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2015 — ETT REKORDÅR FÖR CBTT 

FJÄRDE KVARTALET 2015, OKTOBER – DECEMBER 2015

•	Nettoomsättningen ökade med 12,3 procent till 118,8 (105,8) 
MSEK.

•	 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,9 MSEK 
jämfört med 3,9 MSEK föregående år.

•	 EBITDA-marginalen var 7,5 (3,7) procent.

•	Orderingången uppgick till 101,1 (110,8) MSEK.

•	 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,54 
(0,24) SEK.

•	Avkastning på Eget kapital för tremånadersperioden blev 9,1 
procent jämfört med 4,0 procent samma period i 2014.

•	 Positivt kassaflöde för perioden på 20,9 (46,4) MSEK. 

•	 Rapporten är bolagets första finansiella rapport som upprättas i 
enlighet med IFRS.

HELÅR, JANUARI – DECEMBER 2015

•	 Nettoomsättningen	hade	en	tillväxt	på	13,4	procent	och	uppgick	
till 446,7 (394,0) MSEK.

•	 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,6 (16,0) 
MSEK vilket är en ökning med 79,4 procent.

•	 EBITDA-marginalen var 6,4 (4,1) procent.

•	Orderingången uppgick till 430,9 (411,1) MSEK.

•	 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,20 
(0,92) SEK.

•	Avkastning på Eget kapital för helåret blev 28,0 (16,1) procent.

•	 Soliditeten per 31/12 för tolvmånadersperioden var 49,3 (47,8) 
procent.

•	Kassaflödet ackumulerat för året var 24,2 MSEK där föregående 
år var 42,1 MSEK inkluderat påverkan av nyemission på 41,3 
MSEK.

•	 Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,25) kronor per aktie.

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE AB (PUBL)  |  LEDANDE PARTNER FÖR TEKNISKA LÖSNINGAR
info@christianberner.com   www.christianberner.com
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VD HAR ORDET
 
BÄSTA ÅRET NÅGONSIN

När jag sammanfattar 2015, det första helåret för Christian 
Berner Tech Trade som noterat bolag på First North Nasdaq, 
kan det konstateras att det blev det bästa året hittills i 
koncernens historia. Resultatet (EBITDA) blev 28,6 MSEK med 
en EBITDA-marginal på 6,4 procent, detta är nivåer som vi inte 
har varit uppe på tidigare. 

Utvecklingen på de nordiska marknaderna 2015 var överlag bra, 
men inte utan utmaningar. Sverige visade en stark utveckling med 
god investeringsvilja från industrin. Även i Danmark hade vi ett bra 
år vilket är mycket glädjande.

Norge	tyngdes	av	nedgången	i	offshoreindustrin,	men	vår	expone-
ring mot branschen är begränsad. Eftersom den landbaserade indu-
strin visade en fortsatt god utveckling klarade vi oss förhållandevis 
bra. Finland hade stora utmaningar även under förra året, men vi ser 
tecken på en bättre utveckling framöver. 

 
ÖKAD KOSTNADSEFFEKTIVITET

En viktig förklaring till vårt starka resultat är att vi gjorde mycket rätt 
i bolaget under 2015. Vi är mer kostnadseffektiva och har en stark 
tillväxt	trots	färre	anställda.	Denna	utveckling	med	ökad	kostnads-
effektivitet och större bidrag per säljare ska vi fortsätta med även 
framöver. 

NÖJDA KUNDER

Det är glädjande att den kundmätning som genomfördes i slutet 
av förra året visade ett mycket positivt resultat. Våra kunder är inte 
bara nöjda utan deras vilja att rekommendera oss till andra är stor.  
Undersökningen bekräftar dessutom en positiv utveckling med 
ökande nöjdhet och lojalitet bland kunderna. 

Vi kommer fortsätta att lägga stort fokus på att ha nöjda kunder 
genom att hjälpa dem att bli än mer konkurrenskraftiga och genom 
att erbjuda helhetslösningar som stärker vårt partnerskap ytterligare.

 
FOKUS PÅ TILLVÄXT

2016 kommer bli ett spännande år för Christian Berner. Under 
andra halvåret planerar vi ett listbyte till Nasdaq Small Cap vilket 
kommer kräva att vi blir än mer professionella i våra processer för att 
möta de krav som kapitalmarknaden ställer på oss. Listbytet ger oss 
också	nya	möjligheter	för	tillväxt	och	utveckling	samtidigt	som	fler	
får möjlighet att investera i bolaget.

 
Vi kommer även under 2016 att fortsätta jobba intensivt och meto-
diskt med att identifiera förvärvskandidater. Vi är noggranna med 
att bolagen som förvärvas ska kunna bidra till vår verksamhet men 
även att de ska kunna utvecklas vidare hos oss. Som obelånat bolag 
med en stark kassa har vi alla förutsättningar att kunna addera 
kvalitetsbolag till vår verksamhet. 

NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN

Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi under 2015 
har lyckats leverera det vi sagt att vi ska göra och att vi därmed har 
kunnat lyfta bolaget till en ny nivå. Samtidigt har vi potential att 
fortsätta utvecklas och ta ytterligare steg mot vår målsättning att 
EBITDA-marginalen i genomsnitt ska vara åtta procent per år över 
en konjunkturcykel.

Trots rådande osäkerhet i omvärlden ser jag ljust på framtiden för 
bolaget. Vi har kompetenta och dedikerade medarbetare, en stark 
finansiell ställning och ett erbjudande som kunderna efterfrågar. 
Detta tillsammans med ett fortsatt fokus på att ytterligare utveckla 
bolaget skapar goda förutsättningar för framtiden.

Bo Söderqvist  
VD, Christian Berner Tech Trade AB
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RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FJÄRDE KVARTALET 2015

Koncernens nettoomsättning för räkenskapsårets fjärde kvartal 
slutade	på	118,8	(105,8)	MSEK,	en	tillväxt	på	12,4	procent.	EBITDA	
ökade med 128,2 procent till 8,9 (3,9) MSEK för perioden jämfört 
med samma period föregående år. Orderingången stannade av 
något under kvartalet och slutade på 101,1 (110,8) MSEK. EBITDA-
marginalen ökade till 7,5 (3,7) procent. 

MARKNADER 

Koncernens dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark utvecklades  
positivt medan bolaget i Finland har det fortsatt ansträngt. 

Verksamheten i Sverige levererade ännu ett starkt kvartal med 
en	försäljningstillväxt	på	14,7	procent,	80,1	(69,8)	MSEK,	vilket	
framför allt genererades från affärsområdet Process & Miljö som 
fakturerade ut flera större projekt av förpackningsmaskiner och 
processkomponenter. EBITDA för perioden blev 8,7 (4,4) MSEK. 
Tillsammans med ett stort fokus på kostnadseffektivitet inom 
framför allt Process & Miljö ökade EBITDA-marginalen till 10,9 (6,2) 
procent.

