB (publ) har ett bestämmande eller betydande inflytande 
över beslut som gäller verksamhetsfrågor och finansiella 
frågor. Begreppet närstående omfattar även företag och 
enskilda personer, såsom styrelseledamöter och 
företagsledning, som har kontroll över, eller kan utöva 
betydande inflytande över koncernens finansiella och 
verksamhetsrelaterade beslut.  

Materiella anläggningstillgångar 
Anskaffningsvärde 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. 
Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i 
anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, 
installation, lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. 
Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar 
inkluderar utgifter för material, utgifter för ersättningar till 
anställda, om tillämpligt andra tillverkningsomkostnader som 
anses vara direkt hänförbara till anläggningstillgången, 
lånekostnader samt uppskattade utgifter för nedmontering 
och bortforsling av tillgångarna och återställande av plats eller 
område där dessa finns. Koncernen tillämpar så kallad 
komponentbaserad avskrivning, vilket innebär att 
förvärvskostnaden för varje komponent som är av betydelse 
för den totala förvärvskostnaden av en materiell 
anläggningstillgång är föremål för separat avskrivning. 

En materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen 
när den avyttras, eller när den inte längre anses innebära 
någon framtida nytta. Vinst eller förlust beräknas som 
skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde. Vinst 
eller förlust redovisas för det räkenskapsår tillgången avyttrats 
under övriga kostnader eller övriga intäkter.   

Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar sker 
linjärt och görs systematiskt över tillgångarnas förväntade 
nyttjandeperiod. Vid varje bokslutstillfälle omprövas 
förväntade nyttjandeperioder och justeras vid behov. I det fall 
nedskrivningsbeloppet har fastställts beaktas tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas: Period 
Byggnader 8 - 50 år 
Förbättringar av hyrd egendom 15 år 
Markanläggningar 20 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 - 15 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3 - 15 år 

 
Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar upptas till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivning och värdeminskning. Avskrivning av 
immateriella tillgångar sker systematiskt över tillgångens 
förväntade nyttjandeperiod vanligtvis 2–5 år. Vid varje 
bokslutstillfälle omprövas förväntade nyttjandeperioder och 
justeras vid behov. Vid fastställande av det avskrivningsbara 

beloppet beaktas tillgångens restvärde, om det finns stöd för 
att ett restvärde existerar. 

Internt upparbetade materiella tillgångar redovisas som en 
tillgång endast om de förväntas medföra framtida 
ekonomiska fördelar, och om tillgångens anskaffningsvärde 
kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Kostnaden för en internt 
upparbetad tillgång består av direkta kostnader och 
produktionsomkostnader som är direkt hänförbara till 
tillgången. Utvecklingsutgifter redovisas som en immateriell 
tillgång om företaget avser, och har de tekniska och finansiella 
resurser som krävs, att färdigställa produkten eller 
applikationen för att användas eller försäljas, och planering 
och resurser finns för att marknadsföra produkten. För 
redovisning av utvecklingsutgifter krävs att de kommer att 
innebära framtida ekonomiska fördelar och att 
utvecklingsutgifterna kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. 
Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier 
kostnadsförs. Avskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter 
sker initialt vid en tidpunkt då tillgången kan tas i bruk för det 
ändamål som företagsledningen avsett. Vid varje 
bokslutstillfälle omprövas förväntad nyttjandeperiod och 
justeras vid behov.  

Nedskrivning av materiella och immateriella 
tillgångar  
Om det finns indikationer att en materiell eller immateriell 
tillgång har minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Om redovisat värde överstiger 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till 
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högre av det 
verkliga värdet och nyttjandevärdet.  Bedömning av 
återvinningsvärdet görs per kassagenererande enhet.  

Återföring av tidigare redovisade nedskrivningar sker när 
återvinningsvärdet beräknas överstiga redovisat värde. 
Återföringen får inte överstiga det tidigare nedskrivna 
beloppet. 

Finansiella tillgångar 
Klassificering och efterföljande värdering 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande 
värderingskategorier: 
• verkligt värde via resultatet 
• verkligt värde via övrigt totalresultat, eller; 
• upplupet anskaffningsvärde 
Klassificeringskraven för skuld- och egetkapitalinstrument 
beskrivs nedan: 

Skuldinstrument är de instrument som uppfyller definitionen 
av en finansiell skuld från emittentens perspektiv, såsom 
kundfordringar, lånefordringar samt statsobligationer. 
Koncernen klassificerar sina skuldinstrument i en av följande 
två värderingskategorier: Upplupet anskaffningsvärde: 
Tillgångar som innehas i syfte att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden som endast utgör betalningar av kapitalbelopp 
och ränta, och som inte är identifierade som värderade till 
verkligt värde via resultatet, värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar 
justeras med eventuella redovisade förväntade kreditförluster 
(se ”Nedskrivning” nedan). Ränteintäkter från dessa finansiella 
tillgångar redovisas i finansnettot med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Verkligt värde via resultatet: Tillgångar 
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som inte uppfyller kriterierna för upplupet anskaffningsvärde 
värderas till verkligt värde via resultatet. Vinst eller förlust på 
ett skuldinstrument som efter första redovisningen värderas 
till verkligt värde via resultatet och inte ingår i ett 
säkringsförhållande redovisas i finansnettot när den uppstår. 
Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas i 
finansnettot med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Skuldinstrument omklassificeras endast när koncernens 
affärsmodell för hantering av dessa tillgångar ändras. 

