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Bokslutskommuniké 2021 
 
FJÄRDE KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2021 

 
HELÅRET JANUARI-DECEMBER 2021 

- Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 
65 procent till 271 Mkr (164) 

- Nettoomsättningen för helåret ökade med 57 procent till 
1 455 Mkr (927) 

- Organisk tillväxt uppgick till 66 procent 
- EBITA uppgick till 5,6 Mkr (0,5)  

- Organisk tillväxt uppgick till 59 procent 
- EBITA ökade med 164 procent till 166 Mkr (63) 

- EBITA marginalen uppgick till 2,1 procent (0,3) - EBITA marginalen uppgick till 11,4 procent (6,8) 
- Operativt kassaflöde uppgick till -30 Mkr (-15) - Operativt kassaflöde uppgick till 0 Mkr (167) inklusive 

förvärvade dotterbolag om 104 Mkr 
- Orderboken uppgick vid årets slut till 1 139 Mkr (708) - Resultat per aktie uppgick till 7,09 kr (5,65) 

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2021 
• Byte av redovisningsstandard har skett under fjärde kvartalet genom övergång till IFRS. I samband med övergången har 

historiska jämförelsetal räknats om när så har erfordrats. Information om övergångseffekter redovisas i noterna till 
rapporten. Övergången har påverkat nettoomsättningen för helåret 2021 med -99 Mkr jämfört med tidigare principer.      

 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr/aktie. 
• Förvärv har gjorts av återförsäljaren Herholdt Andersen AS i Tönsberg, Norge. Verksamheten består huvudsakligen av 

försäljning av nya och begagnade båtar samt tillbehör, service och vinterförvaringar. 2021 omsatte bolaget 94 MNOK med 
ett rörelseresultat (EBITDA) om 19 MNOK. Köpeskillingen för verksamheten uppgick till 76 MNOK på skuldfri basis. 
Aktierna är planerat att tillträdas i slutet av april. Bolagets ledning kommer fortsätta att driva verksamheten efter 
tillträdet. 

 
1) Resultat per aktie före utspädning har omräknats till följd av övergång till IFRS.  
2) Definitioner av nyckeltal framgår av Not 10. I kvartal fyra 2020 redovisades uppskjuten skatt på underskottsavdrag och andra temporära skillnader vilket påverkar jämförbarheten i 

nyckeltalen. 
 

  
 

 
Kv 4 

2021 
Kv 4 

2020 % 
Jan-Dec 

2021 
Jan-Dec 

2020 % 

Nettoomsättning, Mkr 270,9 164,4 65 1 455,4 927,4 57 

Rörelseresultat, Mkr 5,5 -3,5 - 165,9 58,9 182 

EBITA, Mkr 5,6 0,5 1 053 166,4 63,0 164 

EBITA-marginal, % 2,1% 0,3% 1,8 11,4% 6,8% 4,6 

Periodens resultat, Mkr 7,5 1,4 423 133,0 76,7 73 

Operativt kassaflöde, Mkr -30 -15 -105 0,4 167,4  -100 

Resultat per aktie1 0,39 0,10 286 7,09 5,65 27 
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Ett i många avseenden märkligt 
och utmanande år avslutades på 
ett bra sätt  

För helåret 2021 når vi en nettoomsättning om 1,46 
Mdr vilket motsvarar en tillväxt om fantastiska 57 
procent. Bruttomarginaler samt resultat har samtidigt 
förbättrats med 2,4 procentenheter respektive 182 
procent jämfört med föregående år. Ökningen i EBITA 
marginal är hela 4,6 procentenheter på helårsbasis och 
landar på 11,4 procent vilket är väl i linje med våra 
finansiella mål. Under året har dessutom kassaflödet varit 
starkt. 

Det fjärde kvartalet isolerat slutar med en omsättning 
om 271 Mkr (164) och en EBITA om 6 Mkr (1). Jämfört 
med samma period föregående år har vi således tagit ett 
bra kliv framåt. 

Marknadsläget under 2021 har generellt varit starkt 
vilket resulterat i en orderbok som idag överstiger 1,1 
Mdr. Visibiliteten inför framtiden gör att förutsägbar-
heten i efterfrågan är mycket hög och hjälper oss att 
fokusera på rätt utmaningar i närtid.  

Vår hemmamarknad Norden är fortsatt stark. 
Orderingången hos våra egenägda återförsäljare har ökat 
och står för en större del av vår växande försäljning på 
denna marknad. Förvärvet av Marine Store, som 
genomfördes under första halvåret 2021, har ytterligare 
förstärkt denna trend. Vi har under de senaste åren 
investerat i fler egna återförsäljare i syfte att styra 
varumärkespositioneringen i de för oss viktiga 
boatingdistrikten. Vi ser att arbetet gett resultat genom 
en märkbart ökad försäljning på de aktuella marknaderna. 

I övriga Europa har återhämtningen under året varit 
stark och i synnerhet i Storbritannien, via vår egenägda 
återförsäljare. Även i Tyskland har vår närvaro utvecklats 
utomordentligt väl. Trots pandemin har vi också lyckats 
att addera ett antal bra handelsplatser runt om i Europa. 

Orderingången från Nordamerika har fortsatt att 
utvecklas positivt under året och USA har förstärkt 
positionen som den enskilt största marknaden utanför 
Norden. Ett flertal handelsplatser har tillkommit även här 
och likt tidigare är det vår produktionskapacitet som är 
begränsande vad gäller den nordamerikanska 
expansionen. 

Vårt eftermarknadserbjudande, från såväl båt-
tillverkarna med reservdelar, tillbehör och accessoarer 
som våra egenägda återförsäljare med service, 
reparationer och vinterförvaring har fortsatt att utvecklas 
positivt under året. Vi har stärkt organisationen i takt 
med tillväxten och har idag en bra och robust plattform 
framåt. Vi har under året rekryterat in kompetenser men 
samtidigt arbetar vi också kontinuerligt med att utbilda 
och stärka även befintlig organisation. 

I och med att den totala orderboken har ökat med 61 
procent jämfört med 2020 har kapacitetssäkring varit en 
viktig fråga under året och är så fortsatt inför 2022.  

Under året har produktionen framgångsrikt skalats 
upp och i Finland har vi bl. a öppnat upp en ny 
produktionslina i en av våra egna fabriker samt 
outsourcat en del av produktionen i syfte att öka flödet i 
vår andra fabrik. I Sverige har en del omflyttningar gjorts 
och en mindre utbyggnad påbörjats i den ena fabriken 
vilket dels ökat kapaciteten, dels ger oss möjligheten att 
öka storleken på byggda båtar. Vi har också startat ett 
samarbete med en finsk aktör för att ytterligare öka 
output i ett av våra varumärken. I Polen har investeringen 
i en ny fabriksbyggnad-, färdigställd under början av 2021, 
starkt bidragit till en dubblerad kapacitet som genomförts 
för det aktuella varumärket. Vi strävar efter att ha en 
flexibel produktion, där den outsourcade andelen utgör 
en väsentlig del av tillväxten. Marknadens efterfrågan har 
dock varit större än vår kapacitets-utbyggnad under året 
och ett ytterligare behov bedöms därför fortsatt vara 
nödvändig inför nästa säsong.  

I och med den stora efterfrågan som råder i branschen 
så utmanas också leverantörskedjan. Under 2021 har vi 
kontinuerligt utmanats i vår strävan att ha rätt saker på 
rätt plats och i rätt tid och ett fantastiskt jobb har utförts i 
alla funktioner för att parera utmaningarna. Vi följer 
fortsatt utvecklingen noga för att dels säkerställa 
tillgången till material, dels för att kunna hantera 
förväntade kostnadsökningar även om dessa, åtminstone 
delvis, visar tecken på att nu stabiliseras. 

Att erbjuda ett brett sortiment av motorbåtar och 
därmed vara relevanta för våra återförsäljare och deras 
kunder, är en viktig grundsten för oss. Våra sju 
varumärkens integritet har stärkts löpande under 2021 
genom såväl lansering av nya modeller och 
årsmodellsuppdateringar såväl som i en mer riktad 
marknadsföring. En av lanseringarna under året var den 
helelektrifierade Bella Zero som har rönt en hel del 
uppmärksamhet i media men även emottagits väl av såväl 
återförsäljare som potentiella kunder. 

Vi ser fram mot 2022 med tillförsikt med lanseringar 
av nya modeller, en ökad kapacitet samt en fortsatt stark 
underliggande marknad.  

 

 
 
Jan-Erik Lindström 
VD och koncernchef 
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Nimbuskoncernens utveckling 
Fjärde kvartalet 2021 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen ökade med 65 procent till 271 Mkr 
(164). Den organiska tillväxten uppgick till 66 procent, 
skillnaden mot nettoomsättningsökningen är i sin helhet 
valutarelaterad. Omsättningen i Marine Store uppgick till 26 
Mkr.  
 
Resultat 
EBITA resultatet uppgick till 6 Mkr (1). Resultatet påverkades 
positivt av ökad nettoomsättning och förbättrad bruttovinst-
marginal från 15,5 procent till 16,4 procent vilket främst 
berodde på lägre produktionskostnader samt 
produktmixeffekter.  
Därtill var rörelsekostnaderna i förhållande till netto-
omsättningen lägre än föregående år vilket är en konsekvens 
av ökade skalfördelar till följd av ökad försäljningsvolym. 
Samtidigt har de förvärvade Marine Store enheterna låg 
omsättning i perioden till följd av säsongseffekter vilket 
påverkar marginalen negativt. Jämförelseåret belastades av 
transaktionskostnader hänförliga till IPO:n om 2 Mkr. 
 
Fortsatt tillväxt i orderboken 
Orderboken per den sista december uppgår till 1 139 Mkr 
vilket innebär en ökning om 19 procent jämfört med tredje 
kvartalet (960).  
Orderboken är avgränsad till att endast innefatta bekräftade 
ordrar som per balansdagen var produktionsplanerade till 
säsongen 2022 och 2023 och som hade förskottsbetalats i 
enlighet med bolagets interna regelverk. Därtill finns en inte 
oväsentlig orderstock som ännu inte har kunnat order-
bekräftas, men som avses att levereras under kommande 
säsongerna, vilket sammantaget gör att bolagets visibilitet 
inför 2022 och 2023 bedöms som stark. 
Förskottsbetalningar från kunder uppgår till 192 Mkr vilket 
innebär en ökning om 78 procent jämfört med tredje 
kvartalet (108).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansiell ställning 
Kassaflöde  
Det operativa kassaflödet uppgick till -30 Mkr (-15). I 
perioden har kapitalbindning i varulager ökat vilket är i linje 
med förväntad säsongsvariation som innebär successiv 
ökning av färdigvarulager under kvartal 4 och kvartal 1.  
 
Likviditet och finansiell ställning 
Koncernen hade vid periodens utgång tillgängliga likvida 
medel om 154 Mkr exklusive checkkredit om 145 Mkr. 
Soliditeten uppgick till 49 procent. 
 
Effekter av Corona-pandemin 
Koncernen har främst påverkats negativt i form av 
störningar i leverantörskedjan vilket har haft påverkan på 
leveranstider och orsakat merarbete för bolaget. Bolaget 
avser att hantera eventuella leverantörs- och prisstörningar 
löpande.  
 
Utveckling per region 

Koncernens försäljningsregioner är Sverige, Norden 
(exklusive Sverige), Europa (exklusive Norden) och övriga 
marknader. I Sverige och England drivs Nimbus Groups 
verksamhet genom såväl egna som externa återförsäljare. 
Till övriga marknader sker försäljning enbart via externa 
återförsäljare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sverige  
Den svenska försäljningen uppgick till 93 Mkr och 
motsvarade 34 procent av nettoomsättningen. Förvärvet av 
Marine Store har haft en positiv påverkan på omsättningen 
med 26 Mkr. Säsongsvariationen gör att fjärde kvartalet 
omsättningsmässigt understeg tredje kvartalet.  