Under fjärde kvartalet visade Danmark både förbättrad omsättning, 
3,4 (3,3) MSEK, så väl som EBITDA-resultat, -25 (-122) KSEK. 
Danmark har en stabilare marknad med fler förfrågningar 
och beställningar än föregående år, vilket visade sig tydligast i 
vätskeförsäljningen under kvartalet. 

Norge gjorde ett bra kvartal. Omsättningen ökade till 19,4 (16,5) 
MSEK	vilket	motsvarar	en	tillväxt	om	17,6	procent.	EBITDA	slutade	
på 0,3 (-0,4) MSEK med en marginal på 1,5 (-2,4) procent. 
Bakom det högre resultatet ligger en god försäljningsutveckling. 
Offshoremarknaden fortsätter att påverka försäljningen negativt 
vilket delvis kompenseras av den landbaserade industrin som visar 
en starkare investeringsvilja. 

Finland omsatte 15,9 (16,2) MSEK i kvartalet med EBITDA resultat 
på 0,5 (0,8) MSEK, vilket är en positiv utveckling jämfört med 
tidigare kvartal under året. Det ekonomiska läget i landet är fortsatt 
ansträngt dock visar marknaden en viss förbättring. Främst syntes 
det inom Materialteknik som fakturerade en större försäljning av 
vibrationsdämpande material. EBITDA-marginalen uppgick till 3,1 
(4,9) procent. 

 

AFFÄRSOMRÅDEN

Bolaget har två affärsområden, Materialteknik och Process & Miljö. 

Materialteknik som har haft ett otroligt starkt år, hade ett något 
långsammare kvartal jämfört med föregående år. Omsättningen 
blev 36,7 (41,4) MSEK och EBITDA uppgick till 1,7 (2,0) MSEK med 
en marginal på 4,7 (4,7) procent. Resultatet för affärsområdet 
påverkades negativt av den nedåtgående trenden inom oljeindustrin 
i Norge som påverkar försäljningen av plaster men också av en 
kundförlust under kvartalet. 

Process & Miljö ökade omsättningen med 25,2 procent till 81,8 
(65,3) MSEK. Affärsområdet som historiskt har legat på en lägre 
lönsamhetsnivå	än	Materialteknik,	hade	en	god	lönsamhets	tillväxt	
under kvartalet. EBITDA steg med 136 procent, 7,8 (3,3) MSEK.  
EBITDA-marginalen uppgick till 9,5 (5,0) procent under kvartalet, 
där nu kostnadseffektiviseringsarbetet har fått genomslag. 

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
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CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

OMSÄTTNING OCH RESULTAT HELÅR 2015

Koncernens nettoomsättning för räkenskapsårets 2015 uppgick till 
446,7 (394,0) MSEK, en ökning med 13,4 procent. EBITDA ökade 
till 28,6 (16,0) MSEK, motsvarande en ökning om 79,4 procent. 
Orderingången	för	tolvmånadersperioden	växte	med	4,8	procent	
till 430,9 (411,1) MSEK. EBITDA-marginalen ökade till 6,4 (4,1) 
procent. 

MARKNADER 

Sverige omsatte 285,5 (252,6) MSEK under räkenskapsåret. Det 
motsvarar	nära	12,6	procent	tillväxt.	Ökningen	i	EBITDA	som	
genererats	både	från	försäljningstillväxt,	framförallt	i	egen	räkning	
och från kostnadseffektivisering, ökade med 61,0 procent till 27,3 
(16,9) MSEK. Sverige levererade en EBITDA marginal på 9,6 (6,7) 
procent som drivits till stor del av Materialteknik men där även 
Process & Miljö nu bidrar. I Sveriges siffror finns ett negativt resultat 
på 2,8 MSEK avseende nedläggningen av speciallegeringar. 

Den danska verksamheten stabiliserades under året och 
omsättningen steg till 19,7 (15,3) MSEK. Framför allt Process & Miljö 
var framgångsrikt i sin försäljning av förpackningsmaskiner. EBITDA 
var 1,3 (-0,1) MSEK  med en EBITDA-marginal på 6,6 procent.  

Norge som delvis kämpat med offshoremarknaden ökade dock 
omsättningen med 20,3 procent till 87,5 (72,7) MSEK tack vare 
ökad försäljning av process- och produktionsmaskiner samt god 
försäljning av vibrationsdämpande material. EBITDA på 2,6 (1,0) 
MSEK påverkades negativt av en kundförlust på 1,4 MSEK. EBITDA-
marginalen uppgick till 3,0 (1,4) procent.  

Finlands omsättning ökade något till 55,0 (53,4) MSEK. Framför allt 
försäljningen av vibrationsdämpande material inom Materialteknik 
som levererade bra resultat. Dock blev årets resultat på EBITDA 
nivå negativt - 0,2 (0,9) MSEK. Bolaget har under året arbetat 
med kostnadsbesparingar inom logistik så som konsolidering av 
lagerlokaler och effektivisering av frakter. 

AFFÄRSOMRÅDEN

Materialteknik omsatte under tolvmånadersperioden 172,1 (165,1) 
MSEK	vilket	motsvarar	en	tillväxt	på	drygt	4	procent.	EBTIDA	ökade	
med drygt 17 procent till 14,4 (12,4) MSEK. EBITDA-marginalen 
ökade också till 8,4 (7,5) procent. Under året genomfördes 
nedläggningen av speciallegeringar vilket innebar en negativ 
resultatpåverkan om 2,8 MSEK. 

Process & Miljö ökade sin omsättning med nära 20,0 procent 
till 273,8 (228,3) MSEK. EBITDA för räkenskapsåret uppgick till 
16,6 (6,5) MSEK, motsvarande en ökning om över 150 procent. 

EBITDA-marginalen för affärsområdet är en klar förbättring jämfört 
med föregående år, 6,1 (2,8) procent. Detta har genererats ifrån 
kostnadseffektiviseringsarbetet utfört under året.   

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet ackumulerat för året var 24,2 MSEK där föregående 
år var 42,1 MSEK inkluderat påverkan av nyemission på 41,3 
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för den 
senaste tolvmånadersperioden uppgick till 35,8 (11,3) MSEK och 
från finansieringsverksamheten -10,9 (32,5) MSEK. Under året 
har bolaget haft utdelning om 4,7 MSEK samt gjort slutbetalning 
på förvärvslån från 2011 på 4,0 MSEK. Likvida medel per 
balansdagen var 71,7 (48,0) MSEK. Under kvartalet bokade bolaget 
upp 3,6 MSEK i uppskjuten skattefordran baserat på tidigare 
års förlustavdrag i Danmark och Finland. Detta fick en positiv 
skatteeffekt som påverkade resultat positivt med motsvarande 
belopp.  
 
INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under rapportperioden

 
PERSONAL

Medelantal anställda under 2015 var 126 (127). Fördelat på 
länderna har Sverige 83 (84), Norge 19 (19), Finland 20 (20) och 
Danmark 4 (4) anställda.  
 
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan Christian Berner och närstående som 
väsentligen påverkat ställning och resultat har inte ägt rum.