Egetkapitalinstrument är instrument som uppfyller 
definitionen av eget kapital ur emittentens perspektiv, vilket 
innebär instrument utan kontraktsmässig skyldighet att betala 
och som belägger en residual rätt i emittentens 
nettotillgångar. Vinst eller förlust på egetkapitalinstrument 
som redovisas till verkligt värde via resultatet redovisas i 
finansnettot. Koncernen har inga väsentliga investeringar i 
egetkapitalinstrument. 

Nedskrivning och förväntad förlust 
Koncernen bedömer de på lång sikt förväntade kreditförluster 
som är kopplade till dess tillgångar som är skuldinstrument 
och som inte redovisas till verkligt värde. Koncernen redovisar 
en avsättning för sådana förluster vid varje 
rapporteringstillfälle. Värderingen av förväntade 
kreditförluster återspeglar ett opartiskt och sannolikhetsvägt 
belopp baserat på rimlig och stödjande information tillgänglig, 
såsom tidigare händelser, nuvarande villkor och prognoser för 
framtida ekonomiska förhållanden. För kundfordringar 
tillämpar koncernen ”den förenklade metoden”, vilket innebär 
att avsättningen för osäkra kundfordringar motsvarar 
förväntade kreditförluster för återstående löptid. För att mäta 
de förväntade kreditförlusterna har kundfordringarna 
grupperats i sex kategorier baserat på kreditrisk och 
förfallotid. Om en avsättning anses otillräcklig på grund av 
individuella aspekter utökas avsättningen för att täcka faktiskt 
förväntade förlusterna. 

Borttagande från balansräkningen- En finansiell tillgång, eller 
del därav, tas bort från balansräkningen när de avtalsrättsliga 
rättigheterna att erhålla kassaflöden från tillgången upphör 
eller har överlåtits och koncernen antingen (i) överför 
väsentligen alla risker och förmåner förknippade med ägande 
eller (ii) varken överför eller behåller väsentligen alla risker och 
fördelar förknippade med ägande och inte behåller kontrollen 
över tillgången.  

Finansiella skulder 
Klassificering och efterföljande värdering 
Klassificering och efterföljande värdering av koncernens 
finansiella skulder, exklusive derivatinstrument, görs till 
upplupet anskaffningsvärde. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den är utsläckt, det vill säga när den 
förpliktelse som anges i avtalet fullgörs, annulleras eller 
upphör.  

Derivat  
Derivat redovisas initialt till verkligt värde per den dag då 
derivatavtalet ingås och därefter omvärderas det till verkligt 
värde. Samtliga derivat redovisas som tillgångar när verkligt 
värde är positivt och som skulder när verkligt värde är 
negativt. Vinst eller förlust från förändring i verkligt värde 
avseende derivat som inte identifierats som 

säkringsinstrument, och inte eller kvalificerat som sådant, 
redovisas i resultatet. 

Någon säkringsredovisning har inte förekommit inom 
koncernen för perioden januari-september 2022. 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig juridisk 
eller informell förpliktelse grund av en inträffad händelse och 
det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. I det fall koncernen förväntar att en 
redovisad avsättning kommer att täckas av tredje man, t.ex. 
ett försäkringsbolag, redovisas den förväntade ersättningen 
som en separat tillgång, men endast om det är praktiskt taget 
säkert att ersättning kan erhållas. 

Om tidsvärdet är väsentligt diskonteras den framtida 
betalningen. Vid beräkningen används den 
diskonteringsränta som avspeglar marknadens förväntningar 
med hänsyn till de särskilda risker som är hänförbara till 
förpliktelsen.  

En avsättning för omstruktureringsutgifter redovisas i den 
period då koncernen juridiskt eller informellt är bunden till 
planen.  

Avsättningar för framtida garantianspråk baseras på tidigare 
garantihistorik och aktuella tendenser som kan ge en 
indikation om att framtida krav kan avvika från historiska krav. 
Avsättning för framtida rörelseförluster redovisas inte. 

Eventualförpliktelser 
Under eventualförpliktelser rapporteras en möjlig förpliktelse 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 
kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra 
framtida händelser, som inte helt ligger inom koncernens 
kontroll. En eventualförpliktelse kan även vara en förpliktelse 
som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas 
som skuld eller avsättning eftersom det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet. 

Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar till anställda, såsom löner, sociala 
avgifter, semesterersättningar och bonus kostnadsförs i den 
period då tjänsten utförs. 

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när anställningen upphör 
före ordinarie tid för pensionering, eller när en anställd 
beslutar att frivilligt lämna sin anställning i utbyte mot dessa 
ersättningar. Koncernen redovisar ersättningar vid 
uppsägning när koncernen har en juridisk eller informell 
förpliktelse och det är högst sannolikt att ett utflöde av 
resurser krävs för att reglera förpliktelsen, och att beloppet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Pensioner 
Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda 
pensionsplaner.  
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En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan där koncernen 
betalar fastställda avgifter till ett fristående 
pensionsfondsbolag. Koncernen har inga övriga juridiska eller 
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om 
pensionsfonden inte har tillräckliga tillgångar för att betala ut 
samtliga förmåner som är förknippade med den anställdes 
tjänstgöring under den aktuella perioden eller tidigare 
perioder. Koncernens kostnader för avgiftsbestämd 
pensionsplan belastar resultatet för det räkenskapsår de 
uppstår.  

