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- Nettoomsättningen steg med 29,8% till 615,3 (473,9) MSEK. Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick 
försäljningstillväxten till 13,4%, motsvarande 63,5 MSEK 

- Jämförbar tillväxt uppgick till 10,3% (8,9%) 
- Bruttoresultatet ökade med 21,5% till 261,7 (215,3) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 42,5% (45,4%) 
- Justerad EBITA uppgick till 24,2 (25,8) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 3,9% (5,4%). Jämförelsen 

med föregående år påverkas negativt med 4,9 MSEK av valutaeffekter. 
- Rörelseresultatet uppgick till 19,8 (22,8) MSEK och rörelsemarginalen till 3,2% (4,8%) 

- Kvartalets resultat uppgick till 12,6 (4,5) MSEK 
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -129,7 (-100,1) MSEK 
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till   0,40* (-0,64) kronor 
 

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut 

 Under kvartalet etablerades tre nya service points varav två i Norge och en i Sverige. 

 Den 11 mars tillkännagavs att samarbetet med Circle K utökas att även innefatta Norge. I en uppstartsfas 
i Norge så skall konceptet utvärderas på sex pilotstationer. 

 En ny smittovåg av Covid-19 i Kina har föranlett nedstängningar i delar av landet. Någon nämnvärd effekt 
avseende inköp av produkter har i dagsläget inte identifierats då inköpen görs i andra delar av landet där 
smittoläget ser bättre ut. 

 Den 24 februari inledde Ryssland sin invasion av Ukraina. I dagsläget så har denna invasion inte medfört 
någon direkt konsekvens för koncernens verksamhet då ingen affärsverksamhet direkt utövas i dessa 
länder. 

 
 
* Resultat per aktie exkl. kumulativ utdelning för tidigare preferensaktier enligt not 5 uppgår i kvartalet till 0,40 kr (0,41) Detta har endast påverkan t.o.m. 2021-12-31  
  

Nyckeltal apr-mar jan-dec 

MSEK 2022 2021 21/22 2021

Nettoomsättning 615,3 474,0 2 539,3 2 398,0

Nettoomsättningstillväxt, % 29,8% 11,6% 24,0% 20,0%

Jämförbar tillväxt, % 10,3% 8,9% - 6,8%

Bruttoresultat 261,7 215,3 1 069,7 1 023,3

Bruttomarginal, % 42,5% 45,4% 42,1% 42,7%

Justerad EBITA 24,1 25,8 186,4 188,1

Justerad EBITA-marginal, % 3,9% 5,4% 7,3% 7,8%

Rörelseresultat (EBIT) 19,8 22,8 137,0 140,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -129,7 -100,1 122,7 152,3

Soliditet, % 37,4 18,7 - 34,7%

Resultat per aktie före utspädning, kronor* 0,40 -0,64 - 1,75

Antal medlemmar i lojalitetsklubb, tusental 2 779 2 246 2 779 2 647

Q1 
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Tillväxt i alla kanaler under det första kvartalet

Inledningen på 2022 har varit händelserik för både 
omvärlden och Kjell. Samhällets optimism kring 
lättade pandemirestriktioner övergick i en oro för såväl 
det geopolitiska läget som för lägre disponibla 
inkomster. Innanför Kjells väggar inleddes året i hög 
fart, med tillväxt och nya satsningar. Det är med 
stolthet jag kan konstatera att vår gemensamma 
passion för teknik har skapat en unik modell som står 
sig stark även i osäkra tider. 

Under det första kvartalet steg försäljningen med 
nästan 30 procent, och exklusive förvärvet av AV-
Cables uppgick tillväxten till över 13 procent. 
Onlineförsäljningen ökade och stod för 33 procent av 
försäljningen, medan Click&Collect stod för 8 procent.  

De sätt som covid-19 har påverkat kundernas 
beteende och kanalval under kvartalet i år skiljer sig 
en del mot hur det såg ut föregående år, där fjolåret 
bl. a. påverkades av nedstängningar av fysiska 
handelsplatser i Norge under slutet av kvartalet, 
medan vi i år istället sett en väldigt hög smittspridning 
under den inledande delen. 
Även den geopolitiska oron påverkar våra kunder, i 
allt från sortimentsefterfrågan till påverkan av 
hushållens disponibla inkomst. Vårt breda sortiment 
erbjuder många alternativ för kunden genom en 
variation av produkter i olika priskategorier. I denna 
föränderliga miljö är det då extra glädjande och tryggt 
att vår tillväxt står stark i samtliga av våra olika 
försäljningskanaler.  

Stigande resultat för det första kvartalet 

Vår bransch har under kvartalet tvingats till 
priskampanjer för att hantera överlager från en 
julhandel som påverkades av pandemirestriktioner 
som infördes under julhandeln. Vi arbetar aktivt för att 
stå emot detta i så hög utsträckning som möjligt, och 
ser ett behov av att säkra tillgängligheten av varor till 
våra kunder i tider där försörjningskedjorna störs. 