 
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen 
den 31 december 2015. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015

Beslut om listbyte under 2016

Styrelsen beslutade och kommunicerade under kvartalet att man 
har för avsikt att göra ett listbyte från First North till Small Cap 
under andra halvåret 2016. Det kommer att innebära kostnader av 
engångskaraktär i storleksordningen cirka 6 MSEK som realiseras 
löpande under året. 
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Lägre underhållskostnader för Jönköping Energi Biogas AB   
Leverans av ROBALON®, ett glid- och slitfoder från Christian Berner, 
som användes vid tillverkning av slurry, vid framställning av biogas. 
Materialet klarar kundens höga krav avseende enkel montering, 
lång livslängd och problemfri drift. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Verksamheten påverkas av en rad olika faktorer varav vissa ligger 
inom företagets kontroll medan andra ligger utanför. För Christian 
Berner påverkas verksamheten av bland annat verksamhetsrelaterade 
risker såsom rekrytering, projektrisker, konkurrens och prispress samt 
förmågan att ingå ramavtal. Marknadsrelaterade risker inkluderar 
konjunkturrisker. Finansiella risker inkluderar valutakursrisker och 
ränterisker.  

FRAMTIDSUTSIKTER

Trots rådande osäkerhet i omvärlden ser framtiden ljus ut. Bolaget 
har kompetenta och dedikerade medarbetare, en stark finansiell 
ställning och ett erbjudande som kunderna efterfrågar. Detta 
tillsammans med ett fortsatt fokus på att ytterligare utveckla bolaget 
skapar goda förutsättningar för framtiden. 

MODERBOLAGET 

Moderbolagets huvudsakliga syfte är att ansvara för affärsutveck-
ling, förvärv, finansiering, styrning och analys. Ingen försäljnings- 
aktivitet sker i moderbolaget. 

Nettoomsättning på 10 (10,8) MSEK ackumulerat för året avser 
fakturering av koncerninterna tjänster. EBITDA 9,0 (5,7) MSEK 
påverkas positivt av utdelning från dotterbolag 1,8 (2,5) MSEK och 
koncernbidrag från det svenska dotterbolaget på 12,0 (7,0) MSEK. 

Moderbolaget har inte gjort några investeringar under året. Kassan 
har ökat något under året till 38,1 (37,8) MSEK.  

 

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

okt-dec okt-dec helår helår helår
Belopp i KSEK 2015 2014 2015 2014 2013

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  114 559  100 171  432 001     378 123    378 286

Övriga rörelseintäkter 4 274 5 611 14 740 15 914 15 331    

118 832 105 782 446 741 394 037   393 617  

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -72 407 -60 076 -276 168 -237 027 -241 389

Övriga	externa	kostnader -6 253 -12 028 -39 358 -40 655 -37 264

Personalkostnader -31 222 -29 785 -102 560 -100 382 -96 225

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -1 011 -1 221 -4 557 -4 810 -4 688

Rörelseresultat 7 939 2 672 24 098 11 163 14 051

Finansnetto -101 87 10 -11 -992

Resultat före skatt 7 838 2 759 24 108 11 151 13 059

Skatt 2 299 -503 -1 624 -2 517 -3 241

Periodens resultat 10 138 2 256 22 485 8 634 9 818

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan återföras i 
resultaträkningen

Omräkningsdifferenser -121 19 -791 369 -271

Övrigt totalresultat för perioden -121 19 -791 369 -271
Summa totalresultat för perioden 10 017 2 275 21 694 9 003 9 547

Periodens totalresultat hänförligt till: 
Moderföretagets aktieägare 10 017 2 275 21 694 9 003 9 547

Resultat per aktie, räknat på resultat hänför-
ligt till moderföretagets aktieägare under 
perioden (uttryckt i kr per aktie)
Resultat per aktie före utspädning 0,54 0,24 1,20 0,92 32 727
Resultat per aktie efter utspädning 0,54 0,24 1,20 0,92 32 727

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-01-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 7 630 8 920 10 210 11 500

Materiella anläggningstillgångar 10 483 10 726 11 317 12 321

Finansiella anläggningstillgångar 166 273 317 311

Uppskjutna skattefordringar 3 594

Summa anläggningstillgångar 21 873 19 918 21 844 24 132

Omsättningstillgångar
Varulager 20 684 22 132 21 848 20 920

Kortfristiga fordringar 60 552 54 628 63 571 52 969

Likvida medel 71 699 47 993 5 743 3 179

Summa omsättningstillgångar 152 935 124 753 91 161 77 067
SUMMA TILLGÅNGAR 174 807 144 671 113 006 101 199

EGET KAPITAL

Eget kapital som kan hänföras till 
Moderföretagets aktieägare   
Aktiekapital 625 625 300 300

Övrigt tillskjutet kapital 41 228 41 228

Reserver -693 98 -271

Balanserat resultat inklusive periodens 
totalresultat 45 026 27 231 18 597 14 434

Summa eget kapital 86 186 69 182 18 626 14 734

SKULDER
Långfristiga skulder 6 927 8 504 17 609 18 761

Kortfristiga skulder 81 693 66 985 76 771 67 704

Summa skulder 88 620 75 489 94 380 86 465

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 174 807 144 671 113 006 101 199

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Reserver Balanserat 
resultat  

inklusive 
periodens 

totalresultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2013 enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper 300 14 434 14 734
Effekt övergång till IFRS 225 225

Ingående balans per 1 januari 2013  
enligt IFRS 300 14 659 14 959
Periodens resultat 9 593 9 593

Periodens totalresultat -271 -271
Summa totalresultat -271 9 593 9 322

Transaktioner med aktieägare

Koncernbidrag -7 250 -7 250

Skatteeffekt av koncernbidrag 1 595 1 595

Utgående balans per 31 december 2013 300 -271 18 597 18 626
Ingående balans per 1 januari 2014 300 -271 18 597 18 626
Periodens resultat 8 634 8 634

Periodens totalresultat 369 369

Summa totalresultat 369 8 634 9 003

Transaktioner med aktieägare
Fondemission 200 200

Nyemission 125 41 228 41 353

Utgående balans per 31 december 2014 625 41 228 98 27 231 69 182

Ingående balans per 1 januari 2015 625 41 228 98 27 231 69 182
Periodens resultat 22 485 22 485
Periodens totalresultat -791 -791

Summa totalresultat -791 22 485 21 694
Transaktioner med aktieägare
Utdelning -4 690 -4 690
Utgående balans per 31 december 2015 625 41 228 -693 45 026 86 186

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

okt-dec okt-dec helår helår helår

Belopp i KSEK 2015 2014 2015 2014 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från rörelsen 9 884 2 605 27 883 14 330 16 033

Betald ränta -47,3 92,8 -272 -310 -1 413

Erhållen ränta 90,8 213,5 427 590 420

Betald/Återbetald inkomstskatt 23,2 23,2 -1 828 -386 -2 097

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapitalet 9 950 6 454 26 210 14 224 12 943

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager  5 601 2 598 1 448 -1 283 -928