En förmånsbestämd plan beräknas enligt den s.k. Projected 
Unit Credit-metoden och redovisas i balansräkningen. Utöver 
beaktande av pensions- och lagstadgade rättigheter som är 
kända på balansdagen görs antaganden om förväntade 
pensions- och lönehöjningar och övriga viktiga faktorer. 
Beräkningen baseras på aktuariella beräkningsmetoder. 

Aktuariella vinster och förluster i förmånsbestämda 
pensionsplaner redovisas i övrigt totalresultat för den period 
där de uppstår. Beräknad pensionskostnad för tjänstgöring 
under tidigare perioder fastställs vid justering av den 
förmånsbestämda pensionsplanen. Justeringar redovisas i 
resultaträkningen. Total nettoförpliktelse (dvs. nuvärdet av 
förmånsbestämd plan minus verkligt värde av tillgångarna) i 
respektive plan redovisas i koncernens balansräkning.  

Leasingavtal 
Vid initiering av ett kontrakt, bedömer Kährs om det är, eller 
innehåller, ett leasingavtal. Om ett kontrakt förmedlar rätten 
att kontrollera användningen av en identifierad tillgång under 
en viss tidsperiod i utbyte mot ersättning är det, eller 
innehåller det, ett leasingavtal. Rätten att kontrollera 
användningen av en identifierbar tillgång bedöms av Kährs 
baserat på om det finns en identifierbar tillgång, om Kährs har 
rätt att i allt väsentligt erhålla de ekonomiska fördelarna från 
användande av tillgången och om Kährs har rätt att styra 
användningen av denna. 

Kährs Group som leasetagare utvärderar alla nya avtal för att 
se om de innehåller leasingkomponenter. Avgörande för om 
det föreligger ett avtal är rätten till de huvudsakliga 
ekonomiska värdena vid användningen av tillgången och 
rätten att kontrollera användningen av tillgången samt att 
leverantören inte har en substantiell utbytesrätt. De leasade 
tillgångarna får inte användas som säkerhet för lån. 

Kährs redovisar alla kontrakt som uppfyller definitionen på ett 
leasingkontrakt som nyttjanderättstillgångar och 
leasingskulder i balansräkningen, med redovisning av 
avskrivningar och räntekostnad i resultaträkningen. 

Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden 
och finansiell kostnad. Den finansiella kostnaden ska fördelas 
över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas 
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den 
under respektive period redovisade skulden. 
Nyttjanderättstillgångar skrivs av linjärt över det kortare av 
tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. 
Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder mellan tre år 
till fem år för lokaler, tre till sex år för fordon och tre år för IT-
utrustning men möjligheter till förlängning eller uppsägning av 
avtal kan finnas, detta beskrivs nedan. Koncernens 

leasingavtal avser främst mark och byggnader, truckar, 
fordon, maskiner och kontorsutrustning. 

Kährs tillämpar lättnadsregler avseende nyttjanderättsavtal 
kortare än 12 månader eller som upphör inom 12 månader 
från övergångstidpunkten. Dessa är klassificeras som 
korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna 
eller nyttjanderätterna. I tillägg har även lättnadsregler 
tillämpats på nyttjanderättsavtal klassificerade som 
lågvärdeavtal. Dessa avtal har exkluderats från att ingå i de 
redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. 
Leasingbetalningar avseende sådana avtal redovisas som 
rörelsekostnader över leasingperioden.  

En marginell låneränta fastställs per land, kontraktslängd och 
för nyttjanderättsklasserna mark och byggnader, truckar, 
fordon, maskiner och kontorsutrustning. Den marginella 
låneräntan används för diskontering av återstående 
leasingavgifter. Modellen för att fastställa marginell låneränta 
granskas minst årligen eller när det finns indikation på behov 
av granskning för att säkerställa validiteten i modellen. 

Intäktsredovisning 
Kährs tillverkar och säljer trä- och plastgolv, främst till 
återförsäljare och projektmarknaden. Kährs produkter 
inkluderar golv samt golvtillbehör. Försäljningsintäkter 
redovisas med avdrag för mervärdesskatt, särskilda 
varuskatter, returer och rabatter. 

Försäljning av färdiga produkter inklusive tillbehör 
Försäljning av produkter intäktsredovisas vid en viss tidpunkt, 
t ex när kontrollen över produkterna har överförts genom att 
produkterna levereras till kunden. Leverans sker när 
produkterna har skickats till en specifik plats, riskerna 
avseende inkurans och förlust har överförts till kunden och 
antingen har kunden accepterat produkterna i enlighet med 
försäljningskontraktet, acceptansvillkoren har förfallit eller så 
finns objektivt bevis på att alla kriterier för godkännande har 
uppfyllts. I praktiken beror överföring av kontroll, och därmed 
intäktsredovisning, normalt på leveransvillkoren. 