Justerad EBITA uppgick till 24,2 (25,8) MSEK och den 
justerade EBITA-marginalen till 3,9 procent (5,4 
procent). Jämförelsen med föregående år påverkas 
negativt med 4,9 MSEK av valutaeffekter. 

Resultatet uppgick till 12,6 MSEK att jämföra med 4,5 
MSEK för samma period föregående år.  

 

 

Utökat samarbete och ökad försäljning 

Sedan 2020 har vi haft en pågående satsning 
tillsammans med Circle K, där våra expressbutiker i 
deras närmare 300 stationer har förbättrat 
tillgängligheten för våra kunder. Under mars ingick vi 
ett avtal om att även börja testa detta koncept i Norge. 
Testperioden kommer att pågå mellan april och 
augusti 2022, och inkluderar sex stationer – fyra i 
Oslo-området, en i Bergen och en i Alta. Syftet med 
piloten är att utvärdera den norska marknaden för att 
möjliggöra en vidare expansion i Norge av Kjell 
Express på Circle K:s cirka 270 bemannade stationer. 

I Sverige ökade försäljningen med 9,3 procent jämfört 
med samma period föregående år och ytterligare en 
service point invigdes i Ängelholm. I Norge invigdes 
två nya service points i såväl Oslo som Trondheim 
och försäljningen ökade med närmare 40 procent.  
I Danmark uppgick försäljningen till 78 MSEK i 
kvartalet. Integrationsarbetet av det förvärvade 
bolaget AV-Cables fortgår enligt plan. 
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Stabil affär för osäkra tider 

Våra kliv framåt är ett styrkebesked för den unika 
omnikanalsmodell som vi tillsammans byggt upp, där 
vi möter våra kunder med en stark kundservice och ett 
noggrant kurerat sortiment oavsett i vilken kanal 
kunden väljer att besöka oss.  

Omvärldsläget kommer fortsätta att vara osäkert 
under en överskådlig tid. Marknaden för tillbehör till 
hemelektronik är relativt konjunkturokänslig och 
kännetecknas av lägre prispunkter och en lägre 
priskänslighet med anledning av att konsumtionen i 
hög utsträckning är behovsstyrd. I kombination med 
starkt fokus på egna varumärken innebär detta att vi 
har en stabil affär med många verktyg för att anpassa 
oss efter kundernas efterfrågan och förväntningar 
samtidigt som vi står med goda möjligheter att parera 
eventuella kostnadsökningar. 

Vi ser inte längre någon nämnvärd pandemieffekt på 
vår verksamhet i Norden. Nedstängningarna i delar av 
Kina innebär däremot att vår inköpsorganisation i 
Shanghai påverkas i större utsträckning. Själva 
inköpen sker dock i andra delar av landet där 

smittläget sett bättre ut, och vi har hittills varit 
förskonade från någon större påverkan av våra 
försörjningskedjor.  

Kriget i Ukraina har ännu inte medfört någon direkt 
påverkan på vår verksamhet. Däremot ser vi att 
konflikten fått konsekvenser på världshandeln i stort 
med ökad inflation, valutafluktuationer och en större 
osäkerhet i allmänhet. 

Som människa går det dock inte att göra något annat 
än annat påverkas av kriget. Därför har det värmt 
enormt att se det interna engagemang som funnits för 
att bidra till det humanitära arbetet på plats. Det är 
precis den här passionen för att hjälpa människor som 
gör Kjell till ett framgångsrikt bolag.  

 

Malmö, 
2022-05-18 

Andreas Rylander 
VD och koncernchef 
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Koncernens finansiella utveckling i 
sammandrag 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen ökade med 29,8% till 615,3 (474,0) MSEK i kvartalet. 
Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten för kvartalet till 
13,4% eller 63,5 MSEK. Jämförbar tillväxt uppgick till 10,3% i kvartalet.  

Nettoomsättningen inom segment Sverige ökade med 9,3% i kvartalet jämfört 
med föregående år. Nettoomsättningen för segment Norge ökade med 39,8% i 
kvartalet. Tillväxten i dessa två segment är ett bevis på att vår omnikanalmodell 
med ett sömlöst och kanaloberoende kundmöte fungerar fullt ut.   

AV-Cables konsoliderades i Kjell Group från den 30 april 2021. Under kvartalet 
uppgick försäljningen i segment Danmark till 77,9 MSEK. 

Trots att vi möter starka tillväxtsiffror var den digitala kundanskaffningen fortsatt 
stark under kvartalet, där onlineförsäljningen uppgick till 33% av försäljningen 
och Click&Collect bidrog med ytterligare 8% av försäljningen.  