Norden  
Den nordiska försäljningen uppgick till 53 Mkr vilket 
motsvarade 20 procent av nettoomsättningen.  

Europa 
Den europeiska försäljningen uppgick till 63 Mkr vilket 
motsvarade 23 procent av nettoomsättningen.  

Övriga marknader 

Utvecklingen på övriga marknader var positiv med ökad 
försäljning till USA. Omsättningen uppgick till 61 Mkr vilket 
motsvarade 22 procent av den totala nettoomsättningen. 
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Försäljning genom egna och externa återförsäljare  
Nimbuskoncernen säljer både genom egna och externa 
återförsäljare. De egna återförsäljarna återfinns i Sverige och 
i Storbritannien.  
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Nimbuskoncernens utveckling 
Helåret 2021 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen ökade med 57 procent till 1 455 Mkr 
(927). Den organiska tillväxten uppgick till 59 procent, 
skillnaden mot nettoomsättningsökningen var i sin helhet 
valutarelaterad. Förvärv av återförsäljare inkluderas i den 
organiska tillväxten. Marine Store har under året bidragit till 
koncernen med 194 Mkr i nettoomsättning.  
 
Resultat 
EBITA resultatet uppgick till 166 Mkr (63). EBITA-marginalen 
uppgick till 11,4 procent (föregående år 6,8 procent). 
Marginalförbättringen påverkades främst av förbättrad 
bruttovinstmarginal med 2,4 procentenheter samt volym-
relaterade skalfördelar i rörelsekostnaderna. 
Bruttovinstmarginalen påverkades generellt av lägre 
produktionskostnader samt produktmixeffekter samtidigt 
som försäljningsandelen av egna varumärken via egna åter-
försäljare, som ger högre vinstmarginal, var något lägre än 
förra året. Detta beroende på att de förvärvade Marine 
Store enheterna endast har salufört externa varumärken 
under året.  
Emissionskostnader hänförliga till IPO:n har redovisats direkt 
mot erhållen emissionslikvid över fritt eget kapital.  
 
Fortsatt tillväxt i orderboken 
Orderboken uppgick till 1 139 Mkr vilket innebar en ökning 
om 61 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020 (708). 
Orderboken är avgränsad till att endast innefatta ordrar som 
per balansdagen var produktionsplanerade till säsongen 
2022 och som hade förskottsbetalats i enlighet med Nimbus 
interna regelverk. Förskottsbetalningar från kunder uppgick 
till 192 Mkr, vilket var en ökning med 116 Mkr jämfört med 
föregående år.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiell ställning 
Kassaflöde  
Det operativa kassaflödet uppgick till 1 Mkr (167). Det 
operativa kassaflödet har belastats med -104 Mkr netto 
avseende förvärvet av Marine Store (efter avräkning av 
förvärvad kassa).   
 

 
Likviditet och finansiell ställning 
Förändring i finansieringsverksamheten uppgår till 120 Mkr 
(-145) och har påverkats av emissionslikvid från IPO om 178 
Mkr (netto efter avdrag för emissionskostnader) samt 24 
Mkr från lösen av teckningsoptioner. 
Koncernen hade vid periodens utgång tillgängliga likvida 
medel om 154 Mkr exklusive checkkredit om 145 Mkr. 
Soliditeten uppgick till 49 procent.  
 
Effekter av Corona-pandemin 
Koncernen har främst påverkats negativt i form av 
störningar i leverantörskedjan vilket har haft påverkan på 
leveranstider och orsakat merarbete för bolaget. Bolaget 
avser att hantera eventuella leverantörs- och prisstörningar 
löpande.   

 
Utveckling per region 
Koncernens försäljningsregioner är Sverige, Norden 
(exklusive Sverige), Europa (exklusive Norden) och övriga 
marknader. I Sverige och England drivs Nimbus verksamhet 
genom såväl egna som externa återförsäljare. Till övriga 
marknader sker försäljning enbart via externa återförsäljare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige  
Den svenska försäljningen har utvecklats positivt och 
uppgick till 790 Mkr vilket var en ökning med 293 Mkr (+59 
procent) från föregående år (497 Mkr), varav förvärvet av 
Marine Store bidrog med 194 Mkr. Marine Stores försäljning 
motsvarade 25 procent av den svenska försäljningen. 

Norden  
Försäljningen i Norden uppgick till 231 Mkr vilket var en 
ökning med 61 Mkr (+36 procent) jämfört med föregående 
år (170 Mkr). 

Europa  
Försäljningen i Europa uppgick till 276 Mkr vilket är en 
ökning med 77 Mkr (+39 procent) från föregående år (199). 

Övriga marknader 
Försäljningen på övriga marknader uppgick till 159 Mkr vilket 
är en ökning med 97 Mkr (+156 procent) från föregående år 
(62). Ökningen kommer främst från Nordamerika.  

 
Försäljning genom egna och externa återförsäljare  
Nimbuskoncernen säljer både genom egna och externa 
återförsäljare. De egna återförsäljarna återfinns i Sverige och 
i Storbritannien. Förvärvet av Marine Store har medfört att 
en större andel av koncernens nettoomsättning kommer 
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från egenägda återförsäljare. Marine Store säljer idag endast 
varumärken som ej ägs av Nimbus Group vilket påverkade 
koncernens marginaler negativt. Över tid kommer denna 
försäljning att kompletteras även med egenägda 
varumärken vilket väntas bidra positivt till koncernens 
marginaler. 
 

 

Övrigt 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både 
finansiell och operativ karaktär, vilka koncernen kan påverka 
i större eller mindre omfattning. Inom koncernen pågår 
kontinuerliga processer för att identifiera förekommande 
risker samt bedöma hur dessa skall hanteras.  
 
Bland operativa risker kan nämnas att bolaget är utsatt för 
affärsrisker i samband med konjunktur- och efterfråge-
svängningar, likväl som kunders preferenser och relation till 
bolaget. Vidare finns risker hänförliga till produktions-
förmåga, kapacitet och beläggningsgrad i bolaget och hos 
bolagets externa tillverkare, samt tillgänglighet och pris på 
råvaror. Bolaget är också beroende av fortsatt förtroende 
från personal samt möjlighet att rekrytera kompetenta 
medarbetare. 
 
Vad avser finansiella risker kan nämnas att koncernen är 
utsatt för valutarisk, i framförallt relationerna mellan USD, 
EUR och SEK, genom omräkningsexponering av kund- och 
leverantörsreskontra samt redovisade tillgångar, skulder och 
nettoinvesteringar i verksamheten. Koncernen är även utsatt 
för andra risker som ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk. 
Koncernen är även utsatt för övergripande covid-19 risker. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Första kvartalet  
- Bolaget noterades på Nasdaq First North GM den 9 

februari. I samband med noteringen genomfördes en 
nyemission om 200 Mkr före transaktionskostnader 
respektive 179 Mkr efter transaktionskostnader. 
Noteringskursen uppgick till 52,00 kr/aktie.  

- Som förberedelse inför börsnoteringen omvandlades 
villkorade aktieägartillskott om 20 Mkr till aktiekapital 
genom kvittningsemission.  

- Därtill löstes samtliga utestående teckningsoptioner 
innebärandes att bolaget tillfördes en emissions-likvidvid 
om 24 Mkr. 

- Lansering gjordes av Nimbus C8 samt Nimbus T9-Twin 
Engine.  

Andra kvartalet 
- Återförsäljarkedjan Marine Store med verksamheter i 

Norrtälje, Bergshamra och Nynäshamn förvärvades den 
17 maj. Köpeskillingen uppgick till 180 Mkr på skuldfri 
basis för verksamheterna. 

- Lansering gjordes av den helt elektrifierade båten Bella 
Zero som endast kan beställas online på Bellas hemsida, 
www.bellaboats.fi. 

Tredje kvartalet 
- Avtal tecknades med flera nya betydelsefulla åter-

försäljare i Nordamerika och Asien såsom Pride Marine 
Group och Asia Marine. 

Fjärde kvartalet 
- Byte av redovisningsprincip har gjorts till IFRS vilket 

innebär att tidigare presenterade jämförelsetal enligt K3 
har omräknats. Effekterna av övergången finns beskrivna 
i noterna 2, 8 ,9, 10 samt bilaga 1 i denna rapport. 

 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
- Förvärv har gjorts av återförsäljaren Herholdt Andersen 

AS i Tönsberg, Norge. Verksamheten består huvud-
sakligen av försäljning av nya och begagnade båtar samt 
tillbehör, service och vinterförvaringar. 2021 omsatte 
bolaget 94 MNOK med ett rörelseresultat (EBITDA) om 
19 MNOK. Köpeskillingen för verksamheten uppgick till 
76 MNOK på skuldfri basis. Aktierna är planerat att 
tillträdas i slutet av april. Bolagets ledning kommer 
fortsätta att driva verksamheten efter tillträdet.  
 

Personal och organisation 
Koncernen hade per balansdagen 391 (288) anställda i 
Sverige, Finland, Storbritannien och Polen. 
 
Moderbolaget 
Nettoomsättningen uppgick till 585 (386) Mkr. Resultat efter 
finansiella poster uppgick till 42 (-22) Mkr.  
 
Aktiedata 
Per den 31 december 2021 hade Nimbus Group 19 377 810 
st aktier. Aktiekapitalet uppgick till 1 076 545 kr med 
kvotvärde 0,0556 och antalet aktieägare uppgick till 6 586 st. 
Stängningskursen på årets sista handelsdag var 75,00 kr, 
vilket motsvarade ett börsvärde om 1 453 Mkr. 
 
Valberedning inför årsstämman 2022 
Valberedningen som skall verka inför årsstämman den 18 
maj 2022 har följande sammansättning: 
Per Hesselmark  R12 Kapital AB 
Håkan Roos Roosgruppen AB 
Jonathan Schönbäck Odin Fonder  
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till Nimbus 
valberedning 2022 kan vända sig till valberedningen på e-
mail: nomination@nimbus.se.  
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Styrelsens och verkställande direktörens försäkran 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild över utvecklingen av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför.  
 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 

 
 

Stockholm den 22 februari 2022 
 
 

 

 

Mats Engblom   Per Hesselmark 
Ordförande   Styrelseledamot 
 

 

 

Eva Nilsagård   Göran Gummeson 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

 

 

Lars Hygrell   David Bourghardt 
Styrelseledamot                Styrelseledamot 

 

 
 
 
 

Jan-Erik Lindström  
VD och koncernchef 
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Förslag till årsstämma den 18 maj 2022 
 
Nimbus Groups ordinarie årsstämma kommer att hållas den 18 maj 2022 i bolagets egna lokaler i GKSS-hamnen i Långedrag, Göteborg. 
Aktieägare kan delta i årsstämman fysiskt eller genom att förhandsrösta i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen.  

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att utdelning lämnas med 1,50 kr per aktie för 2021. 
 

Finansiell kalender  
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 publiceras den 3 maj 2022 
Årsstämma i Nimbus Group AB (publ) kommer att hållas 18 maj 2022 
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 publiceras den 19 juli 2022 
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 kommer att publiceras 9 november 
 
Bolagets rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.nimbusgroup.se  
 
Telefonkonferens:  
Nimbus Group publicerar delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2021, på tisdag den 22 februari klockan 08:00. Klockan 10:00 samma dag 
hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. 
Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med 
presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46 856 66 42 705 UK: +44 333 30 09 030 US: +1 646 72 24 902. Det går också 
att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/nimbus-q4-2021  
 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Jan-Erik Lindström, VD +46 738 53 46 04  
Rasmus Alvemyr, CFO +46 738 53 45 05  
  
  
Denna information är sådan information som Nimbus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl 08.00 CET.  
  