Transaktionspris – Bonus och andra volymrabatter 
Produkter säljs ofta med bonus och andra volymrabatter 
baserat på total försäljning under en viss tidsperiod, normalt 
3–12 månader. Intäkter från sådan försäljning redovisas 
baserat på det pris som anges i kontraktet, med avdrag för de 
beräknade volymrabatterna. Rabatter beräknas och redovisas 
baserat på erfarenhet, med hjälp av antingen förväntat värde 
eller en bedömning av det mest sannolika beloppet. 
Intäkterna redovisas endast i den utsträckning det är högst 
sannolikt att en väsentlig återföring inte kommer att inträffa. 
Avtalsskulder redovisas för förväntade volymrabatter som 
betalas till kunder i förhållande till försäljning fram till 
rapportperiodens slut. Den beräknade volymrabatten 
revideras vid varje rapporteringsdatum. 

Fordringar, kontraktsfordringar och kontraktsskulder 
En fordran redovisas när varorna levereras, eftersom det är 
vid den tidpunkten ersättningen är ovillkorlig, eftersom det 
endast är en tidsfråga innan betalning ska ske. Om 
ersättningen är villkorad av ytterligare prestation redovisas en 
kontraktstillgång. Om Kährs erhåller förskott från kund 
redovisas en kontraktsskuld.  
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Betalningar till kunder 
Avtal kan göras med kunder för att kompensera kunden för 
olika tjänster eller aktiviteter som kunden utför. Detta hänför 
sig exempelvis till avtal enligt vilka Kährs samtycker till att 
kompensera kunden för marknadsaktiviteter som kunden 
utför. När denna typ av kompensationer betalas redovisas 
dessa som reduktion av försäljningsintäkterna.  

Marknadsföringsaktiviteter och golvprover  
Marknadsföringsaktiviteter samt golvprover som inte är 
relaterade till Kährs sortiment redovisas som 
försäljningskostnader. 

Garantier 
Den vanligaste garantiåtgärden för Kährs är att ersätta en 
felaktig produkt enligt lagstadgad och allmän praxis. I dessa 
fall redovisas garantiåtagandet som en avsättning. 
Tillverkningsrelaterad garanti redovisas som en del av 
koncernens kostnad för sålda varor och andra 
garantikostnader redovisas som försäljningskostnader. 

Försäljning med returrätt 
En returrätt är inte ett separat prestationsåtagande men 
påverkar transaktionspriset för de levererade varorna. 
Avseende returrätt som följer av lagstiftning, praxis eller som 
anges i avtal med kund, redovisas inte intäkter för varor som 
förväntas returneras. Istället redovisas en skuld för förväntad 
återbetalning till kund. En tillgång redovisas också avseende 
förväntad återlämnad produkt. Den uppskattade mängden 
returnerade varor i varje försäljning med returrätt, baseras på 
förväntat värde eller det mest sannolika beloppet, beroende 
på vilken metod som anses bäst att förutse beloppet. 
Uppskattningen revideras vid varje rapporteringstillfälle. 

Fraktkostnader 
Fraktkostnader ingår i kostnad såld vara för den sålda 
produkten och redovisas samtidigt som intäkten från 
produktförsäljningen. 

Uppdelning av intäkter 
Kährs tillverkar och säljer trä- och plastgolv, främst till 
bostäder till privatpersoner (residential) och även till 
kommersiella lokaler, med framförallt hälso- och sjukvård, 
skola och övrig utbildning som en nisch samt kommersiella 
fastigheter med fokus på delsegmenten, hotell, kontor och 
butikslokaler i Norden (commercial). Kährs produktgrupper 
inkluderar parkettgolv och övriga trägolv, plastgolv och övriga 
produkter.  

Ränteinkomster 
Ränteintäkter redovisas vid intjäningstillfället (beräkningen 
baseras på den underliggande tillgången i enlighet med 
effektivräntemetoden). 

 
 
 

Utdelning 
Intäkter redovisas när aktieägarens rätt att erhålla betalning 
har fastställts. 

Inkomstskatt 
Skatt består av aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i 
resultaträkningen, utom i det fall skatten är hänförlig till poster 
som redovisats under övrigt totalresultat eller förts direkt till 
eget kapital. Om så är fallet redovisas skatt under övrigt 
totalresultat eller eget kapital.  

Aktuell inkomstskatt 
Aktuella skattefordringar eller skatteskulder för innevarande 
period och tidigare perioder baseras på det belopp som 
förväntas återbetalas av, eller betalas till, skattemyndigheten. 
Gällande skattesatser, och beskattningsregler som antagits 
eller huvudsakligen antagits per balansdagen, ligger till grund 
för beräkning av beloppen. 

Uppskjuten inkomstskatt  
Uppskjuten inkomstskatt redovisas baserat på temporära 
skillnader mellan skattemässigt värde och bokfört värde.  

Uppskjuten skattefordran redovisas för alla avdragsgilla 
temporära skillnader, inklusive taxerade skattemässiga 
underskott i den mån det är sannolikt att skattepliktiga vinster 
finns och avdragsgilla temporära skillnader kan avräknas. 

En bedömning av uppskjutna skattefordringar görs vid varje 
balansdag och justeras om det inte längre är sannolikt att 
tillräckliga vinstmedel kommer att genereras och uppskjuten 
skattefordran därför inte kan utnyttjas. 

Uppskjuten skattefordran eller skatteskuld fastställs baserat 
på gällande skattesatser för den period när skattefordran 
realiserats eller skatteskulden reglerats, baserat på 
skattesatser (och lagregler) som antagits eller per 
balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld kvittas 
om det finns rättighet enligt lag att kvitta dessa och om 
uppskjuten skatt avser samma företag i koncernen och 
samma skattemyndighet. 