Rörelsens kostnader 
Rörelsens kostnader ökade med 31,3% i kvartalet. Exklusive förvärvet av AV-
Cables uppgick kostnadsökningen för kvartalet till 8,8% motsvarande 52,8 
MSEK och förklaras främst av ökningar i handelsvaror drivet av 
försäljningsökningen, samt personalkostnader och övriga externa kostnader. I 
kvartalet uppkom inga jämförelsestörande poster, medan jämförelseperioden 
hade jämförelsestörande poster om 3,0 MSEK.  

Kostnaden för handelsvaror uppgick i kvartalet till 353,6 (258,7) MSEK. 
Bruttoresultatet uppgick till 261,7 (215,3) MSEK för kvartalet, en ökning med 
21,5%. Bruttomarginalen uppgick till 42,5% (45,4%) i kvartalet. Till viss del 
förklaras utvecklingen i bruttomarginalen av vår fortsatta sortimentsvridning samt 
av vårt nya segment Danmark, men även av en ökad priskonkurrens på 
marknaden. Många aktörer i branschen har haft höga lagernivåer som ett 
resultat av såväl förlängda försörjningskedjor som av en julhandel som påverkats 
av den höga smittspridning som tog fart i december. Detta har i sin tur lett till 
utförsäljningskampanjer med en påföljande marginalpress, i synnerhet inom 
externa varumärken. Vi arbetar aktivt för att stå emot detta i så stor utsträckning 
som möjligt, men behöver samtidigt ha en marknadsmässig prissättning för att 
vara relevanta på marknaden. Tillväxten i nettoomsättning är den främsta 
orsaken till det ökade bruttoresultatet.  

Personalkostnader uppgick i kvartalet till 122,2 (108,6) MSEK, vilket motsvarar 
en ökning med 12,5%. Förvärvet av AV-Cables medförde ökade 
personalkostnader om 5,4 MSEK i kvartalet. Kvartalets personalkostnader  
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innehåller inga jämförelsestörande poster. Exklusive förvärvet AV-Cables ökade 
personalkostnaderna med 8,2 MSEK (7,6%) i kvartalet, vilket är en god balans i 
förhållande till ökningen av bruttoresultatet.  

Övriga externa kostnader uppgick i kvartalet till 75,5 (54,7) MSEK. Förvärvet av 
AV-Cables medförde en kostnadsökning om 14,3 MSEK i kvartalet. Kvartalets 
övriga externa kostnader innehåller inga jämförelsestörande poster, medan 
jämförelseperioden hade jämförelsestörande kostnader om 3,0 MSEK. Utöver 
kostnadsökningen från förvärvet förklaras ökningen även av ökade försäljnings- 
och marknadsföringskostnader för att förbättra kundupplevelsen och driva 
tillväxt. Exempelvis har vi fem fler servicepoints i år än motsvarande period 
föregående år, och den ökade online-försäljningen medför ökade fraktkostnader.  

Övriga rörelsekostnader uppgick i kvartalet till 4,7 (0,5) MSEK och bestod nästan 
uteslutande av valutaförluster. Övriga rörelseintäkter uppgick i kvartalet till 3,0 
(4,7) MSEK. Majoriteten av avvikelsen i rörelseintäkter förklaras av skillnad i 
valutavinster. Totala valutaeffekter uppgick netto i kvartalet till en förlust på 1,5 
MSEK, medan de i jämförelseperioden uppgick till en vinst om 3,4 MSEK. 

Totala avskrivningar uppgick till 42,5 (33,4) MSEK i kvartalet, varav 4,3 (-) MSEK 
är avskrivningar på immateriella tillgångar uppkomna vid förvärv av AV-Cables 
och 28,6 (25,6) MSEK är avskrivningar på nyttjanderättstillgångar i enlighet med 
IFRS 16.  

Justerad EBITA 
Koncernens justerade EBITA minskade med 6,6% till 24,1 (25,8) MSEK i 
kvartalet. Jämförelsen med fg år påverkas negativt med 4,9m av valutaeffekter.  

Rörelseresultat 
Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,8 (22,8) MSEK i kvartalet,  
motsvarande en rörelsemarginal på 3,2% (4,8%). Liksom för Justerad EBITA 
påverkas jämförelsen med fg år negativt med 4,9m av valutaeffekter. 

Finansnetto 
Koncernens finansnetto uppgick till -4,9 (-14,8) MSEK i kvartalet, inkluderande 
2,3 (2,6) MSEK i räntekostnader hänförliga till leasingskulder samt 1,4 (0,0) 
MSEK i intäkter relaterat till slutreglering av köpeskilling för förvärvet av AV-
Cables. 