   
Om Nimbus Group   
Nimbus Group tillverkar och säljer fritidsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon. 
Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2021 1 455 Mkr och hade 
391 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen och England. 
  
För mer information se www.nimbusgroup.se  
  
Nimbus Group AB (publ) org nr 556903–6568  
Talattagatan 10  
426 76 Västra Frölunda  

  
 

Certified adviser  
Erik Penser Bank  
Apelbergsgatan 27  
Box 7405  
103 91 Stockholm  
Telefon +46 8 463 80 00  
e-mail: certifiedadviser@penser.se 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nimbusgroup.se/
https://tv.streamfabriken.com/nimbus-q4-2021
mailto:certifiedadviser@penser.se
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Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare. 
  

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kv 4 Kv 4 2021-01-01 2020-01-01  

Tkr 2021 2020 2021-12-31 2020-12-31  

      

Nettoomsättning 270 928 164 440 1 455 401 927 354  

Kostnader för sålda varor och tjänster -226 418 -141 879 -1 162 429 -763 402  

Bruttoresultat   44 510 22 561 292 972 163 952  

      

Försäljningskostnader -27 871 -19 876 -90 935 -77 513  

Administrationskostnader -14 343 -8 147 -45 220 -34 758  

Övriga rörelseintäkter 3 146 2 019 10 269 7 217  

Övriga rörelsekostnader 8 -8 -1 226 -9  

Summa rörelsekostnader -39 060 -26 012 -127 112 -105 063  
 
Rörelseresultat 5 450 -3 451 165 860 58 889  

       

Resultat från finansiella poster      
Andel av resultat efter skatt från innehav redovisade med 
kapitalandelsmetoden -101 0 -129 0  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 0                  6 6 15  

Finansiella intäkter 3 114 6 365 6 773 6 399  

Finansiella kostnader -1 551  -1 993 -6 083 -11 118  
 
Resultat efter finansiella poster 6 912 921 166 427 54 185  

       

Skatt på årets resultat 559 508 -33 416 22 533  

ÅRETS RESULTAT 7 471 1 429 133 011 76 718  

      

Övrigt totalresultat: 7 471 1 429 133 011 76 718  
 
Poster som kan komma att omföras till årets resultat:      

Valutakursdifferenser utländska verksamheter 1 367 -8 972 4 693 -7 752  

Summa totalresultat för året  8 838 -7 543 137 704 68 966  

      

Resultat per aktie före utspädning 0,39 0,10 7,09 5,65  

Resultat per aktie efter utspädning 0,39 0,10 7,09 5,23  
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
Tkr 2021-12-31 2020-12-31 2020-01-01 

       

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 185 223 9 790 9 790 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande rättigheter 90 227 64 868 61 387 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5 532 6 047 6 563 

Pågående utvecklingsprojekt 23 833 30 834 26 339 

Summa immateriella anläggningstillgångar 304 815 111 539 104 079 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 64 237 62 109 60 618 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
Materiella anläggningstillgångar 23 53 30 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 778 1 588 1 607 

Summa materiella anläggningstillgångar 68 038 63 750 62 255 

    

Nyttjanderättstillgångar    

Tillgångar med nyttjanderätt 74 380 47 515 56 915 

Summa nyttjanderättstillgångar 74 380 47 515 56 915 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden 7 829 925 - 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 144 141 146 

Övriga långfristiga fordringar 4 680 4 471 - 

Uppskjuten skattefordran 18 322 25 343 2 735 

Summa finansiella anläggningstillgångar 30 975 30 880 2 881 

Summa anläggningstillgångar  478 208 253 684 226 130 

    

Omsättningstillgångar       

Varulager  365 795 233 415 303 495 

Kundfordringar 162 368 118 039 127 912 

Förskott till leverantör 14 658 5 120 8 823 

Övriga fordringar/förutbetalda kostnader 52 606  49 314 63 991 

Likvida medel 153 860  32 386 10 237 

Summa omsättningstillgångar 749 287 438 274 514 458 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 227 495 691 958 740 588 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
Tkr 2021-12-31 2020-12-31 2020-01-01 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare       

Aktiekapital  
 

1 077 760 753 

Övrigt tillskjutet kapital 118 474 118 474 64 346 

Reserver -3 059 -7 752 - 

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 488 593 152 860 76 142 

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 605 085 264 342 141 241 

Innehav utan bestämmande inflytande - - - 

Summa eget kapital 605 085 264 342 141 241 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 31 939 57 965 76 169 

Avsättningar 17 376 26 061 30 800 

Uppskjuten skatteskuld 8 467 168 1 932 

Leasingskulder 56 916 33 988 44 050 

Summa långfristiga skulder 114 698 118 182 152 951 

    

Kortfristiga skulder       

Förskott från kunder 192 022 76 112 20 313 

Skulder till kreditinstitut 18 858 36 672 93 897 

Skulder till ägarföretag - 20 187 112 781 

Leverantörsskulder 142 025 69 452 111 470 

Aktuell skatteskuld 16 170 1 238 326 

Leasingskulder 16 656 13 207 12 524 

Övriga skulder 59 119  50 466 60 620 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 62 862 42 101 34 465 

Summa kortfristiga skulder 507 712  309 435 446 396 

Summa skulder 622 410 427 617 599 347 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 227 495 691 958 740 588 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
 

 Aktiekapital Övrigt  
tillskjutet kapital 

Reserver Balanserat resultat 
inklusive periodens 

resultat 

Summa  
eget kapital 

INGÅENDE BALANS PER 2020-01-01 753 64 346 - 76 142 141 241 
Årets resultat    76 718 76 718 
Övrigt totalresultat för året   -7 752  -7 752 
Summa totalresultat 753 64 346 -7 752 152 860 210 207 
      
Transaktioner med ägare i deras egenskap 
av ägare 

     

Nyemission  7 2 212   2 219 
Aktieägartillskott  51 916   51 916 
UTGÅENDE BALANS PER 2020-12-31 760 118 474 -7 752 152 860 264 342 
      
      
INGÅENDE BALANS PER 2021-01-01 760 118 474 -7 752 152 860 264 342 
Årets resultat    133 011 133 011 
Övrigt totalresultat för året   4 693  4 693 
Summa totalresultat 760 118 474 -3 059 285 871 402 046 
      
Transaktioner med ägare i deras egenskap 
av ägare 

     

Förberedande transaktioner inför IPO:      
Lämnad utdelning    -20 000 -20 000 
Kvittningsemission 28   19 972 20 000 
Teckningsemission 75   24 361 24 436 
Nyemission, IPO 214   178 389 178 603 
UTGÅENDE BALANS PER 2021-12-31 1 077 118 474 -3 059 488 593 605 085 
      

 
Antal aktier per balansdagen uppgår till 19 377 810.  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN         

  Kv 4 Kv 4 2021-01-01 2020-01-01 

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

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Rörelseresultat före finansiella poster 5 450 -3 451 165 860 58 889 

Avskrivningar 9 991 12 195 38 202 13 272 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  3 533 -6 252 -3 584 17 293 

  18 974 2 492 200 478 89 454 

Erhållen ränta -2 346 6 371 1 731 1 492 

Erlagd ränta -1 535 -1 993 -6 156 -6 167 

Betald inkomstskatt 2 491 508 -7 988 -953 

  17 583 7 378 188 065 83 826 

      

Ökning/minskning varulager -106 861 -41 566 -86 004 69 365 

Ökning/minskning kundfordringar -69 694 -22 388 -33 626 7 933 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar - 2 419 -430 10 259 

Ökning/minskning leverantörsskulder 110 106 -424 72 110 -43 053 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 35 348 58 561 11 704 77 567 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 517 3 980 151 819 205 897 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -10 885 -7 181 -35 624 -26 440 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 499 -1 956 -4 365 -3 925 

Investeringar i dotterföretag  - -1 500 -104 311 -7 350 

Investeringar i intressebolag -3 383 -925 -7 033 -925 

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar -117 - -111 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 884 -11 562 -151 444 -38 640 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyemission - 2 219 203 039 2 219 

Upptagna lån från kreditinstitut 2 759 - 2 923 40 000 

Amortering av skuld (leasing) -4 838 - 3 502 -17 791 -14 417 

Förändring av räntebärande skulder -4 015 -107 479 -34 305 -107 102 

Förändring kortfristiga skulder - -8 583 - -8 583 

Förändring checkräkningskredit 141 36 672 -34 255 -57 225 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 953 -80 673 119 611 -145 108 

     

Periodens kassaflöde -35 354 -88 255 119 986 22 149 

Likvida medel vid periodens början 188 337 120 641 32 386 10 237 

Valutakursdifferens i likvida medel 877 -6 212 1 488 -5 942  

Likvida medel vid periodens slut 153 860 32 386 153 860 32 386  

     
 
 
Leasingbetalningar har delats upp på ränta och amortering vid övergång till IFRS 16. 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Kv 4 Kv 4 2021-01-01 2020-01-01 

Tkr 2021 2020 2021-12-31 2020-12-31 

           

Nettoomsättning 143 909 75 593 584 622  385 867 

Kostnader för sålda varor -122 507 -70 880 -481 970 -353 998 

Bruttoresultat  21 402 4 713 102 652 31 869 

     

Försäljningskostnader -10 848 -6 836 -34 861 -26 091 

Administrationskostnader -10 607 -6 499 -29 826 -29 105 

Övriga rörelseintäkter 1 501 1 215 4 613 3 358 

Summa rörelsekostnader 19 954 -12 120 -60 074 -51 838 

     

Rörelseresultat 1 448 -7 407  42 578 -19 969 

     

Resultat från andelar från koncernbolag  1 331 - 1 331 
 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 338 3 996 1 618 3 941 

Räntekostnader och liknande resultatposter -447 -1 990 -2 179 -7 526 

     

Finansiella poster 891 3 337 -561 -2 254 

      

Resultat efter finansiella poster 2 339 -4 070 42 017 -22 223 

      

Erhållna koncernbidrag - 22 471 - 22 471 

Lämnade koncernbidrag -836 - -836 - 

Bokslutsdispositioner -9 331 -39 -9 331 -39 

     

Resultat före skatt -7 828 18 362 31 850 209 

     

Skatt på årets resultat 3 517 -3 157 -6 425 642 

PERIODENS RESULTAT -4 311 15 205 25 425 851 
  



 
   

15 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
Tkr 2021-12-31 2020-12-31 2020-01-01 

TILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar 87 225 84 960 80 507 

Materiella anläggningstillgångar 2 316 2 608 1 340 

Innehav i intressebolag 7 958 925 - 

Andelar i koncernföretag 391 512 184 206 185 068 

Uppskjuten skattefordran - 668 - 

Summa anläggningstillgångar 489 011 273 367 266 915 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager  99 451 70 728 107 254 

Kundfordringar 72 570 42 247 52 104 

Fordringar hos koncernföretag 85 750 112 077 97 245 

Skattefordringar 5 606 1 159 286 

Förskott till leverantör 6 801 3 805 6 957 

Övriga fordringar 40 851 48 658 47 341 

Likvida medel 366 332 46 

Summa omsättningstillgångar 311 395 279 006 311 233 

SUMMA TILLGÅNGAR 800 406 552 373 578 148 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 1 076 760 753 

Fond för utvecklingsutgifter 68 560 60 649 42 730 

 69 637 61 409 43 483 

Fritt eget kapital    

Överkursfond 53 917 53 917 51 816 

Balanserad vinst eller förlust 302 577 106 915 41 989 

Årets resultat 25 425 851 30 818 

 381 919 161 683 124 623 

Summa eget kapital 451 555 223 092 168 106 

    