Ökning/minskning av rörelsefordringar 5 057 7 019 -5 038 7 315 -9 044

Ökning/minskning av rörelseskulder 2 415 -14 343 13 208 -8 999 3 930

Summa förändring av rörelsekapital 13 082 -4 727 9 618 -2 967 -6 042

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 033 1 727 35 828 11 257 6 901

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -547 -1 584 -1 136 -1 887 -154

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 377 336 377 336 9

Förändring finansiella anläggningstillgångar 173 -24 107 -24 -61

Kassaflöde från Investeringsverksamheten 3 -1 271 -652 -1 575 -206

Finansieringsverksamheten
Nyemission 41 353 41 353

Förändring av checkräkningskredit -363

Förändring av skuld till koncernföretag 1 976 -6 606 440

Ändring kortfristiga finansiella skulder 3 213 56 -1 898

Amortering långfristiga lån -2 115 -557 -6 242 -2 340 -2 426

Utdelning -4 690

Kassaflöde från Finansieringsverksamheten -2 115 45 986 -10 932 32 463 -4 247

Periodens kassaflöde 20 921 46 443 24 244 42 145 2 448
Likvida medel vid periodens början 51 140 1 445 47 993 5 743 3 179

Kursdifferens i likvida medel -362 105 -538 105 116

Likvida medel vid periodens slut 71 699 47 993 71 699 47 993 5 743

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015



10

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
2015 2014 2015 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 580 1 188 10 050 10 779

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster -2 580 -1 188 -10 050 -10 779

Övriga	externa	kostnader -862 -557 -2 703 -930

Personalkostnader 0 -1 971 0 -2 056

Summa rörelsens kostnader -3 442 -3 716 -12 753 -13 765
Rörelseresultat -862 -2 528 -2 703 -2 986

Resultat från andelar i koncernföretag 1 787 857 1 787 2 551

Finansnetto -32 61 15 -10

Resultat före skatt 893 -1 610 -901 -445

Bokslutsdisposition 12 000 7 000 12 000 7 000

Skatt -2 048 -881 -2 048 -881

Periodens resultat 10 845 4 508 9 050 5 673

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 65 540 65 540

Summa anläggningstillgångar 65 540 65 540

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 7 711 1 555

Kassa och bank 38 144 37 808

Summa omsättningstillgångar 45 855 39 362

SUMMA TILLGÅNGAR 111 395 104 902

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital

Aktiekapital 625 625

Uppskrivningsfond 37 000 37 000

Reservfond 1 1

Summa bundet eget kapital 37 626 37 626

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 59 983 58 999

Årets resultat 9 050 5 673

Summa fritt eget kapital 69 033 64 672

Summa eget kapital 106 659 102 298

Skulder
Långfristiga skulder 840 840

Kortfristiga skulder 3 896 1 764

Summa skulder 4 736 2 604

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 111 395 104 902

Ställda säkerheter 0 0
Ansvarsförbindelser 0 0

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
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NYCKELTAL KONCERN

NYCKELTAL KONCERN okt-dec
2015

okt-dec
2014

helår
2015

helår
2014

helår
2013

Nettoomsättningstillväxt 12,3% 6,1% 13,4% 0,1% 9,3%

Rörelseresultat EBITDA 8 950 3 893 28 656 15 972 18 738

EBITDA-marginal 7,5% 3,7% 6,4% 4,1% 4,8%

Rörelsemarginal 6,7% 2,5% 5,4% 2,8% 3,6%

Nettoresultat per aktie före utspädning, (kr) 0,54 0,24 1,20 0,92 32 727

Avkastning på eget kapital 9,1% 4,0% 28,0% 16,1% 70,1%

Soliditet i % 49,3% 47,8% 49,3% 47,8% 16,5%

Kassaflöde 20 921 46 443 24 244 42 145 2 448

Antal aktier vid periodens slut 18 759 18 759 18 759 18 759 300

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Definitioner av nyckeltal 

Soliditet i % Eget kapital genom totalt kapital

Avkastning på eget kapital i % Resultat efter finansiella poster delat med justerat eget kapital

Rörelseresultat i KSEK Resultat före finansiella poster

Resultat per aktie i SEK Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet aktier efter återköp.

EBITDA-marginal Resultat före avskrivingar i % av nettoomsättningen

Rörelsemarginal i % Resultat efter avskrivingar i % av nettoomsättningen
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NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

Christian Berner Tech Trade AB, org nr 556026-3666 är moderbolag i Christian Berner Tech Trade (publ)-koncernen. Christian 
Berner	Tech	Trade	AB	(publ)	har	sitt	säte	i	Mölnlycke	med	adress	Box	88,	435	22	Mölnlycke,	Sverige.

Christian Berner Tech Trade AB (publ)-koncernens delårsrapport för perioden oktober – december 2015 har godkänts för 
publicering enligt styrelsebeslut den 19 februari 2016. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.

NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer 
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen för Christian Berner Tech Trade (publ)-koncernen (”Christian Berner”) har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner samt Årsredovisningslagen.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen, och RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.  Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för Juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär 
att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning.

Denna finansiella rapport är Christian Berners första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell 
information har räknats om från den 1 januari 2013 vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar 
till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen av rapporter över 
totalresultat och balansräkningar har haft på räkenskapsåren 2013 och 2014, perioden okt-dec 2014 samt balansräkningarna 
per 2013-01-01, 2013-12-31 och 2014-12-31 redogörs för separat på sidan 22. 

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar 
för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper, se not 3. 

2.1.1 ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER OCH UPPLYSNINGAR

Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i 
förtid av koncernen

Vid upprättandet av delårsrapporten per 31 december 2015 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu 
inte trätt ikraft och vilka är tillämpliga för koncernen. Nedan följer en preliminär bedömning av effekter från de standarder 
som bedöms vara relevanta för koncernen:

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. 
Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en 
blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier 
för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över 
resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. 
Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet 
att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering 
till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen 
och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde 
alternativet. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018 (ej antagen av EU ännu). Tidigare 
tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.

NOTER
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IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 
bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade 
upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till 
intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas 
när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från 
varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 
träder ikraft den 1 januari 2018 (ej antagen av EU ännu). Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat 
effekterna av införandet av standarden.

IFRS 16 Leases 
I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar 
IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, 
redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång 
under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren 
kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller 
senare. Förtida tillämpning är tillåten förutsatt att även IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers tillämpas. EU har 
ännu inte antagit standarden. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på 
koncernen.

2.2 KONCERNREDOVISNING

2.2.1 KONCERNREDOVISNING

Dotterföretag

Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen 
kontrollerar	ett	företag	när	den	exponeras	för	eller	har	rätt	till	rörlig	avkastning	från	sitt	innehav	i	företaget	och	har	möjlighet	
att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen.	De	exkluderas	ur	koncernredovisningen	från	och	med	den	dag	då	det	bestämmande	inflytandet	upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag 
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget 
och de aktier som emitterats av koncernen. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen.

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.

Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav utan 
bestämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om 
köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 
Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer.

2.3 SEGMENTSRAPPORTERING

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser 
och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verkställande direktör som 
fattar strategiska beslut.
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2.4 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den 
valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen 
används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens presentationsvaluta. 