Resultat 
Resultatet uppgick till 12,6 (4,5) MSEK i kvartalet, vilket motsvarar en förbättring 
på 181,9%.  
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Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -129,7 (-100,1) MSEK. Den 
säsongsvariation bolaget naturligt har i rörelsekapitalbehov över året innebär historiskt att det första kvartalet har 
ett negativt kassaflöde, då delar av de inköp av produkter som avser det försäljningsmässigt större fjärde kvartalet 
faller till betalning under kvartal ett. Denna säsongsvariation har i år förstärkts av en covid-påverkad julhandel, 
men även av förlängda försörjningskedjor och en medveten investering i tillgänglighet av framför allt egna 
varumärken. Även om detta påverkar kassaflödet på kort sikt ser vi det som bra en investering i tider där en redan 
ansträngd försörjningskedja påverkas ytterligare av geopolitisk oro. Säsongsvariationen i rörelsekapitalbehov är, 
om än något förstärkt, normal i vår verksamhet och behovet bör enligt vår normala cykel minska under den andra 
halvan av året.    

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för kvartalet till -85,6 (-9,5) MSEK. Förändringen mot 
föregående år utgörs av tilläggsköpeskilling för förvärvet av AV-Cables på 73,9 MSEK. Övriga investeringar avser 
främst etableringar av service points samt vidare utveckling av vår omnikanalmodell. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under första kvartalet till 55,9 (-29,8) MSEK och utgörs av 
upptagande av externa lån för finansiering av tilläggsköpeskilling avseende AV-Cables samt förändring i 
utnyttjande av revolverande kreditfacilitet.  

Koncernens likvida medel uppgick till 36,4 MSEK vid rapportperiodens utgång, jämfört med 193,7 MSEK vid årets 
ingång, oaktat outnyttjat tillgängligt kreditutrymme.  

Koncernens finansiella nettoskuld, uppgick till 646,9 MSEK vid kvartalets utgång, jämfört med 402,3 MSEK vid 
årets ingång, motsvarande en finansiell nettoskuld i förhållande till rullande 12 månaders justerad EBITDAaL1 om 
3,0. Nettoskuldens ökning förklaras dels av säsongsmässiga variationer i rörelsekapitalet, dels upptagande av 
externa lån för finansieringen av ovan nämnda tilläggsköpeskilling.  

Koncernens egna kapital uppgick vid rapportperiodens utgång till 908,3 MSEK, jämfört med 889,5 MSEK vid årets 
ingång.  

Väsentliga händelser under och efter det första kvartalet 2022 
• Under kvartalet etablerades tre nya service points varav två i Norge, en i Oslo och en i Trondheim, samt en i 

Ängelholm i Sverige. 
• Den 11 mars tillkännagavs att samarbetet med Circle K utökas att även innefatta Norge. I en uppstartsfas i 

Norge skall konceptet utvärderas på sex pilotstationer. Testperioden kommer att pågå mellan april och augusti 
2022, och inkluderar fyra stationer i Oslo-området, en i Bergen och en i Alta. Syftet med piloten är att 
utvärdera den norska marknaden för att möjliggöra en vidare expansion i Norge av Kjell Express på Circle K:s 
cirka 270 bemannade stationer. 

• En ny smittovåg av Covid-19 i Kina har föranlett nedstängningar i delar av landet. Nedstängningarna innebär 
att vår inköpsorganisation i Shanghai inte får resa och besöka fabriker, men inköpen görs i andra delar av 
landet där smittläget ser bättre ut. Därför ser vi ingen nämnvärd effekt från avstängningarna avseende inköp 
av produkter.  

• Den 24 februari inledde Ryssland sin invasion av Ukraina. Kriget har ännu inte medfört någon direkt påverkan 
på vår verksamhet. Däremot har konflikten fått konsekvenser på världshandeln i stort, som ökad inflation, 
valutafluktuationer och ökad osäkerhet. 
 
 
 

 
1 Inkluderar Justerad EBITDAaL för de perioder vilka förvärvade bolag inte ingått i koncernens senaste tolv månaders konsoliderade 

finansiella rapporter. Se vidare avsnitt  
Definitioner – Alternativa nyckeltal. 
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Finansiella mål 
Koncernens finansiella mål är: 

NETTOOMSÄTTNING  
Nettoomsättningen ska uppgå till minst 4 miljarder SEK under räkenskapsåret 2025. 

LÖNSAMHET  
Den justerade EBITA-marginalen ska uppgå till 8% på medellång sikt. 

KAPITALSTRUKTUR 
Finansiell nettoskuld i förhållande till justerad EBITDAaL (rullande 12 månader) ska understiga 2,5. 

UTDELNINGSPOLICY 
Utdelningen ska uppgå till minst 60% av resultat efter skatt, med hänsyn tagen till koncernens finansiella situation, 
förvärvsmöjligheter och framtida tillväxtmöjligheter. 

Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag och tillhandahålla koncerninterna tjänster. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick i kvartalet till 4,3 (-) MSEK och avser i sin helhet koncernintern 
fakturering. Rörelsens kostnader uppgår till 6,7 (0,8) MSEK och består av personalkostnader för ledningsgrupp på 
5,3 MSEK (-) samt övriga externa kostnader på 1,5 (0,8) MSEK. Räntekostnader för kreditfaciliteten belastar 
kvartalet i år vilket inte fanns i moderbolaget under första kvartalet 2021. Resultat efter finansiella kostnader 
uppgår till -4,9 (-0,8) MSEK.   

Finansiella anläggningstillgångar uppgår till 1 611 (661) MSEK vilket förklaras av aktieägartillskott i dotterbolag 
under kvartal 4 under föregående år. Kortfristiga fordringar uppgår till 222 (5,4) MSEK vilket till stor del utgörs av 
koncernmellanhavanden till följd av den uppsatta cashpoolen under inledningen av 2022. 

Posten eget kapital ökar mot samma period föregående år till följd av tillskjutet kapital i samband med notering av 
bolagets aktie på First North Growth Market. Förändring mot årsbokslutet 2021 förklaras till största delen av 
kvartalets resultat. Långfristiga räntebärande skulder som från och med kvartal 3 i fjol är upptagna i moderbolaget 
har under första kvartalet 2022 minskat till följd av amortering. De kortfristiga räntebärande skulderna ökar mot 
kvartal 4 i fjol till följd av nettopositionen av cashpoolen mot Nordea. Övriga rörelseskulder ökar mot samma period 
föregående år samt mot kvartal 4 och är främst relaterade till nyttjad checkräkningskredit mot Nordea samt 
personalrelaterade skulder. 

Kjell Group AB:s årsstämma 
Kjell Group AB:s årsstämma 2022 kommer att äga rum den 19 maj i Malmö. Styrelsens förslag till årsstämman är 
att vinsten för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning och att någon utdelning för 2021 inte lämnas. Det 
kommer därutöver framläggas förslag om antagande av principer för utseende av valberedning i Kjell Group AB. 
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Aktien 
Kjell Group AB:s (publ) aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under symbolen KJELL och har 
ISIN-koden SE0016797591. Den högsta respektive den lägsta betalkursen under kvartalet uppgick till 62 kronor 
och 47,06 kronor, vilka noterades den 7 januari och den 1 mars. 

Under kvartalet omsattes 3 585 778 aktier, vilket motsvarar en omsättningshastighet om 11,5% under 
mätperioden. 

Per den 31 mars 2022 hade Kjell Group AB (publ) ca 4 400 aktieägare, varav de största var FSN Capital (22,87 
%), Fosielund Holding (8,67 %), AMF Pension & Fonder (6,95 %), Cervantes Capital (3,85 %) och Nordea Fonder 
(3,62 %).  

Per den 31 mars 2022 var antalet utfärdade aktier 31 151 514, varav samtliga är stamaktier. 

För mer information se www.kjellgroup.com  
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Rapport över resultat för koncernen i sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Resultat per aktie exkl. kumulativ utdelning för tidigare preferensaktier enligt not 5 uppgår i kvartalet till 0,40 kr (0,41). Beräkning för 
kumulativ utdelning för tidigare preferensaktier slutade per 2021-12-31.  

 jan-dec 

TSEK Not 2022 2021 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 615 303 473 987 2 398 033

Övriga rörelseintäkter 3 053 4 705 10 366

618 356 478 692 2 408 399

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -353 628 -258 694 -1 374 762

Personalkostnader -122 210 -108 590 -467 241

Övriga externa kostnader -75 470 -54 675 -266 916

Övriga rörelsekostnader -4 737 -525 -3 354

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -42 538 -33 361 -156 101

Rörelseresultat 19 773 22 847 140 025

Finansiella poster

Finansiella intäkter 1 730 1 3

Finansiella kostnader -6 679 -14 848 -59 350

Finansnetto -4 949 -14 847 -59 347

Resultat före skatt 14 824 8 000 80 678

Skatt -2 251 -3 540 -18 259

Periodens resultat 12 573 4 460 62 419

 

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 12 573 4 460 62 419

Periodens resultat 12 573 4 460 62 419

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning, kronor * 5 0,40 -0,64 1,75

Resultat per aktie efter utspädning, kronor * 5 0,40 -0,64 1,75

Q1 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för 
koncernen i sammandrag 

 

 jan-dec 

TSEK 2022 2021 2021

Periodens resultat 12 573 4 460 62 419

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter

5 782 2 399 5 483

Kassaflödessäkringar - - 95

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens 
resultat

- - -16

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Periodens övrigt totalresultat 5 782 2 399 5 562

Periodens totalresultat 18 355 6 859 67 981

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 18 355 6 859 67 981

Periodens totalresultat 18 355 6 859 67 981

Q1 



 