Obeskattade reserver 11 495 2 164 2 125 

Avsättningar 3 500 5 581 3 715 
 
Långfristiga skulder    

Övriga långfristiga skulder 10 227 23 371 38 735 
 
Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder 96 880 54 985 7 711 

Skulder till kreditinstitut 109 913 158 207 105 867 

Skulder till koncernföretag 5 509 20 187 124 525 

Leverantörsskulder 54 350 35 495 62 729 

Skatteskulder 7 582 - - 

Övriga skulder 23 370 12 975 50 201 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 026 16 316 14 435 

Summa kortfristiga skulder 323 629 298 165 365 468 

Summa skulder 348 851 329 281 410 043 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 800 406 552 373 578 148 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS          

Tkr Kv 4 Kv 4 2021-01-01 2020-01-01 

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

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        

Rörelseresultat före finansiella poster 1 448 -7 407 42 578 -19 969 

Avskrivningar 3 563 3 342 
 

13 547 12 314 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -256 811 -3 339 2 729 

  4 755 -3 254 52 786 -4 926 

     

Erhållen ränta 1 216 2 804 2 384 2 838 

Erlagd ränta -446 -1 990 -1 687 -5 093 

Betald inkomstskatt -1 258 -202 -2 622 -899 

  4 267 -2 642 50 861 -8 080 

     

Ökning/minskning varulager -13 785 -20 112 -33 142 39 678 

Ökning/minskning kundfordringar -22 083 -15 652 -29 483 -21 513 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 4 012 -20 851 33 281 -16 289 

Ökning/minskning leverantörsskulder 38 745 4 613 60 620 -27 234 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 16 238 47 415 5 761 56 018 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 394 -7 228 87 898 22 580 

 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN  

 
  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 386 -6 110 -15 677 -16 270 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -1 533 157 -1 765 

Investeringar i dotterföretag  - -23 348 -206 075 -29 198 

Investeringar i intressebolag -3 383 - -7 033 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 769  -30 991 -228 628 -47 234 

 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyemission - 2 219 202 203 2 219 

Lån från kreditinstitut  26 -  189 40 000 

Checkräkningskredit -18 931 82 277 -48 295 39 007 

Amortering av skuld till kreditinstitut -3 333 -68 757 -13 333 -78 758 

Erhållet/lämnat koncernbidrag -836 22 471 - 22 471 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23 074 38 210  140 764 24 940 

       

Periodens kassaflöde -2449  -9 34 286 

Likvida medel vid periodens början 2 815  341 332 46 

Likvida medel vid periodens slut 366 332 366 332 
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

 Aktiekapital  
Fond för 
utvecklingsutgifter  Överkursfond 

Fritt eget kapital 
exkl. årets resultat Årets resultat Summa eget kapital 

EGET KAPITAL 2020-01-01 753 42 730 51 816 41 989 30 818 168 105 

Omföring utvecklingsfond  17 919  -17 919   
Omföring föregående års resultat    30 818 -30 818  
Nyemission 7  2 101 111   
Aktieägartillskott    51 916   
Valutaomräkningseffekter       
Årets resultat     851  
EGET KAPITAL 2020-12-31 760 60 649 53 917 106 915 851 223 092 

Omföring utvecklingsfond  7 911  -7 911  - 

Omföring föregående års resultat    851 -851 - 

- Lämnad Utdelning    -20 000  -20 000 

- Kvittningsemission 28   19 972  19 972 

- Teckningsemission 75   24 361  24 361 

Nyemission, IPO 213   178 389  178 389 

Aktieägartillskott    -  - 

Årets resultat     25 425 25 425 

EGET KAPITAL 2021-12-31 1 076            68 560 53 917 302 577 25 425 451 555 
 
 
Antal aktier per balansdagen uppgår till 19 377 810.  
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Not 1 Allmän information 
Nimbus Group AB (”Nimbus”), org nr 556903–6568 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Västra Frölunda med adress 
Talattagatan 10. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgift inom parentes avser 
jämförelseperioderna. 

 
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges. 

  
2.1 Grund för rapporternas upprättande 

Koncernredovisningen för Nimbus Group AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de 
antagits av EU.  

 
Denna bokslutskommuniké är Nimbus Group ABs första delårsrapport i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2020 vilket är datum för övergång till redovisning 
enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på 
rapporter över totalresultat och eget kapital redogörs för i not 8.  

 
Att upprätta 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. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen 
anges i not 3. 

 
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i 
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. I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i 
koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2. Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 
har gett effekter på resultat- och balansräkningen, eget kapital samt kassaflöde för moderföretaget. Se not 9 nedan. 

 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av moderföretagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög 
grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen 
anges i koncernredovisningens not 3. 
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.  

  
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”.  

  
Finansiella instrument 
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget tillämpar istället de punkter som anges i RFR 2 (IFRS 9 Finansiella instrument, p. 3-10). 
Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt 
att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.  

  
Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar som redovisas som omsättningstillgångar ska principerna för nedskrivningsprövning och 
förlustriskreservering i IFRS 9 tillämpas. För en fordran som redovisas till upplupet anskaffningsvärde på koncernnivå innebär detta att den 
förlustriskreserv som redovisas i koncernen i enlighet med IFRS 9 även ska tas upp i moderföretaget. 

  
Operationell leasing 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 
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Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

  
2.1.1 Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen  
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som publicerats men ännu inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 

  
2.2 Koncernredovisning 

2.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper Dotterföretag 
Dotterföretag är alla 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. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För 
varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till 
verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 
 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår och redovisas i koncernens rapport över totalresultat.  

  
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 periodens resultat.  
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. Nimbus Group ABs verkställande direktör utgör koncernens högste verkställande beslutsfattare. Nimbus Group 
har identifierat ett rörelsesegment vilket utgör koncernens verksamhet som helhet. Bedömningen baseras på att verksamheten som helhet 
regelbundet granskas av den verkställande direktören som underlag för beslut om fördelning av resurser och bedömning av dess resultat. Se 
vidare kring koncernens segment i not 4. 

  
2.4 Omräkning av utländsk valuta 

2.4.1 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 rapportvaluta. 

  
2.4.2 Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Från och med 2019 redovisas valutakursdifferenser som uppkommer i samband med försäljning av båt som finansiella poster istället för som 
tidigare, i rörelseresultatet. Detta återspeglar bättre båtaffären då betalning skall erläggas senast vid leverans av båten. Eventuella 
valutafluktuationer uppkommer därmed till följd av finansieringsstöd till återförsäljaren varför eventuell valutapåverkan därmed utgör en del i 
finansiering av båten. Valutakursvinster och förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapporten över totalresultat som 
finansiella intäkter eller kostnader. 
 
Valutakursvinster vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i 
rapporten över totalresultat.  
 
2.4.3 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. 
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2.5 Intäktsredovisning 
En intäkt redovisas när kunden erhåller kontroll över den sålda varan eller tjänsten. Grundprincipen är att koncernen redovisar en intäkt på det 
sätt som bäst speglar överföringen av kontrollen av den utlovade varan eller tjänsten till kunden. Denna redovisning i koncernen sker med 
hjälp av en femstegsmodell som appliceras på alla kundkontrakt;  

  
- Identifiera kontraktet med kunden  
- Identifiera de olika prestationsåtagandena i kontraktet 
- fastställa transaktionspriset 
- fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 
- redovisa en intäkt när ett prestationsåtagande uppfylls  

 
Nedan framgår de redovisningsprinciper som koncernen tillämpar för prestationsåtagandena; 
 
Identifiera kontraktet 
Nimbus Groups omsättning består till allra största del av försäljning av båtar samt en viss mindre del relaterade produkter och tjänster. 
Nimbus kontrakt med kunden gällande båtförsäljning följer normalt gängse avtalsslutande modell med ”offert”, inköpsorder med specifikation 
på båt och orderbekräftelse. 
 
Identifiera prestationsåtagande 
Sålda båtar samt relaterade marina produkter som Nimbus Group säljer bedöms vara distinkta eftersom kunden kan dra nytta av produkterna 
separat och produkterna kan särskiljas från andra löften i kontraktet. Båtarna samt andra produkter eller tjänster utgör således som 
huvudregel separata prestationsåtaganden. Beroende på leveransvillkoren kan transport utgöra ett separat prestationsåtagande. Se nedan 
under tidpunkt för intäktsredovisning. Vad gäller transporttjänsten så är det en tjänst som överförs till kunden över tid. Dock är tiderna för 
transport korta. Vid övergång till IFRS kommer intäkter för transport även fortsättningsvis att redovisas vid samma tidpunkt som när intäkten 
för varan redovisas dvs. i samband med att varan lämnat Nimbus Groups lager. 
 
Fastställa transaktionspriset 
Det förekommer både fasta och rörliga komponenter i Nimbus prissättning. Däremot kvarstår ingen rörlig ersättningskomponent vid 
intäktstidpunkten eftersom rabatter som förhandlas fram uppgår till ett specifikt fast belopp i respektive leverans. Betalningsvillkor överstiger 
aldrig tolv månader varför det inte identifierats någon signifikant finansieringskomponent.  
 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande 
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.  
 
Fördela transaktionspriset 
I normalfallet finns ett transaktionspris för varje prestationsåtagande. I de fall en kundorder består av en vara samt transport kan kontraktet 
innehålla två prestationsåtaganden, beroende på leveransvillkoren. Dessa redovisas idag som två åtaganden och bedöms utgöra fristående 
försäljningspris för respektive åtagande. Vissa mindre undantag förekommer exempelvis då en service ingår vid försäljning av båt. Denna 
redovisas separat om den bedöms utgöra ett väsentligt belopp i förhållande till total försäljning.  
 
Tidpunkt för intäktsredovisning 
Nedan punkter är kritiska för att kontrollen ska anses överlämnad och Nimbus har rätt att redovisa intäkten enligt IFRS 15 p 38: 
 

- Företaget har rätt till betalning för tillgången 
- Kunden har den legala äganderätten till tillgången 
- Kunden har de betydande risker och fördelar som är förknippade med ägande av tillgången 
- Kunden har godkänt tillgången   
- Företaget har överfört det fysiska innehavet till tillgången 

 
Nimbus Group bedömer utifrån en sammanvägning av dessa kriterier att kontrollen överlämnas vid överföring av legal äganderätt vilket i 
normalfallet sammanfaller med fysisk kontrollöverföring. 
 
Nimbus Group båtförsäljning inkluderat kringliggande produkter uppfyller inte kriterierna för att redovisas över tid. Tillhandahållande av båtar 
och övriga kringliggande produkter är relativt standardiserade och kan användas och säljas till olika kunder.  
 
Huvudman eller agent 
Nimbus Group har identifierat flöden där koncernen agerar ombud snarare än huvudman eftersom kontroll saknas för dessa innan vara eller 
tjänst överförs till kunden. Nimbus Group agerar i dessa förhållanden agent mellan leverantör och återförsäljare för vilken Nimbus erhåller en 
procentuell intäkt av den totala affären. Nimbus bedömer att de inte innehar prisrisk, kreditrisk och lagerrisk varför leverantören bedöms vara 
huvudman. Därmed bedöms Nimbus intäkt endast utgöras av marginalen och ingen bruttoredovisning av båten presenteras i koncernens 
resultaträkning. 
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2.5 Leasing 
Koncernen leasar i huvudsak lokaler, båtplatser och fordon. Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter och en motsvarande skuld, den 
dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen. 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. Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det kortare av 
tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd.  
 
Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärde. Då det är första rapporten enligt IFRS har samtliga 
nyttjanderätter värderats till leasingskuldens värde, med justering för förutbetalda leasingavgifter hänförliga till avtalen per 2020-01-01. 

  
Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande leasingbetalningar: 

- fasta avgifter  
- variabla leasingavgifter som beror på ett index 

 
Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella låneräntan. 
 
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och inkluderar följande:  

- den initiala värderingen av leasingskulden, 
- betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den leasade tillgången görs tillgänglig för leasetagaren. 

  
Leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i rapporten över totalresultat.  
  
Optioner att förlänga och säga upp avtal 
Optioner att förlänga avtal finns inkluderade i majoriteten av koncernens leasingavtal gällande fastigheter. Villkoren används för att 

maximera flexibiliteten i hanteringen av avtalen. 
För att optimera leasingkostnaderna under avtalsperioden gällande hyra av maskiner garanterar koncernen ibland restvärden.  
 
2.6 Ersättningar till anställda 

2.6.1 Kortfristiga ersättningar 
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 12 månader efter 
räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras. 
Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda i 
balansräkningen.  

  
2.6.2 Ersättningar efter avslutad anställning 
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 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. Avgifterna redovisas som kostnad i periodens resultat i den takt de 
intjänas genom att de anställa utfört tjänster åt företaget under perioden. 

  
2.7 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i rapporten över totalresultat. När skatten avser poster som 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital redovisas även skatten i dessa räkningar. 
 
Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt gällande skattesats. 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. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där 
tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till 
skattemyndigheten. 

  
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas 
redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen 
av goodwill. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen 
och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot 
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella 
skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och 
samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom 
nettobetalningar. 
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2.8 Immateriella tillgångar 
2.8.1 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Kostnader för underhåll kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling av bland annat nya 
båtmodeller som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 
 

- det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan användas, 
- företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller sälja dem, 
- det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,  
- det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 
- adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja dem finns 

tillgängliga, och 
- de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

  
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utvecklingsarbeten innefattar utgifter för anställda och externa konsulter. 
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts 
redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av linjärt från den tidpunkt då tillgången är färdig att 
användas. Nyttjandeperioden uppgår till mellan 5 och 8 år för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar och till 20 år för 
varumärken. 

 
2.8.2 Goodwill 
I de fall Nimbus betalar mer än verkligt värde för identifierade nettotillgångar vid ett rörelseförvärv redovisas en koncernmässig goodwill. 
Goodwillvärdet avser synergieffekter som förväntas tillföras koncernen genom förvärvet. 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 värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen och 
eventuellt verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder. Goodwill övervakas på geografiska områden. 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. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och 
återförs inte. För ytterligare information se under stycket Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål. 
 

2.9 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången och bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i 
enlighet med syftet med anskaffningen.  

 
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 rapporten över totalresultat under den period de uppkommer. 
 
Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, 
görs linjärt enligt följande: 

  
Nyttjandeperioderna är som följer: 
  
Kontorsbyggnader 

- Stommar, fasad:                                                   50–75 år 
- Övriga komponenter:    20 år 

  
Industribyggnader 

- Stommar, fasader, yttertak:   50–75 år  
- Maskiner och andra tekniska anläggningar:   3–5 år 
- Inventarier, verktyg och installationer:  3–5 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 rapporten över totalresultat. 
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2.10 Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar 
Immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten), 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 i 
allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter).  

 
2.11 Finansiella instrument  

2.11.1 Första redovisningstillfället 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och försäljning av 
finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument 
redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen av 
en finansiell tillgång eller finansiell skuld, till exempel avgifter och provisioner.  

 
2.11.2 Klassificering 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i kategorin upplupet anskaffningsvärde.  

 
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde 
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapitalbelopp och ränta 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade kreditförluster som 
redovisats (se nedskrivning nedan). Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella 
intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna kundfordringar, övriga fordringar 
och likvida medel.  

 
Verkligt värde via resultaträkningen 
Tillgångar som inte uppfyller kraven för att redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen. En vinst eller förlust för ett skuldinstrument som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen och som 
inte ingår i ett säkringsförhållande redovisas netto i resultaträkningen i den period vinsten eller förlusten uppkommer. 

  
2.11.3 Bortbokning av finansiella instrument 
Bortbokning av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar, eller en del av dessa tas bort från balansräkningen när de avtalsrättsliga rättigheterna att erhålla kassaflöden från 
tillgångarna har löpt ut eller överförts och antingen (i) koncernen överför allt väsentligt alla risker och fördelar som är förknippade med ägande 
eller (ii) Koncernen överför inte eller behåller i allt väsentligt alla risker och fördelar förknippade med ägandet och koncernen har inte behållit 
kontrollen över tillgången.  
 
Bortbokning finansiella skulder 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller på annat sätt upphört. Skillnaden mellan 
det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) som utsläckts eller överförts till en annan part och den ersättning 
som erlagts, inklusive överförda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i rapporten över totalresultat.  

  
Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas bort från balansräkningen, redovisas en vinst eller förlust i rapport över 
totalresultat vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan de ursprungliga avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflödena 
diskonterade till den ursprungliga effektiva räntan. 

  
2.11.4 Nedskrivning finansiella tillgångar 
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde  
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. 
Koncernen redovisar vid behov en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För kundfordringar 
tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för kreditreservering, det vill säga reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över 
hela kundfordringens livslängd. Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler för förväntade kreditförluster. Förväntade 
kreditförluster redovisas i koncernens rapport över totalresultat i posten övriga externa kostnader. 
 
Nimbus Group har inga reserveringar för framtida kreditförluster. Det baseras framförallt på att betalning från kunder normalt sker sin helhet 
innan båten levereras varför det största intäktsflödet per automatik är lågt utsatt för risk för kreditförlust. Vidare har de senaste årens 
kreditförluster uppgått till cirka 0,1 % av omsättningen och Nimbus Group ser ingen anledning till att detta skulle förändras väsentligt inom en 
snar framtid. Baserat på ovan beräkning och resonemang bedöms framtida förlustrad på kundfordringar i förhållande till omsättning vara så 
pass låg att ingen reservering görs. Bedömningen uppdateras kvartalsvis. 
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2.12 Varulager 
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, 
först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varor i anskaffningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet för egentillverkade halv-och helfabrikat består av direkta varukostnader, direkt lön och hänförbara indirekta 
tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 

  
2.13 Kundfordringar 

Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor eller tjänster som utförs i den löpande verksamheten. Kundfordringar 
klassificeras som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas initialt till transaktionspriset. Koncernen innehar kundfordringarna i syfte att 
insamla avtalsenliga kassaflöden varför de värderas vid efterföljande redovisningstidpunkter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. 
 
Nimbus Group tillämpar factoring vilken bokförs som kundfordran och kort skuld i balansräkningen. I de fall då risken säkras genom 
kreditförsäkring bedöms säkringen tillräckligt för att inte ha kvar fordran och skuld i balansräkningen under hela kredittiden. Eventuell reserv 
kan redovisas på historiska förluster i koncernens riskdel. Inga historiska förluster finns och bedömningen är att detta inte kommer förändras 
framåt varför ingen reserv bokas. Koncernen säljer kontinuerligt kundfordran till Nordea varför flödet klassas som ”hold to sell” och innebär att 
beloppen ska redovisas till verkligt värde. Vidare bedömning är att verkligt värde i allt väsentligt överensstämmer med bokfört värde och ingen 
justering sker av beloppen på grund av detta och den korta löptiden. 
   

2.14 Likvida medel 
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden.  

  
2.15 Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter 
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 

  
2.16 Upplåning 

Upplåning 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 
rapporten över totalresultat fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.  
 
Skulden klassificeras som kortfristig i balansräkningen om företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst 
tolv månader efter rapportperioden. 

  
2.17 Leverantörsskulder 

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

  
2.18 Kassaflödesanalys 

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

 
2.19 Avsättningar 

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har informerats. 
Avsättningar görs för förlustkontrakt, vilket för koncernens del har identifierats i samband med förvärvet av Bella-Veneet Oy. Avsättning görs 
med det lägsta av den oundvikliga förlusten om kontraktet fullföljs, eller utgifter i form av skadestånd eller liknande om kontraktet bryts.  
 
2.19.1 Garantiåtaganden  
Garantiåtagande avser förmodade utgifter i framtiden. För att beräkna en framtida garantikostnad görs en individuell bedömning från projekt 
till projekt. Schablonmässiga procentsatser används för beräkning av den framtida kostnaden, där schablonen är varierande beroende på 
projektets karaktär. Avsättning för framtida kostnader hänförliga till garantiåtaganden redovisas till det belopp som bedömts erforderligt för 
att reglera åtagandet på balansdagen. 
 
Not 3 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.  
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(a) Prövning av nedskrivningsbehov för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs i not 2. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. 
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras i form av framtida försäljningsutveckling.  

 
(b) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill  
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 
2. Återvinningsvärdet, för den kassagenererande enheten har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. Beräkningen utgår från 
kassaflödesprognoser baserade på budgetar fastställda av ledningen för de kommande år som kan bedömas.  

 
Uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskottsavdrag  
I koncernen finns skattemässiga underskottsavdrag hänförliga till dotterbolaget Bella-Veneet Oy. Bedömningen är att uppskjuten skatt skall 
redovisas på skattemässiga underskottsavdrag. Även uppskjuten skatt på övriga temporära skillnader som huvudsakligen består av 
förlustkontrakt samt övervärden på fastigheter skall redovisas. 
 
 
Not 4 Segmentsinformation 
Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter: 
Nimbus Group ABs verkställande direktör motsvarar högste verkställande beslutsfattare för Nimbus Group-koncernen och utvärderar 
koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Verkställande direktör har fastställt rörelsesegment baserat på den 
information som behandlas och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Verkställande direktör följer upp 
och utvärderar koncernen utifrån ett rörelsesegment vilket är koncernen som helhet. Den verkställande direktören använder främst EBITDA-
marginal i bedömningen av koncernens resultat. 
 
 
Not 5 Transaktioner med närstående 
Återbetalning har gjorts av villkorade aktieägartillskott om 20 Mkr i form av utdelning före IPO:n. Samtidigt har en kvittningsemission 
genomförts innebärandes att samma belopp tillfördes bolaget. En teckningsemission om 24 Mkr har genomförts omfattande inlösen av 
optionsprogram. Transaktionerna var förberedande inför IPO:n i februari 2021.  
 
 
Not 6 Resultat per aktie 

 
 Kv 4 2021 Kv 4 2020 2021 2020 

Resultat per aktie före utspädning (kronor)  0,39 0,10 7,09 5,65 
Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 0,39 0,10 7,09 5,23 
     
Resultatmått som använts i beräkning av resultat per aktie 7 471 1 429 133 011 76 718 
     
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som 
används vid beräkning av resultat per aktie före och efter 
utspädning 7 471 1 429 133 011 76 718 
     
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 7 471 1 429 133 011 76 718 
     

Antal     
Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av 
resultat före utspädning 18 769 641 13 667 676 18 769 641 13 584 497 
     
Justering för beräkning av resultat per aktie efter 
utspädning 19 377 810 14 965 833 18 769 641 14 666 656 
     

Optioner - 1 298 158 - 1 082 159 
     
Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella 
stamaktier som använts som nämnare vid beräkningen av 
resultat per aktie efter utspädning 19 377 810 13 667 676 18 769 641 13 584 497 
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Not 7 Händelser efter delårsperiodens slut 
Förvärv har gjorts av återförsäljaren Herholdt Andersen AS som bedriver verksamhet i Tönsberg, Norge. Verksamheten består huvudsakligen 
av försäljning av nya och begagnade båtar samt tillbehör, service och vinterförvaringar. 2021 omsatte bolaget 94 MNOK med ett 
rörelseresultat (EBITDA) om 19 MNOK. Köpeskillingen för verksamheten uppgick till 76 MNOK på skuldfri basis. Aktierna är planerat att 
tillträdas i slutet av april. Bolagets ledning kommer fortsätta att driva verksamheten efter tillträdet. 
 