Transaktioner och balansposter

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

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella 
intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och –förluster redovisas i posten ”Andra vinster/förluster – netto” i 
resultaträkningen.

Omräkning av utländska koncernföretag

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens 
funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter 
och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till den genomsnittskurs som förelegat vid 
varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt 
totalresultat.

2.5 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Goodwill

Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger Christian Berners andel 
i det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i det förvärvade bolaget samt det verkliga 
värdet på innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget.

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

Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 
värdeminskning. Det redovisade värdet av goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet 
och det verkliga värdet minus försäljningskostnader.

Distributionsrätter 
Koncernen immateriella tillgångar består av distributionsrätter. Distributionsrätter som förvärvats separat redovisas till 
anskaffningsvärde. Distributionsrätter som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. 
Distributionsrätterna har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden distributionsrätter över deras bedömda nyttjandeperiod på 
10 år.

2.6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

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

NOTER



16

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Avskrivningar görs linjärt enligt följande:

Inventarier  10 år

Maskiner, bilar  5-7 år

Datautrustning  5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs 
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen. 

2.7 NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

2.8 VARULAGER

Varulagret består av färdiga varor och handelsvaror. Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av vägda genomsnittspriser för varje homogen 
varugrupp. 

2.9 FINANSIELLA INSTRUMENT – GENERELLT

Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna nedan.

2.9.1  KLASSIFICERING

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: fordringar respektive skulder värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är 
beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar 
och kundfordringar” utgörs av andra långfristiga fordringar (till den del det avser depositioner), kundfordringar, fordringar 
hos koncernföretag, likvida medel samt de finansiella instrument som redovisas bland övriga kortfristiga fordringar respektive 
interimsfordringar. 

Övriga finansiella skulder 
Koncernens lång- och kortfristiga skulder till kreditinstitut, lång- respektive kortfristiga skulder till koncernföretag, 
leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder samt interimsskulder som avser finansiella instrument klassificeras 
som övriga finansiella skulder. 

2.9.2  REDOVISNING OCH VÄRDERING

Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 

NOTER
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Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.9.3 KVITTNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt 
att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden.

2.9.4 NEDSKRIVNING FINANSIELLA INSTRUMENT

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskriv-
ningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser 
inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de uppskattade framtida 
kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflö-
den diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och ned-
skrivningsbeloppet	redovisas	i	koncernens	resultaträkning	inom	”övriga	externa	kostnader”	eller	inom	finansnettot	beroende	på	
vilken finansiell tillgång som skrivs ner. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt 
kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redo-
visade	nedskrivningen	i	koncernens	resultaträkning	inom	”övriga	externa	kostnader”	eller	inom	finansnettot	beroende	på	vilken	
finansiell tillgång som skrevs ner.

2.10 KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den 
löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, 
redovisas de som anläggningstillgångar.  
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-
tivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

2.11 LIKVIDA MEDEL

Likvida medel är ett finansiellt instrument och innefattar, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, banktill- 
godohavanden.

2.12 LEVERANTÖRSSKULDER

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den lö-
pande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. Om 
inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

2.13 UPPLÅNING

Upplåning är finansiella instrument och redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 
Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i 
åtminstone 12 månader efter rapportperiodens slut.

2.14 AVSÄTTNINGAR

En avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. 

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid 
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regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde 
avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. 

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en 
diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och 
de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som 
räntekostnad. 

2.15 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag 
är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt 
beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den 
berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas.

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

2.16 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

Pensionsförpliktelser 
Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. De förmånsbestämda planerna utgörs av ITP 2 
planer (för utförligare beskrivning se nedan). En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar 
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare 
avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman 
med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. 

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

Inom delar av koncernen förekommer det att tjänstemän i Sverige ingår i en ITP 2 plan. ITP 2-planens förmånsbestämda 
pensionsåtaganden för ålders- och familjepension tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet 
för finansiell rapportering, UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För perioden har bolaget inte haft tillgång till information för att 
kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen 
inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta 
redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt 
beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. 

För verkställande direktören finns en pensionslösning i form av kapitalförsäkring som pantsatts för pensionsåtaganden. 
Tillgången utgör ett finansiellt instrument som värderas till verkligt värde via resultaträkningen (se avsnitt 2.9 ovan). Skulden, 
dvs pensionsåtagandet, utgörs av samma värde som tillgången, samt tillkommande särskild löneskatt. I koncernredovisningen 
nettoredovisas åtagandet.   

2.17 INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som erhålls för 
sålda varor efter avdrag för rabatter, returer och mervärdesskatt. 
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska 

NOTER



19

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom 
beskrivs nedan. 

Försäljning av varor 
Koncernen säljer tekniska komponenter, material och avancerad utrustning. Försäljning av varor intäktsredovisas när 
ett koncernföretag har levererat produkten till en kund. Leverans anses inte ha skett förrän produkterna har sänts till 
angiven plats, riskerna för inkurans och förlust har överförts till kunden och kunden har godkänt produkterna i enlighet 
med försäljningsavtalet, villkoren för godkännande har löpt ut eller koncernen har objektiva bevis för att alla kriterier för 
godkännande har uppfyllts.

Försäljning av tjänster 
Koncernen säljer tjänster i form av konsultation, analyser, utveckling, installation och service. Intäkter från försäljning av 
tjänster redovisas i den period då tjänsterna utförs. Intäkterna beräknas genom att färdigställandegraden för den specifika 
transaktionen fastställs baserat på hur stor del de tjänster som utförs, utgör av de totala tjänster som ska utföras.  
 
2.18 RÄNTEINTÄKTER 

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran i kategorin lånefordringar 
och kundfordringar har gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av 
bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa 
upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till 
ursprunglig effektiv ränta. 

2.19 UTDELNINGSINTÄKTER 

Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts. 

2.20 LEASING 
Inom koncernen finns både leasingavtal som klassificeras som operationella leasingavtal och finansiella leasingavtal. 
Operationella leasingavtal är sådana avtal där väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren. 
Finansiella avtal är sådana där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska riskerna och fördelarna förknippade med 
ägandet. Koncernen agerar enbart som leasetagare och det avser främst leasingavtal av bilar, maskiner samt fastigheter.  
Leasing av bilar och maskiner har klassificerats som finansiell leasing. 

Vid redovisning av en finansiell leasing redovisas tillgången som en anläggningstillgång i koncernen balansräkning och 
värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna vid avtalet. Vid 
operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet. 

2.21 UTDELNINGAR 

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

2.22 KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar.  
 
2.23 MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 
2 Redovisning för juridiska personer. Övergång till redovisning enligt RFR 2 har inte inneburit någon effekt för moderföretaget. 

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan. 
 
Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer också 
koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, 
jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital. 

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

Aktieägartillskott och koncernbidrag 
Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och koncernbidrag erhållna till moderföretag från dotterföretag 
redovisas som bokslutsdisposition. Lämnat aktieägartillskott redovisas i moderbolaget som en ökning av andelens redovisade 
värde och i det mottagande företaget som en ökning av eget kapital. 