Statliga stöd 
Statliga stöd redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen 
när det är rimligt säkert att stödet kommer att erhållas och 
enheten kommer uppfylla villkoren för dem. Stöd redovisas i 
årets resultat under samma perioder som relaterade 
kostnader de är avsedda att kompensera.  

Kassaflöde 
Kassa och bank utgörs av kassamedel och disponibla 
tillgodohavanden hos banker, samt kortfristiga övriga likvida 
placeringar med tre månaders eller kortare förfallotid och 
som är exponerade för en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. Kassaflöde från den löpande 
verksamheten beräknas enligt den indirekta metoden. 

  



 

Kährs BondCo AB (publ) | Delårsrapport kvartal 3 2022  21 (27) 

NOT 2. VÄSENTLIGA BEDÖMNINGAR, UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN
Vid upprättandet av delårsrapporten i enlighet med 
tillämpade redovisningsprinciper gör styrelsen vissa 
uppskattningar och antaganden som kan påverka redovisade 
belopp för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Områden där uppskattningar och antaganden är väsentliga 
för koncernen och där förändringar kan påverka den 
finansiella rapporteringen anges nedan: 

 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill med 
obestämbar nyttjandeperiod 
Vid beräkning av kassagenererande enheters 
återvinningsvärde för bedömning av eventuellt 
nedskrivningsbehov på goodwill samt övriga immateriella 
tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, kommer flera 
antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av 
parametrar gjorts.  

I samband med årsbokslut genomförs det årliga 
nedskrivningstestet av goodwill samt övriga immateriella 
tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod.  

 

Värdering av uppskjuten skattefordran respektive 
uppskjuten skatteskuld 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skatteskuld 
avseende temporära skillnader som hänför sig till 
investeringar i dotterföretag redovisas inte i 
koncernredovisningen då moderbolaget kan styra tidpunkten 
för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig tid. 
Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 
kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella 

skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter 
avser samma skattemyndighet. 

Värdering av varulager 
Varulager värderas med tillämpning av först-in-först-ut-
principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inför varje 
rapporteringsdag görs en bedömning av 
nettoförsäljningsvärdet av de olika posterna i varulagret. 
Värdet är beroende av företagsledningens bedömning av 
trögrörliga varor, överlager, skadade varor och övriga 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär 
att inkurans i varulagret har beaktats. I koncernredovisningen 
sker avdrag för internvinster som uppkommer vid leveranser 
mellan koncernföretag. Produkter i arbete och färdiga 
produkter inkluderar såväl direkta nedlagda kostnader som 
skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader.  

 

Avsättning för garantiåtaganden 
Koncernen erbjuder normalt garantiåtaganden för sina 
produkter. Företagsledningen gör en uppskattning av 
avsättningar för eventuella framtida ersättningsanspråk 
baserat på historiska ersättningsanspråk och rådande 
tendenser som ger en indikation om att framtida anspråk 
skiljer sig från historiska ersättningsanspråk. 

 

Rättsliga tvister 
Avsättning för rättsliga tvister baseras på en uppskattning av 
utflödet av framtida resurser som kan krävas för att reglera en 
förpliktelse. Tvister är huvudsakligen hänförliga till avtalsenliga 
förpliktelser gentemot kunder och leverantörer, men även till 
övriga tvister som kan uppstå i den normala 
affärsverksamheten.
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NOT 3. NETTOOMSÄTTNING PER REGION
Koncernen har fem regioner: Residential Nordics, Residential 
West & South Europe, Residential North America, Residential 
Emerging Markets samt Commercial. 

De största marknaderna är Sverige, Tyskland, USA, Finland, 
Norge, Ryssland och England. 

 

NETTOOMSÄTTNING PER REGION, EXTERNA KUNDER 

Mkr 
jul-sep sep jan-sep sep sep-dec  okt 2021- 

2022 2021 2022 2021 2021 sep 2022 

Residential Nordics 406 137 1 347 137 493 1 702 
Residential West & South Europe 203 65 723 65 275 933 
Residential North America 88 19 292 19 97 370 
Residential Emerging Markets 132 34 434 34 156 556 
Commercial 79 17 230 17 89 302 
Övriga 13 8 39 8 37 68 

Nettoomsättning koncern, externa kunder 921 280 3 065 280 1 147 3 931 

 

 
 
NOT 4. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Saltri II LuxCo SARL äger 100 % (500 000 aktier) i 
moderbolaget och har därmed ett bestämmande inflytande 
över koncernen.  Saltri II LuxCo SARL har ytterst 
bestämmande inflytande över Kährs BondCo AB (publ) Group. 

Kährs har inte utfärdat några garantier eller andra åtaganden 
till förmån för styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare. Under perioden januari-september 2022 
har det inte förekommit direkta eller indirekta transaktioner 

mellan koncernen och styrelseledamöter förutom löner, 
förmåner, pensionskostnader till ledande befattningshavare 
samt styrelsearvoden till styrelseledamöter och arbetstagar-
representanter.  

För koncerninterna transaktioner tillämpas samma 
prissättningsprinciper som för transaktioner med externa 
kunder. 