 
Not 8 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 
Delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2021 är Nimbus Groups första rapport som upprättas i enlighet med IFRS. De redovisningsprinciper 
som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen för Nimbus Group-koncernen upprättats per den 31 december 2021 och för den 
jämförande information som presenteras per den 31 december 2020 samt vid upprättande av rapporten över periodens ingående finansiella 
ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2020 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS).  
 
När ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2020 samt balansräkningarna per den 31 december 2020 enligt IFRS upprättades justerades 
belopp som i tidigare årsredovisningar och delårsrapporter rapporterats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). En förklaring till hur övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat och ställning 
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 samtliga tillämpliga IFRS- och IAS-
standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU per den 31 december 2021, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock 
övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet. 

 
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som Nimbus Group valt att tillämpa vid 
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS. 

 
Undantag för rörelseförvärv 

Standarden IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, 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 till IFRS. Detta ger lättnader från en fullständig retroaktiv tillämpning som skulle kräva omräkning av alla rörelseförvärv 
före övergångstidpunkten till IFRS. Nimbus Group har valt att tillämpa IFRS 3 från och med den 1 januari 2020. Rörelseförvärv som skett före 
denna tidpunkt har således inte räknats om i enlighet med IFRS 3.  

 
Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser 

IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten till IFRS. 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. Nimbus Group har valt att nollställa alla ackumulerade 
omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och omklassificera dessa till balanserade vinstmedel vid tidpunkten för övergången till IFRS per 
den 1 januari 2020.  

 
Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 

Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning mellan eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper och eget kapital och summa totalresultat enligt IFRS. Koncernens övergång till redovisning enligt IFRS har haft påverkan 
på de totala kassaflödena från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. En förklaring till hur 
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat moderbolagets resultat och ställning visas i de tabeller som 
följer nedan och i noterna som hör till dessa. 
 

a) Intäktsredovisning 

Vid övergången till IFRS har IFRS 15 och dess steg för att identifiera värde och tidpunkt för intäktsredovisning använts, se beskrivning av 
applicering ovan i not 2. Identifierade effekter vid övergången till IFRS 15 är en ny bedömning av transaktioner där koncernen agerar agent. 
Transaktionerna nettoredovisas därmed i koncernens rapport över totalresultatet (övergångseffekt redovisas i not a i efterföljande tabeller). 
 

b) Leasingavtal 

Vid övergången till IFRS 16 redovisar koncernen leasingskulder hänförliga till leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella 
leasingavtal i enlighet med reglerna i IAS 17 Leasingavtal. Dessa skulder har värderats till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter. 
Leasetagarens vägda genomsnittliga marginella låneränta som tillämpas för dessa leasingskulder per den 1 januari 2020 var 2,57 %. 
 
Nimbus Group har valt att tillämpa förenklingsmetoden vid övergång till IFRS 16 med retroaktiv omräkning från avtalets ingång fast med en 
diskonteringsränta baserad på den marginella låneräntan vid övergångstidpunkten. Nimbus Group har använt lättnadsregler vid övergången i 
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form av att leasingavtal med en mindre kvarstående löptid än tolv månader uteslutits samt att avtal med låga värden och som bedömts 
oväsentliga i sin karaktär inte inkluderats i omräkningen (effekt redovisas nedan samt i not b i efterföljande tabeller). 
 
Leasingbetalningar har delats upp på ränta och amortering vid övergång till IFRS 16. 

 
 
 
 
 

Åtaganden för operationella leasingavtal enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper per den 31 
december 2019 

55 159 

Diskontering med koncernens marginella låneränta 2,57 %  -3 518 

Tillkommer: justeringar pga. annan hantering av optioner att förlänga respektive säga upp avtal  4 933 

Leasingskuld redovisad enligt IFRS 16 per den 1 januari 2020  56 574 

 

När IFRS 16 tillämpades för första gången, använde koncernen följande praktiska lösningar som tillåts i IFRS 1: 
 

- Nyttjanderätter har värderats till leasingskuldens värde, med justering för förutbetalda eller upplupna leasingavgifter hänförliga 
till avtalet per den 31 december 2019.  

- Samma diskonteringsränta har använts på leasingportföljer med liknande egenskaper 
- Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingtid på mindre än 12 månader per 1 januari 2020 har redovisats som 

korttidsleasingavtal 
- Direkta anskaffningskostnader för nyttjanderätter har uteslutits vid övergången till IFRS, och 
- Historisk information har använts vid bedömningen av ett leasingavtals längd i de fall det finns optioner att förlänga eller säga 

upp ett avtal. 
 

c) Återföring nedskrivning av goodwill 

Tidigare avskrivningar på koncernens goodwill återförs från och med 31 december 2020 (övergångseffekt redovisas i not c i efterföljande 
tabeller).  

 
d) Återföring av förvärvskostnader 

Identifierade förvärvskostnader vid förvärv av Marine Store-koncernen i maj 2021 återläggs i koncernens rapport över totalresultatet och 
minskar därmed den goodwill som identifierats vid förvärvet. Redovisas ej i tabell nedan då återföringen sker i kvartal två 2021 och nedan 
tabell beskriver effekten per övergången 2020 (övergångseffekt redovisas i not d i efterföljande tabeller). 
 

e) Omklassificeringar 

Koncernen har i samband med övergången till IFRS identifierat poster att omklassificera i balansräkningen. Förskott till leverantörer som 
redovisats som del i varulager återfinns istället som övrig kortfristig fordran. Tid mellan betalning till leverantör och leverans av vara bedöms 
indikera på att förskotten inte utgör varulager utan istället en övrig kortfristig fordran. Se omföringen som del i nedan brygga mellan K3 och 
IFRS. Omföring sker av avsättningar och uppskjuten skatt från egen rad i resultaträkningen till posten långfristiga skulder i koncernens rapport 
över totalresultatet (övergångseffekt redovisas i not e i efterföljande tabeller). 

 
f) Finansiella instrument 

I samband med övergång till IFRS 9 har Nimbus Group analyserat factoringarrangemang.  Nimbus presenterar således belånade kundfordringar 
i balansräkningen inom ramen för kundfordringar, samt den skuld till finansiären för belånad fordran till följd av Nimbus Groups bedömning att 
det fortsatt föreligger en risk i dessa belånade fordringar. Detta innebär att beloppen för såväl kundfordringar och finansiella skulder ökar i 
balansräkningen vid övergång till IFRS. Detta har inte medfört någon nettopåverkan på resultaträkningen (övergångseffekt redovisas i not f i 
efterföljande tabeller). 
 

g) Kapitalandelsmetoden 

Byte av redovisning som andel i intressebolag till andel redovisad med kapitalandelsmetoden. 

 
Se nedan brygga för ovan identifierade övergångseffekter. 
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ÖVERGÅNGSEFFKTER TILL IFRS 2020 
RESULTATRÄKNING, TKR 
KONCERNEN 

Noter  Enligt tidigare 
redovisnings-

principer 
K3 

Total effekt av 
övergång till IFRS 

Enligt IFRS 
 

Nettoomsättning  a)  1 028 730 -101 376 927 354 

Förändring av lager och pågående arbete för annans räkning    -26 839 - -26 839 

Aktiverat arbete för egen räkning    5 080 - 5 080 

Övriga rörelseintäkter    7 164 - 7 164 

Summa   1 014 135 -101 376 912 759 

     

Råvaror och förnödenheter    -480 176 - -480 176 

Handelsvaror  a)  -190 523 94 193 -96 330 

Övriga externa kostnader  a) b)  -104 364 22 982 -81 382 

Personalkostnader    -160 340 - -160 340 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar  

b) c)  -22 361 -13 272 -35 633 

Övriga rörelsekostnader  0 -9 -9 

Rörelseresultat    56 371 2 518 58 889 

     

Andel av resultat efter skatt från innehav redovisade med kapitalandelsmetoden  g)  - - - 

Finansiella intäkter   6 413 - 6 414 

Finansiella kostnader  b)  -9 774 -1 343 -11 118 

Finansiella poster - netto    -3 361 -1 343 -4 704 

     

Resultat före skatt    53 010 1 175 54 185 

     

Skatt på årets resultat    -1 865 - -1 865 

Uppskjuten skatt  b)  24 370 28 24 398 

Årets resultat    75 515 1 203 76 718 

 
Övrigt totalresultat: 

    

 
Poster som kan komma att omföras till årets resultat: 

        

Valutakursdifferenser utländska verksamheter   -  -  -7 752  
Summa totalresultat för året    - - 68 966 
      
Resultat per aktie före utspädning      
Resultat per aktie efter utspädning     
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 1 januari 2020 31 december 2020 

ÖVERGÅNGSEFFKTER TILL IFRS 2020 
 
BALANSRÄKNING, TKR 

Not Enligt tidigare 
redovisnings-

principer  

Total effekt 
av övergång 

till IFRS  

Enligt IFRS  Not  Enligt tidigare 
redovisnings-

principer  

Total effekt 
av övergång 

till IFRS  

Enligt IFRS  

TILLGÅNGAR                  

Anläggningstillgångar                  

Immateriella tillgångar                  

Goodwill    9 790 - 9 790 c)  8 471 1 319 9 790 

Balanserade utgifter utvecklingsarbeten     61 387 - 61 387   64 868 - 64 868 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande arbeten  

  6 563 - 6 563   6 047 - 6 047 

Pågående utvecklingsarbeten    26 339 - 26 339   30 834 - 30 834 

Summa immateriella tillgångar  104 079 - 104 079  110 220 - 111 539 

         

Materiella anläggningstillgångar                  

Byggnader och mark    60 618 - 60 618   62 109 - 62 109 

Maskiner och andra tekniska anläggningar    30 - 30   53 - 53 

Inventarier, verktyg och installationer    1 607 - 1 607   1 588 - 1 588 

Summa materiella tillgångar  62 255 - 62 255  63 750 - 63 750 

         

Nyttjanderättstillgångar         

Tillgångar med nyttjanderätt  b)  - 56 915 56 915 b)  - 47 515 47 515 

  - 56 915 56 915  - 47 515 47 515 

         

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag  

  - - -   925 - 925 

Övriga långfristiga fordringar    - - -   4 471 - 4 471 

Andra långfristiga värdepappersinnehav    146 - 146   141 - 141 

Uppskjuten skattefordran    2 735 - 2 735   25 343 - 25 343 

Summa finansiella anläggningstillgångar  2 881 - 2 881  30 880 - 30 880 

         

Summa anläggningstillgångar  169 215 56 915 226 130  204 850 48 834 253 684 

                  

Omsättningstillgångar                  

Varulager                   

Råvaror och förnödenheter    72 895 - 72 895   64 690 - 64 690 

Varor under tillverkning    45 392 - 45 392   50 156 - 50 156 

Färdiga varor och handelsvaror    185 208 - 185 208   118 569 - 118 569 

Förskott till leverantörer  e)  8 823 -8 823 - e)  5 120 -5 120 -  

                  

Kortfristiga fordringar                  

Kundfordringar  f)  99 252 28 660 127 912 f)  105 064 12 975 118 039 

Förskott till leverantör  e)  - 8 823 8 823 e)  - 5 120 5 120 

Aktuell skattefordran    - - -   1 450 - 1 450 

Övriga fordringar    52 448 - 52 448   45 686 - 45 686 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  

b)  13 442 -1 899 11 543 b)  4 138 -1 960 2 178 

Likvida medel  e)  - 10 237 10 237 e)  -  32 386 32 386 

                 