Finansiella instrument 
IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

 
NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär 
en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
behandlas i huvuddrag nedan.

a) Värdering av underskottsavdrag 
Koncernen analyserar årligen om skattemässiga underskottsavdrag i koncernen kommer att kunna nyttjas i framtiden, och 
därmed borde tas upp som en uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för underskottsavdrag 
för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott och mot skattepliktiga temporära skillnader. 
Christian Berner har redovisat uppskjuten skattefordran för del av de underskottsavdrag som finns i Danmark och Finland då 
det bedöms sannolikt att dessa underskottsavdrag kan nyttjas mot framtida överskott. 

 
NOT 4 SEGMENTINFORMATION

Den verkställande direktören är koncernens högste verkställande beslutsfattare. Företagsledningen har fastställt 
rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den verkställande direktören och som används som underlag 
för att fördela resurser och utvärdera resultat. 

Den verkställande direktören bedömer verksamheten både utifrån ett geografiskt perspektiv, och utifrån ett 
produktområdesperspektiv. Då det geografiska perspektivet har bedömts vara överordnat produktområdesperspektivet, 
har Christian Berner fyra rörelsesegment; Sverige, Norge, Finland och Danmark. Produktområdena beskrivs närmare i slutet 
av denna not. Verkställande direktören bedömer rörelsesegmentens resultat främst baserat på måttet EBITDA. Detta mått 
som bolaget genomgående kommenterar är rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar inklusive 
goodwillavskrivningar.

Intäkter 
Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor. 

okt-dec 
2015

helår 
2015

Segmentens 
intäkter

Försäljning 
mellan 

segment

Intäkter 
från externa 

kunder
Segmentens 

intäkter

Försäljning 
mellan 

segment

Intäkter 
från externa 

kunder

Sverige 80 674 581 80 093 287 071 2 591 284 480

Norge 19 436 19 436 87 521 87 521

Finland 15 908 15 908 55 053 55 053

Danmark 3 395 3 395 19 687 19 687

Summa 119 413 581 118 832 449 332 2 591 446 741
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EBITDA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBT. Det mått som verkställande direktören främst utvärderar 
segmenten utifrån är dock EBITDA. Tillgångar och skulder delas upp per segment. 

EBITDA stäms av mot resultat före skatt enligt följande avstämning:

Posten ”Koncern” avser ej fördelade kostnader så som koncernens årsredovisning och börsrelaterade kostnader.

okt-dec 
2014

helår 
2014

Segmentens 
intäkter

Försäljning 
mellan 

segment

Intäkter 
från externa 

kunder
Segmentens 

intäkter

Försäljning 
mellan 

segment

Intäkter 
från externa 

kunder

Sverige 70 296 478 69 818 255 201 2 617 252 584

Norge 16 523 16 523 72 748 72 748

Finland 16 167 16 167 53 396 53 396

Danmark 3 274 3 274 15 309 15 309

Summa 106 260 478 105 782 396 654 2 617 394 037

helår
2013

Segmentens 
intäkter

Försäljning 
mellan 

segment

Intäkter 
från externa 

kunder

Sverige 264 953 2 095 262 858

Norge 74 696 74 696

Finland 41 276 41 276

Danmark 14 787 14 787

Summa 395 712 393 617

NOTER

EBITDA okt-dec 
2015

okt-dec 
2014

Helår 
2015

Helår 
2014

Helår 
2013

Sverige 8 736 4 425 27 274 16 939 18 410

Norge 307 -406 2 644 1 025 366

Finland 484 842 -197 991 1 928

Danmark -25 -122 1 300 -69 -1 555

Koncern -551 -846 -2 366 -2 914 -410

Summa 8 950 3 893 28 655 15 972 18 738

Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar -689 -899 -3 267 -3 520 -4 268

Avskrivning och nedskrivningar av immate-
riella anläggningstillgångar -322 -322 -1 290 -1 290 -420

Finansiella poster - netto -101 87 10 -11 -992

Resultat före skatt 7 838 2 759   24 108 11 151 13 059
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AFFÄRSOMRÅDEN 

Christian Berner har två produktområden: Process & Miljö, samt materialteknik. Affärsområde Process & Miljö omfattar 
försäljning inom processutrustning och hela system med försäljning inom främst stora investeringsprojekt men även inom 
löpande underhåll. Affärsområde Materialteknik omfattar försäljning av vibrations- och bullerdämpande material samt plaster.

Nedan framgår nettoomsättning samt EBITDA för respektive produktområde. Posten ”Koncern” avser ej fördelade kostnader 
så som koncernens årsredovisning och börsrelaterade kostnader. 

NETTOOMSÄTTNING okt-dec 
2015

okt-dec 
2014

Helår 
2015

Helår 
2014

Helår 
2013

Process & Miljö 81 813 64 245 273 782 228 342 256 798

Materialteknik 36 683 41 394 172 132 165 129 136 026

Koncern 336 143 827 566 793

Summa 118 832 105 782 446 741 394 037 393 617

EBITDA okt-dec 
2015

okt-dec 
2014

Helår 
2015

Helår 
2014

Helår 
2013

Process & Miljö 7 760 3 288 16 576 6 483 9 383

Materialteknik 1 741 1 964 14 441 12 403 9 765

Koncern -551 -1 359 -2 362 -2 914 -410

Summa 8 950 3 893 28 655 15 972 18 738

NOT 5 RESULTAT PER AKTIE

Före och efter utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras 
med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Det har inte förekommit några återköpta aktier som 
innehas som egna aktier av moderföretaget under perioden.

Inga utspädningseffekter har justerat det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för perioderna, varför resultat 
per aktie efter utspädning sammanfaller med resultat per aktie före utspädning. 

2015 2014
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 22 485 8 634

Totalt 22 485 8 634

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 18 759 9 377

NOT 8 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner mellan Christian Berner och närstående som väsentligen påverkat ställning och resultat har ägt rum.

NOT 9 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen den 31 december 2015.

NOTER
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NOT 10 EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL IFRS FÖR MODERBOLAGET

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2015 är den första rapport som upprättas enligt IFRS och innefattar den period som 
omfattas av koncernens första bokslut enligt IFRS. 

Till följd av att koncernen går över till redovisning enligt IFRS den 1 januari 2013 byter även moderföretaget 
redovisningsprinciper per den 1 januari 2013 och övergår till redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 
Jämförelseåret justeras i enlighet med IAS 8, Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. 
Övergången till redovisning enligt RFR 2 har inte haft någon effekt på moderföretagets egna kapital. 

NOT 11 EFFEKTER VID ÖVERGÅNG TILL INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Detta är den första delårsrapport för Christian Berner-koncernen som upprättas enligt IFRS. De redovisningsprinciper 
som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2015 och för den 
jämförande information som presenteras per 31 december 2014, 31 december 2013 samt vid upprättandet av rapporten 
över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens tidpunkt för 
övergång till IFRS). 

När ingångsbalansräkningen enligt IFRS upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i 
enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En förklaring till 
hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat, ställning och kassaflöde visas 
i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa.