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, januari – mars 2022 11 (28) 

Rapport över finansiell ställning för koncernen i 
sammandrag 

 

 31 dec

TSEK Not 2022 2021 2021

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  1 359 222 1 001 952 1 360 084

Materiella anläggningstillgångar 94 868 50 645 92 034

Nyttjanderättstillgångar 255 727 290 122 266 024

Uppskjutna skattefordringar 450 23 433

Summa anläggningstillgångar 1 710 267 1 342 742 1 718 575

Varulager 598 676 389 779 545 737

Skattefordringar 22 483 23 407 27 106

Kundfordringar 23 999 15 612 26 687

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 694 27 659 45 434

Övriga fordringar 9 224 1 389 7 355

Likvida medel 36 428 205 790 193 770

Summa omsättningstillgångar 717 504 663 636 846 089

Summa tillgångar 2 427 771 2 006 378 2 564 664

Eget kapital

Aktiekapital 515 162 515

Övrigt tillskjutet kapital 454 521 1 999 453 978

Reserver 11 466 2 521 5 684

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 441 844 371 505 429 270

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 908 346 376 187 889 447

Summa eget kapital 908 346 376 187 889 447

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 6 517 514 845 348 446 909

Långfristiga leasingskulder 154 241 176 992 158 750

Övriga långfristiga skulder 102 102 1 496

Uppskjutna skatteskulder 128 804 111 673 130 086

Summa långfristiga skulder 800 661 1 134 115 737 241

Kortfristiga räntebärande skulder 6 165 818 26 000 149 200

Kortfristiga leasingskulder 96 058 111 705 103 318

Leverantörsskulder 270 809 184 525 377 181

Skatteskulder 3 304 23 568 39 853

Övriga skulder 6 70 628 48 918 151 781

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 104 595 94 887 109 278

Avsättningar 7 552 6 473 7 365

Summa kortfristiga skulder 718 764 496 076 937 976

Summa skulder 1 519 425 1 630 191 1 675 217

Summa eget kapital och skulder 2 427 771 2 006 378 2 564 664

31 mar
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i 
sammandrag 

 

 

  

 

TSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserv 
Säkrings-

reserv 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl.period-
ens resultat  

 Totalt eget 
kapital 

Ingående eget kapital 1 Jan 2022 515 453 978 5 684 - 429 270 889 447

Tillskott från ägare

Incitamentsprogram 544 544

Periodens totalresultat

Periodens resultat - - - - 12 573 12 573

Periodens övrigt totalresultat - - 5 782 - - 5 782

Periodens totalresultat - - 5 782 - 12 573 18 355

Utgående eget kapital 31 mar 2022 515 454 522 11 466 - 441 843 908 346

Ingående eget kapital 1 Jan 2021 162 1 999 201 -79 367 045 369 328

Periodens totalresultat  

Periodens resultat - - - - 4 460 4 460

Periodens övrigt totalresultat - - 2 399 - - 2 399

Periodens totalresultat - - 2 399 - 4 460 6 859

Utgående eget kapital 31 mar 2021 162 1 999 2 600 -79 371 505 376 187

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag 

 

  

 jan-dec 

TSEK 2022 2021 2021

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 14 824 8 000 80 678

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 40 744 35 643 162 702

Betald inkomstskatt -19 813 -16 628 -33 168

35 755 27 015 210 212

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -47 462 20 830 -107 343

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 20 500 13 139 -14 631

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -138 460 -161 043 64 051

Kassaflöde från den löpande verksamheten -129 667 -100 059 152 289

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 599 -5 305 -31 685

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 049 -4 219 -17 396

Förvärv av dotterbolag - - -242 858

Reglering av tilläggsköpeskilling i samband med förvärv av dotterbolag -73 944

Kassaflöde från investeringsverksamheten -85 592 -9 524 -291 939

Finansieringsverksamheten

Nyemission - - 400 000

Emissionskostnader - - -22 917

Upptagna lån 231 617 - 723 743

Amortering av lån -144 600 - -991 750

Amortering av leasingskuld -31 142 -29 819 -119 326

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55 875 -29 819 -10 250

Periodens kassaflöde -159 384 -139 402 -149 900

-

Likvida medel vid periodens början 193 770 340 422 340 422

Valutakursdifferens i likvida medel 2 042 4 770 3 248

Likvida medel vid periodens slut 36 428 205 790 193 770

Q1 
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Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag

Not 1 Allmän information  

Kjell Group AB (publ) (”Bolaget”) med org. nr. 559115-
8448, är ett bolag med säte i Malmö. Denna 
konsoliderade delårsrapport för koncernen 
(”delårsrapport”) för perioden januari– mars 2022 
omfattar Bolaget och dess dotterbolag, tillsammans 
benämnda ”Koncernen”. Koncernens 
redovisningsvaluta är SEK. Samtliga belopp är 
angivna i tusen sek (TSEK) om inget annat anges. 