 
 
NOT 5. KÄHRS BONDCO-KONCERNENS BILDANDE
Koncernen var föremål för en ägarförändring den 31 augusti 
2021 då Triton III Continuation Fund förvärvade koncernen. I 
samband med refinansieringen etablerades Kährs BondCo AB 
(publ) och blev nytt moderbolag i koncernen. Med anledning 
av detta finns inte några jämförelsesiffror tillgängliga för 
perioder tidigare än 31 augusti 2021. 

Ägarförändringen den 31 augusti 2021 var en extern 
transaktion på marknadsmässiga villkor som utgjorde ett 
rörelseförvärv. Bildandet av Kährs BondCo AB (publ) utgör 
sedan en förlängning av denna transaktion och när Kährs 
BondCo i nästa steg, 2022, förvärvar Kährs Holding koncernen 
sker det som en intern omstrukturering. Den interna 
omstruktureringen är en transaktion under samma 
bestämmande inflytande då den skedde utan förändring i 
verksamhetens ägarstruktur och innebär att Kährs BondCo 
AB (publ) övertog platsen som moderbolag i koncernen. 

Denna transaktion utgjorde inget rörelseförvärv enligt IFRS 3, 
innebärande att ingen omvärdering har skett av tillgångar och 
skulder vid Kährs BondCo ABs förvärv av Kährs Holding 2022. 
De värden som används som ingångsvärden i Kährs BondCo-
koncernen är de verkliga värden som identifierades i 
samband med ägarförändringen per 31 augusti 2021 då 
verkligt värde på identifierbara tillgångar och skulder 
identifierades när Kährs Holding koncernen fick nya ägare.  
Kährs BondCo’s koncernmässiga värden utgörs därför av de 
verkliga värden som identifierades i samband med Triton III 
Continuation Funds förvärv av Kährs-koncernen och någon ny 
förvärvsanalys har därför inte upprättats. En omfördelning av 
övervärdet har gjorts jämfört med den initiala 
förvärvsanalysen. Detta innebär att retroaktiva ändringar har 
gjorts som påverkar koncernens finansiella rapporter.  
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NOT 6. FINANSIELLA INSTRUMENT
I nedanstående tabeller visas verkligt värde av de av 
koncernens finansiella tillgångar och skulder som är föremål 
för riskhantering.

30 sep 2022 
Mkr 

Tillgångar till verkligt 
värde via resultat-

räkningen 

Tillgångar värderade  
till upplupet 

anskaffningsvärde 

Summa  
verkligt värde 

Bokfört värde av 
finansiella tillgångar  

Tillgångar         

Finansiella anläggningstillgångar1 - 29 29 29 
Kundfordringar  - 564 564 564 
Derivat  55 - 55 55 
Övriga omsättningstillgångar  - 11 11 11 
Likvida medel - 272 272 272 

Summa 55 876 930 930 
1 Består av depositioner 23 miljoner kronor, kapitalförsäkringar 5 miljoner kronor samt övriga poster 1 miljoner kronor 

     

30 sep 2022 
Mkr 

Skulder till verkligt 
värde via resultat-

räkningen 

Skulder värderade 
 till upplupet 

anskaffningsvärde 

Summa  
verkligt värde 

Bokfört värde av 
finansiella skulder  

Skulder i balansräkningen         
Räntebärande skulder  - 1 565 1 565 1 565 
Leverantörsskulder  - 354 354 354 
Derivat - - - - 
Övriga kortfristiga skulder  - 293 293 293 

Summa - 2 211 2 211 2 211 
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NOT 7. RÄNTEBÄRANDE SKULDER 

Mkr 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021 

Långfristiga skulder    
Leasingskulder 83  78  72  

Hållbarhetslänkat obligationslån 1 450  0  0  

Lån Facility B 0  0  0  

Finansieringskostnader 1 -15  0  0  

Revolverkreditfacilitet (RCF) 0  0  0  

Övriga lån 0  1  0  

Summa räntebärande långfristiga skulder 1 518  79  72  

Kortfristiga skulder 
    

Leasingskulder 45  45  45  

Lån Facility B 0  867  585  

Övriga lån 2  1  2  

Summa räntebärande kortfristiga skulder 47  913  632  

        

Summa räntebärande skulder 1 565  992  704  
 

1 Upplupna finansieringskostnader periodiseras över lånens löptid
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NOT 8. JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET 

Mkr 
jul-sep sep jan-sep sep sep-dec  okt 2021- 

2022 2021 2022 2021 2021 sep 2022 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet        

Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 26 9 77 9 33 101 

Avskrivning och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar 14 5 37 5 15 47 

Avskrivning och nedskrivning av immateriella tillgångar 7 2 18 2 8 23 

Övriga avsättningar 0 2 0 2 18 16 

Orealiserade valutakursdifferenser -3 -3 9 -3 -12 0 

Transaktionskostnad periodisering över löptid 1 0 3 0 6 9 

Summa 45 15 144 15 68 196 

 
 

NOT 9. FINANSIELLA TILLGÅNGAR (MODERBOLAGET) 

Mkr    30 sep 2022 31 dec 2021 

Finansiella tillgångar         

Aktier i dotterbolag    1 400  - 

Aktieägarlån, Kährs Holding AB1    500  -  

Summa     1 900   - 
1 Aktieägarlånet är lån till 7,44 procent rörlig ränta. Aktieägarlånet förfaller den 31 december 2026. 