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS  
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att alla tillämpliga 
IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock 
övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet.

Nedan anges de av IFRS tillåtna undantagen från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som koncernen 
valt att tillämpa vid övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS.

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

Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser 
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten. 
Det innebär en lättnad jämfört med att fastställa ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, Effekterna 
av ändrade valutakurser, från den tidpunkt då ett dotterföretag eller intresseföretag bildades eller förvärvades. Koncernen 
har valt att nollställa alla ackumulerade omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och omklassificera dessa till 
balanserade vinstmedel vid tidpunkten för övergången till IFRS. 

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt 
tidigare redovisningsprinciper för tidigare perioder med motsvarande poster enligt IFRS. Övergången från tidigare 
redovisningsprinciper till IFRS har inte haft någon effekt på redovisningen av det kassaflöde som genererats av koncernen. 
Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för respektive period 
för eget kapital och summa totalresultat.

Avseende kvartal 4 2014 var den enda effekten av övergång till IFRS att valutakursdifferenser redovisas i övrigt 
totalresultat, och inte direkt i eget kapital. 

NOTER
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1 januari 2013 31 januari 2013
tkr

Noter

Enligt tidigare 
redovisnings-

principer

Effekt av 
övergång till 

K3 a)

Total 
effekt av 

övergång 
till IFRS Enligt IFRS Noter

Enligt tidigare 
redovisnings-

principer

Total effekt av 
övergång till 

IFRS Enligt IFRS

TILLGÅNGAR          

Anläggningstillgångar          

Immateriella	tillgångar	exkl	goodwill  12 088 -813 0 11 275  9 985 0 9 985

Goodwill  225 0 0 225  b) 0 225 225

Materiella anläggningstillgångar  3 711 8 610 0 12 321  11 317 0 11 317

Finansiella anläggningstillgångar  311 0 0 311  c) 372 -54 317

         0

Omsättningstillgångar         0

Varulager m.m.  20 920 0 0 20 920  21 848 0 21 848

Kundfordringar och andra ford-
ringar (inkl förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter)  52 969 0 0 52 969  63 571 0 63 571

Likvida medel  3 179 0 0 3 179  5 743 0 5 743

Summa tillgångar  93 402 7 798 0 101 199  112 835 171 113 006

SKULDER OCH EGET KAPITAL          

Eget kapital d)     d)    

Aktiekapital  300 0 0 300  300 0 300

Reserver  231 0 0 0 0 -271 -271

Balanserad vinst inklusive årets 
resultat  15 016 -813 0 14 434  18 101 496 18 597

Summa eget kapital  15 547   14 734  18 401 225 18 626

         0

Långfristiga skulder         0

Upplåning  13 296 5 400 0 18 696  16 276 0 16 276

Avsättning för pensioner och 
liknande  0     c) 54 -54  

Uppskjutna skatteskulder  65 0 0 65  1 333 0 1 333

Kortfristiga skulder         0

Upplåning  7 233 3 210 0 10 443  12 922 0 12 922

Leverantörsskulder  29 480 0 0 29 480  31 510 0 31 510

Aktuella skatteskulder  149 0 0 149  0 0 0

Övriga kortfristiga skulder  9 868 0 0 9 868  10 358 0 10 358

Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter  17 765 0 0 17 765  21 981 0 21 981

Summa eget kapital och skulder  93 402 7 798 0 101 199  112 835 171 113 006

AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL PER 1/1-2013 OCH 31/12-2013

NOTER
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31 december 2014
tkr

Noter

Enligt tidigare 
redovisnings-

principer

Total effekt 
av övergång 

till IFRS Enligt IFRS

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella	tillgångar	exkl	goodwill  8 695 0 8 695

Goodwill  b) 0 225 225

Materiella anläggningstillgångar  10 726 0 10 726

Finansiella anläggningstillgångar  c) 396 -123 273
     

Omsättningstillgångar     

Varulager m.m.  22 132 0 22 132

Kundfordringar och andra fordringar (inkl 
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter)  54 628 0 54 628

Likvida medel  47 993 0 47 993

Summa tillgångar  144 569 102 144 671

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Eget kapital x)    

Aktiekapital  625 0 625

Övrigt tillskjutet kapital   41 228 41 228

Reserver  0 98 98

Balanserad vinst inklusive årets resultat  68 332 -41 101 27 231

Summa eget kapital  68 958 225 69 182

     

Långfristiga skulder     

Upplåning  6 971 0 6 971

Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser  123 -123 0

Uppskjutna skatteskulder  1 534 0 1 534

Kortfristiga skulder     

Upplåning  4 818 0 4 818

Leverantörsskulder  31 316 0 31 316

Aktuella skatteskulder  67 0 67

Övriga kortfristiga skulder  10 471 0 10 471

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 313 0 20 313

Summa eget kapital och skulder  144 569 102 144 671

AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL PER 31/12-2014

NOTER
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Summa totalresultat 2013 2014
tkr

Noter

Resultaträkning 
(enligt tidigare 

redovisnings- 
principer)

Total 
effekt av 

övergång 
till IFRS Enligt IFRS Noter

Resultaträkning 
(enligt tidigare 

redovisnings-
principer)

Total 
effekt av 

övergång 
till IFRS Enligt IFRS

Nettoomsättning  378 286 0 378 286 378 123 0 378 123

Övriga rörelseintäkter  15 331 0 15 331 15 914 0 15 914

Summa   393 617 0 393 617 394 037 0 394 037

Handelsvaror  -241 389 0 -241 389 -237 027 0 -237 027

Övriga	externa	kostnader  -37 264 0 -37 264 -40 655 0 -40 655

Personalkostnader  -96 225 0 -96 225 -100 382 0 -100 382

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  b) -4 913 225 -4 688 -4 810 0 -4 810

Övriga rörelsekostnader    0 0 0 0

Rörelseresultat  13 826 225 14 051 11 163 0 11 163

Finansiella intäkter  421 0 421 590 0 590

Finansiella kostnader  -1 413 0 -1 413 -601 0 -601

Finansiella poster - netto  -992 0 -992 -11 0 -11

Resultat efter finansiella poster  12 834 225 13 059 11 151 0 11 151

Inkomstskatt  -3 241 0 -3 241 -2 517 0 -2 517

Årets resultat  9 593 225 9 818 8 634 0 8 634

Övrigt totalresultat       0

Valutakursdifferenser  d) 0 -271 -271 d) 0 369 369

Summa totalresultat för året  9 593 -47 9 547 8 634 369 9 003

AVSTÄMNING AV SUMMA TOTALRESULTAT PER 2013 SAMT 2014

NOTER
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a) Effekt av övergång till K3

Koncernen gick i årsredovisningen 2014 över till redovisning enligt K3, med övergångsdatum 2013-01-01. Effekter av 
övergången avsåg finansiella leasingavtal samt ytterligare avskrivningar av distributionsrätter. Då effekten av övergång till K3 
endast redovisades på en rad i årsredovisningen 2014 har koncernen valt att tydliggöra effekten per rad vid övergång till IFRS. I 
övrigt hänvisas till kommentarer till övergången i årsredovisningen 2014. 