Not 2 Redovisningsprinciper  

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering, samt tillämpliga bestämmelser 
i årsredovisningslagen, och bör läsas tillsammans 
med koncernens årsredovisning för 2021. 
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, 
Delårsrapport. Denna delårsrapport innehåller inte all 
information som krävs för en heltäckande redovisning 
i enlighet med IFRS. Det finns emellertid förklarande 
noter inkluderade för att förklara händelser och 
transaktioner som är väsentliga för en förståelse för 
förändringarna i koncernens finansiella ställning och 
resultat. De redovisningsprinciper som har tillämpats i 
denna delårsrapport är samma som dem som 
tillämpats i årsredovisningen för 2021 för både 
koncern och moderbolag. Koncernen har inte i förtid 
börjat tillämpa några av de nya IFRS eller nya 
tolkningar som har publicerats av IFRS Interpretations 
Committee. Utgivna standarder och tolkningar som 
ännu inte har trätt i kraft förväntas inte ha någon 
väsentlig påverkan på koncernen. 

Not 3 Viktiga uppskattningar och 
bedömningar 

Ledningen för koncernen gör uppskattningar och 
antaganden om framtiden, samt bedömer vilka 
redovisningsprinciper som bör tillämpas vid 
upprättandet av de finansiella rapporterna. 
Uppskattningarna och bedömningarna utvärderas 
fortlöpande och antagandena baseras på historiska 
erfarenheter och övriga faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses vara 
rimliga under omständigheterna. De uppskattningar 

för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer per definition sällan att motsvara det faktiska 
utfallet. De väsentliga uppskattningar som görs av 
ledningen vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper och de viktigaste källorna till 
osäkerhet i uppskattningarna är samma som beskrivs 
i not 33 i koncernens årsredovisning för 2021. För 
beskrivning av effekterna av den pågående COVID-19 
pandemin på koncernen, se not 9 i denna 
delårsrapport. 

Not 4 Intäkter och rörelsesegment 

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment 
baserat på vilka delar av verksamheten företagets 
högste verkställande beslutsfattare följer upp, så 
kallad ”management approach” eller företagslednings-
perspektiv. För Kjell Group innebär det att koncernens 
verksamhet är indelad i tre segment: Sverige, Norge 
och Danmark, vilka motsvaras av verksamheterna i 
respektive land. Segmenten omfattar försäljning via 
service points i Sverige och Norge och online 
genererad försäljning i samtliga länder. I segment 
Sverige ingår kostnader för koncerngemensamma 
funktioner, inklusive inköpsorganisationen i Shanghai, 
eftersom detta speglar hur segmenten följs upp internt 
inom koncernen. Det förekommer inte någon 
segmentsintern försäljning. Segmentens intäkter är 
sålunda i sin helhet hänförliga till försäljning till 
externa kunder. Samma redovisningsprinciper har 
tillämpats för segmenten som för koncernen. Det 
redovisade resultatmåttet för segmenten är ”Justerad 
EBITA”. 

Information avseende varje segment för vilket 
redovisning lämnas anges nedan. 
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Not 5 Resultat per aktie 

Resultatet per aktie beräknas genom att periodens 
resultat delas med vägt genomsnittligt antal aktier 
under perioden. Innan bolaget börsintroducerades 
den 16 september 2021 fanns preferensaktier med 
rätt till kumulativ utdelning. Den kumulativa 
utdelningen (efter skatt) som belöpye på 
preferensaktierna reducerade periodens resultat vid 
beräkningen av resultat per aktie. I samband med 
börsintroduktionen omvandlades preferensaktierna 
till stamaktier eller drogs in. Vid beräkning av 
resultatet per aktie reducerades periodens resultat 
med den utdelning som belöpte på preferensaktierna 
så länge som dessa var utestående. Per 2021-12-31 
var den sista gången som denna justering 
beaktades.  

Not 6 Verkligt värde av finansiella 
instrument   

Verkligt värde för skulderna i koncernens 
kreditfacilitet bedöms uppgå till 687 017 TSEK (874 
940) vilket kan jämföras med det redovisade värdet 
om 683 332 TSEK (871 348). Faciliteten löper med 
rörlig ränta plus en marginal. Enligt 
företagsledningens bedömning har det inte skett 
någon förändring i kreditmarginaler sedan 
låneavtalet ingicks som skulle kunna få en väsentlig 
påverkan på lånens verkliga värde. Skillnaden 
mellan verkligt värde och redovisat värde är därför 
huvudsakligen hänförlig till att det redovisade värdet 
för lånet inkluderar transaktionsutgifter som ännu 
inte periodiserats ut som en del av den effektiva 
räntan för banklånen.  