          

Mkr    30 sep 2022 31 dec 2021 

Aktier i direkt ägda dotterbolag        

Namn, organisationsnummer, bolagets säte Antal aktier      

Kährs Holding AB (556535-2481), Nybro 500 000  1 400  - 

Summa  500 000  1 400   -   
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NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 

Mkr 
jul-sep sep jan-sep sep sep-dec  okt 2021- 

2022 2021 2022 2021 2021 sep 2022 

Nettoomsättning 921 280 3 065 280 1 147 3 931 

EBITA 82 18 351 18 90 423 

EBITA,  % 8,9% 6,5% 11,5% 6,5% 7,8% 10,8% 

Operationell EBITA 83 17 355 17 94 433 

Operationell EBITA,  % 9,0% 5,9% 11,6% 5,9% 8,2% 11,0% 

Rörelseresultat (EBIT) 77 16 335 16 82 400 

Rörelseresultat (EBIT),  % 8,3% 5,8% 10,9% 5,8% 7,2% 10,2% 

Operationell EBIT 79 15 338 15 87 410 

Operationell EBIT,  % 8,6% 5,3% 11,0% 5,3% 7,6% 10,4% 
Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster 
(justerad EBITDA) 

123 30 469 30 142 581 

Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster 
(justerad EBITDA),  % 

13,4% 10,8% 15,3% 10,8% 12,4% 14,8% 

Periodens resultat 42 9 194 9 39 223 

Periodens resultat,  % 4,6% 3,2% 6,3% 3,2% 3,4% 5,7% 

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor1 85 18 386 18 79 447 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 58 72 58 222 236 

Investeringar 12 14 26 14 48 61 

Totalt kassaflöde -46 37 -22 37 -153 -212 

              

Totala tillgångar 2 794 2 584 2 794 2 584 2 367 2 794 

Likvida medel vid periodens slut 272 457 272 457 268 272 

Nettorörelsekapitalet 1 035 742 1 035 742 699 1 035 

Nettoskuld2 1 164 410 1 164 410 319 1 164 

Eget kapital 268 804 268 804 841 268 

Sysselsatt kapital 1 837 1 796 1 837 1 796 1 549 1 837 

        

Soliditet,  % 9,6% 31,1% 9,6% 31,1% 35,5% 9,6% 

Antal anställda, vid periodens slut 1 496 1 473 1 496 1 473 1 483 1 496 

 

1 Antal aktier i Kährs BondCo AB (publ) (500 000) har använts vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 

2 Nettoskuld exklusive effekt av IFRS 16  

- Definition av alternativa nyckeltal finns på sidan 27 i den här rapporten



 

Kährs BondCo AB (publ) | Delårsrapport kvartal 3 2022  27 (27) 

FINANSIELLA DEFINITIONER OCH NYCKELTAL 
ALTERNATIVA NYCKELTAL 
För att kunna presentera koncernens verksamhet på ett rättvisande sätt använder sig Kährs Group av ett antal alternativa nyckeltal 
som inte definieras i IFRS eller i Årsredovisningslagen. De alternativa nyckeltal som Kährs använder sig av framgår av nedanstående 
definitioner. 

 

NETTOOMSÄTTNING 
Koncernens samlade intäkter med 
avdrag för lämnade bonusar och 
rabatter, moms och annan skatt 
knuten till omsättningen. 

EBITA 
Rörelseresultatet efter av- och 
nedskrivning men före avdrag för 
nedskrivning av goodwill, samt av och 
nedskrivning av andra immateriella 
tillgångar som uppkommit i samband 
med företagsförvärv. 

OPERATIONELL EBITA 
EBITA före jämförelsestörande poster. 

OPERATIONELL EBITA I 
PROCENT 
Beräknas som EBITA ovan i procent av 
nettoomsättning under perioden. 

RÖRELSERESULTAT EBITDA 
Rörelseresultat före avskrivningar. 

JUSTERAD EBITDA 
Rörelseresultat före avskrivningar och 
jämförelsestörande poster. 

RÖRELSERESULTAT EBIT 
Resultat före finansiella poster och 
skatt. 

RÖRELSEMARGINAL, EBIT I 
PROCENT 
Beräknas som EBIT ovan i procent av 
nettoomsättning under perioden. 

OPERATIONELL EBIT 
Rörelseresultat före 
jämförelsestörande poster. 

ORGANISK TILLVÄXT 
Försäljningstillväxt rensad för 
valutapåverkan och förvärv. 

NETTOSKULD 
Räntebärande skulder netto (exklusive 
aktieägarlån samt leasingskulder) 
minskat med räntebärande tillgångar 
samt likvida medel. 

NETTOSKULD/EBITDA-KVOT 
Nettoskuld exklusive leasingskulder i 
relation till Justerad EBITDA, 12 
månaders rullande. 

NETTORÖRELSEKAPITAL 
Varulager och kundfordringar 
reducerat med leverantörsskulder. 

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 
Vinst efter skatt, 12 månaders 
rullande i procent av genomsnittligt 
eget kapital exklusive innehav utan 
bestämmande inflytande. 

SYSSELSATT KAPITAL 
Balansomslutning minskad med icke 
räntebärande skulder. 

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT 
KAPITAL 
Rörelseresultat (EBIT) med tillägg för 
ränteintäkter, 12 månaders rullande i 
procent av genomsnittligt sysselsatt 
kapital.  