b) Återläggning av avskrivning goodwill

I redovisningen enligt tidigare redovisningsprinciper skrevs goodwill av över den period den beräknades ge ekonomiska 
fördelar. Enligt IFRS skrivs inte goodwill av utan istället genomförs årliga nedskrivningstest. De årliga nedskrivningstest 
som genomförts har ej påvisat att något nedskrivningsbehov av goodwill skulle föreligga. De avskrivningar på goodwill 
som redovisats före tidpunkten för övergång till redovisning enligt IFRS kvarstår eftersom Christian Berner valt att tillämpa 
undantaget i IFRS 3 att inte räkna om tidigare rörelseförvärv. Återläggning av avskrivningar på goodwill görs därför första 
gången för räkenskapsåret 2013. Avskrivningar avseende goodwill har därmed återlagts för räkenskapsåret 2013 med 225 tkr. 
Inga ytterligare avskrivningar gjordes 2014. Effekt av övergång på totalresultatet avseende återläggning av goodwill är totalt 
för räkenskapsåret 2013 225 tkr. 

c) Nettoredovisning av pensioner

För VD har tecknats en kapitalförsäkring under räkenskapsåret 2013. Koncernens pensionsåtagande motsvarar det verkliga 
värdet på kapitalförsäkringen, samt tillkommande särskild löneskatt på pensionsförpliktelsen. Enligt K3 ska bruttoredovisning 
ske av kapitalförsäkringen respektive pensionsåtagandet. Vid övergång till IFRS redovisas detta dock netto i balansräkningen. 
Pensionsåtagandet per 2014-12-31 var 123 tkr, och per 2013-12-31 54 tkr.

d) Omklassificeringar inom eget kapital och effekt på balanserade vinstmedel

Vid en övergång till redovisning enligt IFRS delas inte längre eget kapital upp i bundet och fritt eget kapital. Bundna reserver 
klassificeras om till balanserade vinstmedel, till den del de inte avser övrigt tillskjutet kapital, dvs tillskott som lämnats 
från	ägarna	i	form	av	exempelvis	nyemissioner,	aktieägartillskott	etc.	Omräkningsdifferenser	redovisas	enligt	IFRS	i	posten	
”Reserver” inom eget kapital. Koncernen har valt att nollställa de ackumulerade omräkningsdifferenserna vid övergång till 
IFRS, varför inget belopp hänförs till reserver per 2013-01-01. I efterföljande perioder redovisas omräkningsdifferenserna 
avseende omräkning av dotterföretag i ”Övrigt totalresultat”, och balanseras i ”Reserver”. Balanserat resultat och årets resultat 
redovisas på en rad enligt IFRS och benämns ”Balanserat resultat inklusive årets totalresultat”. Nedan framgår omklassificering 
inom eget kapital vid tidpunkt för övergång till redovisning enligt IFRS.

tkr
Eget kapital, uppställ-

ningsform, enligt 

tidigare tillämpade 

redovisningsprinciper Omklassificering

Uppställningsform eget 

kapital enligt IFRS 

Omklassificerade belopp 

per eget kapital kompo-

nent innan K3- respek-

tive IFRS-justeringar

Aktiekapital 300  Aktiekapital 300

Bundna reserver 231 -231
Balanserad vinst inkl 

årets totalresultat
15 247

Fria reserver 12 947 231

Årets Resultat 2 069  

Summa eget kapital per 2013-01-01 15 547 0 Summa eget kapital 15 547
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Övergång till redovisning enligt IFRS har haft följande effekt på balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  
per 2013-12-31 och 2014-12-31:

tkr 2013-12-31 2014-12-31

Återläggning	av	avskrivningar	på	goodwill	(not	x) 225 225

Omföring av omräkningsdifferenser till reserver 271 -98

Omföring av emissionslikvid till övrigt tillskjutet kapital  -41 228

Total effekt 496 -41 101

Övergång till redovisning enligt IFRS hade ingen effekt på balanserade vinstmedel per 2013-01-01. 

 

OMKLASSIFICERINGAR ENLIGT IAS 1

Balansräkningen 
Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av följande poster i balansräkningen; ”Kassa bank” benämns ”Likvida 
medel”. Avsättningar ska enligt IFRS inte längre redovisas under egen rubrik benämnd ”Avsättningar”, utan redovisas under 
någon av rubrikerna ”Långfristiga skulder” eller ”Kortfristiga skulder” beroende på avsättningens karaktär. 

Vissa omklassificeringar inom det egna kapitalet har gjorts (se ovan). Eget kapital är uppdelat i aktiekapital, samt balanserad 
vinst inklusive periodens resultat. Vid övergång till IFRS har inga poster redovisats i posten ”Reserver”, då koncernen valt att 
tillämpa undantaget avseende ackumulerade omräkningsdifferenser vid övergång till IFRS. 

Resultaträkningen 
Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande poster i rapport över totalresultat; ”Ränteintäkter och liknande 
resultatposter” benämns ”Finansiella intäkter”, ”Räntekostnader och liknande resultatposter” benämns ”Finansiella 
kostnader” och ”Skatt på årets resultat” benämns ”Inkomstskatt”. Koncernen redovisar valutakursdifferenser från omräkning 
av dotterföretag i ”Övrigt totalresultat” i och med övergången till IFRS. Enligt IFRS redovisas endast transaktioner med 
aktieägare direkt i eget kapital övriga poster redovisas i övrigt totalresultat och balanseras i eget kapital.

 

NOTER
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KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

•	 Årsredovisningen för 2015 publiceras den 6 april 2016

•	 Rapport för första kvartalet 2016 publiceras den 28 april 2016, 
kl. 15.00

•	 Rapport för andra kvartalet 2016 publiceras den 17 augusti 
2016, kl. 13.00

•	 Rapport för tredje kvartalet 2016 publiceras den 19 oktober 
2016, kl. 13.00

 
ÅRSSTÄMMA

•			 Årsstämma	2016	kommer	att	hållas	den	28	april	2016	 
 klockan 16.00 i Mölnlycke.

•			 Kallelse	till	årsstämman	sker	via	annonsering	i	tidningar	och	 
 på bolagets webbplats 30 mars 2016. 

•			 Årsredovisningen	offentliggörs	6	april	2016	och	finns	då		 	
 tillgänglig via bolagets webbplats.  
 De aktieägare som önskar få årsredovisningen i tryckt version   
 ska meddela bolaget detta. 

•			 Styrelsen	föreslår	en	utdelning	om	0,50	kr	per	aktie.		 	
 Utdelningen motsvarar en utdelningsandel om 42 procent,  
 vilket är i linje med bolagets finansiella mål som är 30-50   
 procent.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 
 
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB 
Tel +46 (0) 70-18 66 910 
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com 
 
Anna Boqvist CFO Christian Berner Tech Trade AB 
Tel +46 (0) 70-18 66 986 
E-post: anna.boqvist@christianberner.com 
 
Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor 
Tel +46 (0) 8-454 32 00
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