Kassa och bank  e)  10 237 -10 237 - e)  32 386 -32 386 - 

Summa omsättningstillgångar  487 697 26 761 514 458  427 259 11 015 438 274 

                  

SUMMA TILLGÅNGAR    656 912 83 676 740 588   632 109 59 849 691 958 
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  1 januari 2020 31 december 2020 

ÖVERGÅNGSEFFKTER TILL IFRS 2020 
 
BALANSRÄKNING, TKR 

Not  Enligt tidigare 
redovisnings-

principer  

Total effekt 
av övergång 

till IFRS  

Enligt 
IFRS  

Not Enligt tidigare 
redovisnings-

principer  

Total effekt av 
övergång till 

IFRS  

Enligt 
IFRS  

EGET KAPITAL OCH SKULDER                  
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare                 

Aktiekapital    753 - 753   760 - 760 

Reserver  - - -  -7 752 - -7 752 

Övrigt tillskjutet kapital    64 346 - 64 346   118 474 - 118 474 

Balanserat resultat inklusive periodens resultat  b)  77 224 -1 082 76 142 b) c)  151 632 144 152 860 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare    142 323 -1 082 141 241 b)  264 198 144 264 342 

         

Minoritetsintressen  - - -  - - - 

Summa eget kapital    142 323 -1 082 141 241   264 198 144 264 342 

                  

Avsättningar                  

Övriga avsättningar  e)  30 800 -30 800 - e)  26 061 -26 061 -  

Uppskjuten skatteskuld  e)  2 209 -2 209 - e)  468 -468 -  

Summa avsättningar    33 009 -33 009 -   26 529 -26 529 - 

                  

Långfristiga skulder                 

Skulder till kreditinstitut    76 169 - 76 169   57 965 - 57 965 

Övriga avsättningar  e)  - 30 800 30 800 e)  - 26 061 26 061 

Uppskjuten skatteskuld  e) b)  - 1 932 1 932 e) b)  - 168 168 

Leasingskuld  b)  - 44 050 44 050 b)  - 33 988 33 988 

Summa långfristiga skulder    76 169 76 782 152 951   57 965 60 217 118 182 

                  

Kortfristiga skulder                  

Checkräkningskredit    93 897 - 93 897   36 672 - 36 672 

Leasingskuld  b)  - 12 524 12 524 b)  - 13 207 13 207 

Förskott från kunder    20 313 - 20 313   76 112 - 76 112 

Skulder till ägarbolag    112 781 - 112 781   20 187 - 20 187 

Leverantörsskulder    111 470 - 111 470   69 451 - 69 452 

Aktuell skatteskuld    326 - 326   1 238 - 1 238 

Övriga skulder  f)  31 960 28 660 60 620 f)  37 492 12 976 50 466 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  b)  34 664 -199 34 465 b)  42 265 -165 42 101 

Summa kortfristiga skulder    405 411 40 985 446 396   283 417 26 018 309 435 

Summa skulder    514 589 84 758 599 347   367 911 59 706 427 617 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    656 912 83 676 740 588   632 109 59 849 691 958 
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Not 9 Effekter vid moderbolagets övergång till RFR 2 Redovisning för juridiska personer 
Delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2021 är Nimbus Group ABs första rapport som upprättas i enlighet med IFRS. När 
ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2020 samt balansräkningen per den 31 december 2020 enligt IFRS upprättades justerades belopp 
som i tidigare årsredovisningar och delårsrapporter rapporterats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En 
förklaring till hur övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har påverkat moderbolagets resultat och ställning visas i 
de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. 
 

a) Intäktsredovisning 

Vid övergången till IFRS har IFRS 15 och dess steg för att identifiera värde och tidpunkt för intäktsredovisning använts, se beskrivning av 
applicering ovan i not 2.  
 
Effekter vid övergången till IFRS 15 har varit identifiering av transaktioner där koncernen agerar agent. Transaktionerna nettoredovisas därmed 
i koncernens rapport över totalresultatet.  
 

e) Omklassificeringar 

Koncernen har i samband med övergången till IFRS identifierat poster att omklassificera i balansräkningen. Förskott till leverantörer som 
redovisats som del i varulager återfinns istället som övrig kortfristig fordran. Tid mellan betalning till leverantör och leverans av vara bedöms 
indikera på att förskotten inte utgör varulager utan istället en övrig kortfristig fordran. Se omföringen som del i nedan brygga mellan K3 och 
RFR2. Omföring sker av avsättningar och uppskjuten skatt från egen rad i resultaträkningen till posten långfristiga skulder i koncernens rapport 
över totalresultatet.  
 

f) Finansiella instrument 

I samband med övergång till IFRS identifieras koncernens risk vid belåning av kundfordringar. Det innebär redovisning av belånade 
kundfordringar i form av kundfordran och övrig skuld i balansräkningen. 

 
Se nedan bryggor för ovan identifierade övergångseffekter. 
  

 

ÖVERGÅNGSEFFKTER TILL RFR2 2020 
 
RESULTATRÄKNING, TKR 
MODERBOLAGET 

Noter  Resultaträkning (enligt 
tidigare redovisnings-

principer) K3 

Total effekt av 
övergång till 

RFR2  

Enligt RFR2 

Nettoomsättning  a)  484 711 -98 844 385 867 
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans 
räkning  

  -4 757 - -4 757 

Aktiverat arbete för egen räkning    5 080 - 5 080 

Övriga rörelseintäkter    3 358 - 3 358 

Summa rörelsens intäkter    488 392 -98 843 389 549 

          

Råvaror och förnödenheter    -261 221 - -261 221 

Handelsvaror  a)  -118 253 93 612 -24 641 

Övriga externa kostnader  a)  -50 103 5 231 -44 872 

Personalkostnader    -66 124 - -66 124 

Övriga rörelsekostnader    -12 660 - -12 660 

Rörelseresultat  -19 969 - - 19 969 

          

Resultat från andelar i koncernföretag    1 331 - 1 331 

Finansiella intäkter    3 941 - 3 941 

Finansiella kostnader    -7 526 - -7 526 

Finansiella poster - netto    -2 254 - -2 254 

Bokslutsdispositioner    -  -    

     

Resultat före skatt    -22 223 - -22 223 

     

Skatt på årets resultat    22 432 - 22 432 

Uppskjuten skatt    642 - 642 

Årets resultat    851 - 851 
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  1 januari 2020 31 december 2020 
ÖVERGÅNGSEFFKTER TILL RFR2 2020 
 
BALANSRÄKNING, TKR 
MODERBOLAGET 

Noter  Enligt tidigare 
redovisnings-

principer  

Total effekt 
av övergång 

till RFR2  

Enligt 
RFR2  

Noter  Enligt tidigare 
redovisnings-

principer  

Total effekt 
av övergång 

till RFR2  

Enligt 
RFR2  

TILLGÅNGAR                  
Anläggningstillgångar         
Immateriella tillgångar         
Balanserade utgifter utvecklingsarbeten     53 437 - 53 437   54 694 - 54 694 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande arbeten    6 563 - 6 563   6 047 - 6 047 
Pågående utvecklingsarbeten    20 507 - 20 507   24 219 - 24 219 
Summa immateriella tillgångar  80 507 - 80 507  84 960 - 84 960 
         
Materiella anläggningstillgångar         
Byggnader och mark    - - -   1 689 - 1 689 
Förbättringsutgifter på annans fastighet    596 - 596   409 - 409 
Maskiner och andra tekniska anläggningar    - - -   29 - 29 
Inventarier, verktyg och installationer    744 - 744   481 - 481 

Summa materiella anläggningstillgångar  1 340 - 1 340  2 608 - 2 608 
         
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag    - - -   925 - 925 
Andelar i koncernföretag    185 068 - 185 068   184 206 - 184 206 
Uppskjuten skattefordran  - - -  668 - 668 
Summa finansiella anläggningstillgångar  185 068 - 185 068  185 799 - 185 799 
         
 Summa anläggningstillgångar   266 915  - 266 915    273 367 - 273 367  
         
Omsättningstillgångar                  
Råvaror och förnödenheter    21 359 - 21 359   16 828 - 16 828 
Varor under tillverkning    27 797 - 27 797   24 017 - 24 017 
Färdiga varor och handelsvaror    58 098 - 58 098   29 883 - 29 883 
Förskott till leverantörer  e) 6 957 -6 957 - e) 3 805 -3 805 -  
                  
Kortfristiga fordringar                  
Kundfordringar  f)  23 444 28 660 52 104 f)  29 272 12 975 42 247 
Förskott till leverantör  e) - 6 957 6 957 e) - 3 805 3 805 
Fordringar hos koncernföretag    97 245 - 97 245   112 077 - 112 077 
Aktuell skattefordran    286 - 286   1 159 - 1 159 
Övriga fordringar    37 881 - 37 881   45 847 - 45 847 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    9 460 - 9 460   2 811 - 2 811 
Likvida medel  e) - 46 46 e) -  332 332 
                  
Kassa och bank  e) 46 -46 - e) 332 -332 - 
Summa omsättningstillgångar  282 573 28 660 311 233  266 031 12 975 279 006 
                  
SUMMA TILLGÅNGAR    549 488 28 660 578 148   539 398 12 975 552 373 
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  1 januari 2020 31 december 2020 

ÖVERGÅNGSEFFKTER TILL RFR2 2020 
 
BALANSRÄKNING, TKR 
MODERBOLAGET 

Noter  Enligt tidigare 
redovisnings-

principer  

Total 
effekt av 
övergång 

till RFR2  

Enligt 
RFR2  

Noter  Enligt tidigare 
redovisnings-

principer  

Total 
effekt av 
övergång 

till RFR2  

Enligt 
RFR2  

EGET KAPITAL OCH SKULDER                  

Eget kapital                  

Aktiekapital    753 - 753   760 - 760 

Fond för utvecklingsutgifter  42 730  42 730  60 649  60 649 

Överkursfond    51 816 - 51 816   53 917 - 53 917 

Fritt eget kapital exklusive årets resultat  41 989  41 989  106 915  106 915 

Årets resultat   30 818 - 30 818   851 - 851 

Summa eget kapital    168 106 - 168 106   223 092 - 223 092 

                  

Obeskattade reserver    2 125 - 2 125   2 164 - 2 164 

                  

Avsättningar                  

Övriga avsättningar  e) 3 715 - 3 715 e) 5 581 - 5 581 

Summa avsättningar    3 715 - 3 715   5 581 - 5 581 

                  

Långfristiga skulder               

Skulder till kreditinstitut         13 333 - 13 333 

Övriga långfristiga skulder  38 735 - 38 735  10 038 - 10 038 

                  
Kortfristiga skulder                  
Skulder till kreditinstitut  - - -  13 333 - 13 333 

Checkräkningskredit    105 867 - 105 867   144 874 - 144 874 

Förskott från kunder    7 711 - 7 711   54 985 - 54 985 

Skulder till ägarbolag    124 525 - 124 525   20 187 - 20 187 

Leverantörsskulder    62 729 - 62 729   35 495 - 35 495 

Övriga skulder  f)  21 540 28 660 50 200 f)  - 12 975 12 975 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    14 435 - 14 435   16 316 - 16 316 

Summa kortfristiga skulder    336 807 28 660 365 467   285 190 12 975 298 165 

Summa skulder    381 382 28 660 410 042   316 306 12 975 329 281 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    549 488 28 660 578 148   539 398 12 975 552 373 
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Not 10 Övergång till funktionsindelad resultaträkning  
Från och med fjärde kvartalet 2021 övergick Nimbus Group från att redovisa enligt en kostnadsslagsindelad resultaträkning till en 
funktionsindelad resultaträkning. Övergången har gjorts för att ge en mer rättvisande bild av bolaget. En ändring av resultaträkningens 
uppställningsform innebär ett principbyte vilket genomförs retroaktivt. Därmed har även resultaträkningarna för jämförelseperioderna 2020 
upprättats enligt en funktionsindelad uppställningsform. I denna not redogörs övergången från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad 
kostnadsredovisning via “bryggorna" och tillhörande noter till dessa nedan. 
 

a) Förändring av lager och pågående arbete specificeras inte i en funktionsindelad resultaträkning. Motsvarande belopp finns i raden 
kostnad sålda varor och tjänster. 
 

b) Aktiverat arbete för egen räkning specificeras inte i resultatet i en funktionsindelad resultaträkning utan denna bokas endast i 
balansräkningen. 

 
c) Övriga rörelseintäkter förblir oförändrade i bruttoresultatet men redovisas inte längre tillsammans med nettoomsättningen utan 

tillsammans med övriga rörelsekostnader inom bruttoresultatet. 
 

d) Råvaror och förnödenheter samt handelsvaror ingår i funktionsindelningen i kostnad för sålda varor och tjänster. 
 

e) Övriga externa kostnader, personalkostnader och avskrivningar fördelas mellan posterna Kostnad för sålda varor och tjänster 
(produktionskostnader), administrativa kostnader samt försäljningskostnader via fördelningsnycklar. 
 