SOLIDITET 
Eget kapital i procent av totala 
tillgångar. 

 

AVSKRIVNINGAR 
Avskrivningar på immateriella, 
materiella anläggningstillgångar och 
nyttjanderättstillgångar. 

INVESTERINGAR 
Investeringar i anläggningstillgångar. 

RÄNTEÄCKNINGSGRAD  
Justerad EBITDA, 12 månaders 
rullande, dividerad med erlagd ränta, 
12 månaders rullande. 

RESULTAT PER AKTIE EFTER 
SKATT OCH FÖRE UTSPÄDNING 
Periodens resultat exklusive innehav 
utan bestämmande inflytande i 
förhållande till antal aktier före 
utspädning. 

RESULTAT PER AKTIE EFTER 
SKATT OCH EFTER UTSPÄDNING 
Periodens resultat exklusive innehav 
utan bestämmande inflytande i 
förhållande till antal aktier efter 
eventuell utspädning. 

TOTALT RÖRELSEKAPITAL 
Varulager, kundfordringar, derivat och 
övriga omsättningstillgångar 
reducerat med leverantörsskulder, 
skatteskuld, derivat och övriga 
kortfristiga skulder. 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 
Resultatposter av engångskaraktär 
med en betydande inverkan på 
resultatet och som är viktiga för att 
förstå den underliggande 
verksamhetsutvecklingen. 

För ytterligare information om nyckeltal i Kährs Holding-koncernen – se appendix 

 

 
OM KÄHRS BONDCO AB (PUBL)  
Kährs BondCo AB (publ) är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något 
utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, 
miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige och 
Finland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien, USA, Tyskland och Schweiz. Koncernen har 
cirka 1 500 anställda och en årlig omsättning på 3,9 miljarder SEK. www.kahrsgroup.com

http://www.kahrsgroup.com/
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APPENDIX 
Detta appendix har tagits fram för att underlätta för läsaren att bedöma resultatutvecklingen i Kährs Holding koncernen då 
jämförbara jämförelsetal saknas för Kährs BondCo-koncernen som bildades 31 augusti 2021. Kährs Holding-koncernen 
förvärvades av Kährs BondCo AB (publ) den 20 januari 2022 genom en common control transaktion. I appendix visar samtliga 
jämförelsesiffror för 31 december 2021 och tidigare Kährs Holding-strukturen medan siffrorna för 2022 visar Kährs BondCo-
koncernen. 
 
Detta ska ses som en separat upplysning och ska inte kopplas till delårsrapporten för Kährs BondCo AB (publ).   
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NYCKELTAL 

Mkr 
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec  okt 2021- 

2022 2021 2022 2021 2021 sep 2022 

Nettoomsättning 921 752 3 065 2 443 3 309 3 931 
Organisk tillväxt,  % 12% 7% 18% 12% 13% 17% 

EBITA 82 29 351 158 239 432 
EBITA,  % 8,9% 3,8% 11,5% 6,5% 7,2% 11,0% 
Operationell EBITA 83 27 355 157 244 442 

Operationell EBITA,   % 9,0% 3,6% 11,6% 6,4% 7,4% 11,2% 
Rörelseresultat (EBIT) 77 28 335 156 236 415 

Rörelseresultat (EBIT),   % 8,3% 3,7% 10,9% 6,4% 7,1% 10,5% 
Operationell EBIT 79 26 338 155 241 424 

Operationell EBIT,   % 8,6% 3,5% 11,0% 6,3% 7,3% 10,8% 

Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster 
(justerad EBITDA) 

123 65 469 269 391 591 

Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster 
(justerad EBITDA),   % 

13,4% 8,6% 15,3% 11,0% 11,8% 15,0% 

Periodens resultat 42 12 194 83 126 237 

Periodens resultat,   % 4,6% 1,6% 6,3% 3,4% 3,8% 6,0% 
              

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 67 72 189 356 239 
Investeringar 12 22 26 55 90 61 
Totalt kassaflöde -46 11 -22 96 -92 -210 

              

Totala tillgångar 2 794 2 394 2 794 2 394 2 200 2 794 

Likvida medel vid periodens slut 272 457 272 457 268 272 
Nettorörelsekapitalet 1 035 731 1 035 731 699 1 035 

Nettoskuld1 1 164 410 1 164 410 319 1 164 
Eget kapital 268 659 268 659 709 268 

Sysselsatt kapital 1 837 1 642 1 837 1 642 1 416 1 837 
         

Soliditet,   % 9,6% 27,5% 9,6% 27,5% 32,2% 9,6% 

Avkastning på eget kapital,   % 53,0% 19,3% 53,0% 19,3% 20,1% 53,0% 
Avkastning på sysselsatt kapital,   % 24,4% 11,8% 24,4% 11,8% 16,1% 24,4% 

Räntetäckningsgrad, ggr 6,6 10,1 6,6 10,1 11,4 6,6 
Nettoskuld / EBITDA-kvot, ggr 2,2 1,3 2,2 1,3 0,9 2,2 
Antal anställda, vid periodens slut 1 496 1 473 1 496 1 473 1 483 1 496 
 

1 Samtliga jämförande perioder 31 december 2021 och tidigare avser Kährs Holding-koncernen. 
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