 

    Allokeringar  

BRYGGA ÖVERGÅNG TILL 
FUNKTIONSINDELAD 
RESULTATRÄKNING 2020, 
TKR 
KONCERNEN 
 

Not Kostnadsla
gsindelad 

resultaträk
-ning 

Aktiverat 
arbete 

Övriga 
rörelse-
intäkter  

Råvaror 
och 

förnöd-
enheter 

Handels-
varor 

Övriga 
externa 

kostnader  

Personal-
kostnader  

Avskriv
ningar  

Funktionsin-
delad 

resultaträk-
ning  

Nettoomsättning    927 354               927 354  

Förändring av lager och PIA a) -26 839   26 839     - 

Aktiverat arbete för egen 
räkning 

b) 5 080 -5 080       - 

Övriga rörelseintäkter  c)  7 164   -7 164            - 

Kostnad sålda varor och 
tjänster 

     -53  - 507 015  -96 330  -43 269  -92 471  -24 264  -763 402  

                   -  

Råvaror och förnödenheter d) - 480 176     480 176           -  

Handelsvaror d)  - 96 330       96 330        -  

Övriga externa kostnader  e)  -81 382         81 382      - 

Personalkostnader  e)  -160 340  5 080         155 260    - 

Avskrivningar  e) -35 633             35 633  - 

Försäljningskostnader   -         - 33 224  - 38 226  -6 063 -77 513  

Administrationskostnader   -         -4 889  -24 563  - 5 305  -34 758  

Övriga rörelseintäkter   -   7 217            7 217  

Övriga rörelsekostnader  c)   -9              -9 
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    Allokeringar  

BRYGGA ÖVERGÅNG TILL 
FUNKTIONSINDELAD 
RESULTATRÄKNING 2020, 
TKR 
MODERBOLAGET 
 

Not Kostnadsla
gsindelad 

resultaträk
-ning 

Aktiverat 
arbete 

Övriga 
rörelse-
intäkter  

Råvaror 
och 

förnöd-
enheter 

Handels-
varor 

Övriga 
externa 

kostnader  

Personal-
kostnader  

Avskriv
-ningar  

Funktions-
indelad 

resultat-
räkning  

Nettoomsättning  a) 358 867               385 867  

Förändring av lager och PIA b) -4 757   4 757     - 

Aktiverat arbete för egen 
räkning 

c)  5 080 -5 080       - 

Övriga rörelseintäkter    3 358   -3 358            - 

Kostnad sålda varor och 
tjänster 

  -     - 265 976  -24 641  -27 654  -27 317  -8 410  -353 998  

  d)                -  

Råvaror och förnödenheter d)  - 261 221    261 221           -  

Handelsvaror e)  -24 641       24 641        -  

Övriga externa kostnader  e)  -44 872         44 873      - 

Personalkostnader  e) -66 124  5 080         61 044    - 

Avskrivningar    -12 660             12 660  - 

Försäljningskostnader   -         - 12 891  - 12 623  -577 -26 091  

Administrationskostnader   -         -4 328  -21 103  - 3 673  -29 105  

Övriga rörelseintäkter c)   -   3 358            3 358  

Övriga rörelsekostnader    -              - 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Allokeringar  

BRYGGA ÖVERGÅNG TILL 
FUNKTIONSINDELAD 
RESULTATRÄKNING 2021, 
TKR 
KONCERNEN 
 

Not Kostnadsla
gsindelad 

resultaträk
-ning 

Aktiverat 
arbete 

Övriga 
rörelse-
intäkter  

Råvaror 
och 

förnöd-
enheter 

Handels-
varor 

Övriga 
externa 

kostnader  

Personal-
kostnader  

Avskriv
ningar  

Funktionsin-
delad 

resultaträk-
ning  

Nettoomsättning  a) 1 455 401               1 455 401  

Förändring av lager och PIA b) 20 702   -20 702     - 

Aktiverat arbete för egen 
räkning 

c)  6 169 -6 169       - 

Övriga rörelseintäkter    10 269   -10 269            - 

Kostnad sålda varor och 
tjänster 

  -     - 647 125  -300 697  -65 693  -123 419  -25 495  -1 162 429 

  d)                -  

Råvaror och förnödenheter d)  - 667 827     667 827            -  

Handelsvaror e)  - 300 697       300 697        -  

Övriga externa kostnader  e)  -114 806         114 805      - 

Personalkostnader  e) -203 923  6 169         197 754    - 

Avskrivningar    -38 202             38 202  - 

Försäljningskostnader   -         - 32 984  - 47 651  -10 301 -90 935  

Administrationskostnader   -         -16 129  -26 684  - 2 406  -45 220  

Övriga rörelseintäkter c)   -    10 269            10 269  

Övriga rörelsekostnader    -1 226              -1 226 
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Not 11 Finansiella nyckeltal 
 

Definitioner nyckeltal   

Operativt kassaflöde: Kassaflöde från löpande verksamheten och investeringsverksamheten  

Bruttovinstmarginal: Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättningen  

EBIT: Röresleresultat, resultat av nettoomsättning och kostnad för sålda varor och tjänster  

EBITA: Resultat före skatt, räntor och avskrivningar av goodwill och varumärken  

EBITA-marginal: EBITA/Nettoomsättning  

Soliditet: Justerat EK/Balansomslutning  
Vinst per aktie: Årets resultat i koncernen före uppbokning av uppskjuten skattefordran hänförligt 

till underskottsavdrag/antal aktier i moderbolaget 
 

Organisk tillväxt: Förändring i nettoomsättning jämfört med föregående period exklusive 
valutafluktuationer samt förvärv (förutom återförsäljare) 

 

 
  

    Allokeringar  

BRYGGA ÖVERGÅNG TILL 
FUNKTIONSINDELAD 
RESULTATRÄKNING 2021, 
TKR 
MODERBOLAGET 
 

Not Kostnadsla
gsindelad 
resultat-
räkning 

Aktiverat 
arbete 

Övriga 
rörelse-
intäkter  

Råvaror 
och 

förnöd-
enheter 

Handels-
varor 

Övriga 
externa 

kostnader  

Personal-
kostnader  

Avskriv
-ningar  

Funktionsin-
delad 

resultaträk-
ning  

Nettoomsättning  a) 584 622               584 622  

Förändring av lager och PIA b) 22 053   -22 053     - 

Aktiverat arbete för egen 
räkning 

c)  6 169 -6 169       - 

Övriga rörelseintäkter    4 613   -4 613            - 

Kostnad sålda varor och 
tjänster 

  -     - 346 813  -36 981  -39 781  -45 419  -12 976  -481 970  

  d)                -  

Råvaror och förnödenheter d)  - 368 866     368 866          -  

Handelsvaror e)  -36 981      36 981        -  

Övriga externa kostnader  e)  -58 960         58 960      - 

Personalkostnader  e) -96 526  6 169         90 357    - 

Avskrivningar    -13 547             13 547  - 

Försäljningskostnader   -         -13 181  -21 143 -537 -34 861   

Administrationskostnader   -         -5 998  -23 795  -33 -29 826 

Övriga rörelseintäkter c)   -   4 613            4 613  

Övriga rörelsekostnader    -              - 
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Bilaga 1.  Jämförande balans- och resultaträkningar 2021 enligt K3 och IFRS 
  

 

Kostnadslagsindelad resultaträkning *Not K3 IFRS *Not   Funktionsindelad resultaträkning 
IFRS 

 

Nettoomsättning a) 1 554 716  1 455 401     Nettoomsättning 1 455 401  

Förändring av lager av produkter i arbete  20 702  20 702  a)   Kostnader för sålda varor och tjänster -1 162 429  

Aktiverat arbete för egen räkning  6 169  6 169  b)   
  

Övriga rörelseintäkter  10 269  10 269  c)   
  

 
 

  
   

  

Råvaror och förnödenheter  -667 827  -667 827  d)     

Handelsvaror a) -390 160  -300 697  d)     

Övriga externa kostnader a) b) -144 545  -114 806  e)   Försäljningskostnader -90 936  

Personalkostnader  -203 923  -203 923  e)   Administrationskostnader -45 220  

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

b) c) -32 892  -38 202  e)   Övriga rörelseintäkter 10 269  

Övriga rörelsekostnader  5  -1 226     Övriga rörelsekostnader -1 226  

Rörelseresultat  152 514  165 860     Rörelseresultat 165 860   
 

  
   

  

Resultat från andelar i intressebolag  -129  -129     Resultat från andelar redovisade med 
kapitalandelsmetoden 

-129  

Resultat från övriga värdepapper  6  6     
 

6  

Ränteintäkter och liknande resultatposter  6 774  6 774     Finansiella intäkter 6 774  

Räntekostnader och liknande resultatposter b) -4 444  -6 083     Finansiella kostnader -6 083   
 

  
   

  

Skatt på årets resultat b) -33 450 -33 416    Skatt på årets resultat -33 416  
 

  
   

  

Årets resultat  121 271  133 011     Årets resultat 133 011  

 

  

 

 

Balansräkning *Not K3  Balansräkning IFRS   

Immateriella anläggningstillgångar c) 291 631   Immateriella anläggningstillgångar 304 815  
 

 
b) 

 
 Nyttjanderätter 74 380  

 

Materiella anläggningstillgångar b) 68 038   Materiella anläggningstillgångar 68 038  
 

Finansiella anläggningstillgångar  30 975   Finansiella anläggningstillgångar 30 975  
 

 
 

 
 

   

Varulager e) 380 454   Varulager  365 795  
 

Kortfristiga fordringar b) e) f)  196 201   Kortfristiga fordringar 383 492  
 

Kassa och bank e) 153 860         
 

 1 121 159   
 

1 227 495  
 

 
 

 
 

   

Totalt eget kapital b) c) 593 213   Totalt eget kapital 605 085  
 

 
 

 
 

   

Avsättningar e) 26 181   
 

- 
 

Långfristiga skulder b) e) 31 939   Långfristiga skulder 114 698  
 

Kortfristiga skulder b) f) 469 826   Kortfristiga skulder 507 712    
 

 1 121 159   
 

1 227 495  
 

 
* För förklarande noter mellan K3 och IFRS se sida 26-28, för förklarandenoter till funktionsindelningen se sida 34. 
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