Verkligt värde tillhör nivå 2 i verkligt värdehierarkin. 
Redovisat värde för alla övriga finansiella skulder 
samt finansiella tillgångar betraktas som rimliga 
uppskattningar av deras respektive verkliga värde.  

Koncernen hade per den 31 december 2021 en 
finansiell skuld kopplad till förvärvet av AV-Cables. 
Denna utbetalades i sin helhet under årets första 
kvartal. Totalt utbetald köpeskilling uppgick till 54,7 
MDKK som per transaktionsdatum uppgick till 73,9 
MSEK. 

 

 

 

Not 7 Säsongsvariationer 

Koncernens verksamhet påverkas av 
säsongvariationers inverkan på efterfrågan och 
koncernens intäkter uppvisar säsongsvariationer där 
det fjärde kvartalet under räkenskapsåret normalt 
redovisar högre försäljnings- och resultatsiffror 
jämfört med övriga kvartal. 

jan-mar

TSEK 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 449 106 410 785 88 333 63 202 77 864 - 615 303 473 987

Avskrivningar exkl. avskrivningar på 
immateriella anläggningstillgångar 
relaterade till rörelseförvärv

30 705 27 536 7 273 5 825 229 - 38 207 33 361

Justerad EBITA 16 473 24 345 122 1 465 7 509 - 24 104 25 810

Avskrivningar på immateriella 
anläggningstillgångar relaterade till 
rörelseförvärv

-4 331 -

Jämförelsestörande poster - -2 963

Rörelseresultat 19 773 22 847

Finansnetto -4 949 -14 847

Resultat före skatt 14 824 8 000

Sverige Norge Danmark Total 

Villkorad köpeskilling 31 dec

TSEK 2022 2021 2021

Ingående balans vid 
periodens början

75 387 - -

Tillkommande genom 
rörelseförvärv

- - 71 929

Betalningar -73 944 - -

Redovisat i 
resultaträkning

 Förändring i verkligt 
värde

- - 2 853

 Valutakurseffekter -1 443 - 605

Utgående balans vid 
periodens slut

- - 75 387

31 mar 
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Not 8 Risker och osäkerhetsfaktorer 

All affärsverksamhet innebär risker och risker kan 
uppstå på grund av händelser i världen och kan 
påverka en viss bransch eller vara generella eller 
kan vara specifika för ett enda företag. Koncernen 
arbetar kontinuerligt med att identifiera, mäta och 
hantera risker och kan i vissa fall påverka 
sannolikheten för att en riskrelaterad händelse 
kommer att inträffa. 

Koncernens utveckling påverkas i betydande 
utsträckning av konsumentbeteenden på verksamma 
marknader och för att kontinuerligt kunna erbjuda 
kunderna ett attraktivt erbjudande och därigenom 
säkra bolagets konkurrenskraft är det nödvändigt att 
förstå hur omvärlden förändras. Den verksamhet 
som koncernen bedriver medför risker som i 
varierande omfattning kan påverka koncernen 
negativt. Riskerna delas in strategiska, 
rörelserelaterade och finansiella. 

Inom koncernen pågår ett kontinuerligt arbete med 
att uppdatera koncernens risksituation vilket sker 
genom en systematisk process där risker 
identifieras, värderas och åtgärdas. Utifrån en 
prioritetsordning fokuseras de risker som bedöms 
kunna ha störst negativ påverkan på verksamheten 
och detta arbete är en del av styrningen av 
koncernen, såväl strategisk som operativ. 

Risker av strategisk karaktär utgörs, såväl på kort 
som lång sikt, främst av risker förknippade med 
omvärldsförändringar och ökad konkurrens, 
teknologiskifte och kunders köpbeteende, 
marknadspositionering, sortiment och erbjudande, 
samt tillväxt. Risker av rörelsekaraktär utgörs främst 
av risker förknippade med inköp, hållbarhet, IT-
system, logistik och transport, personal 
hyreskontrakt, svinn och regulatoriska risker. De 
finansiella riskerna utgörs av risker kopplade till 
valutaexponering, ränteexponering och kapitalbrist. 

Koncernens styrelse och ledning har granskat 
utvecklingen av dessa betydande risker och 
osäkerhetsfaktorer sedan offentliggörandet av 
årsredovisningen för 2021 och bekräftar att inga 
andra förändringar identifierats än de som nämnts i 
denna delårsrapport samt årsredovisning. 

Påverkan av Covid-19 pandemin beskrivs i not 9. 

Not 9 Påverkan från covid-19 
pandemin 

Fram tills avgivandet av denna delårsrapport så har 
restriktioner kopplat till pandemin tagits bort på 
samtliga marknader som Kjell Group bedriver 
försäljning. Detta är ett helt annat läge än under 
första kvartalet 2021 då service points i Sverige höll 
öppet om än med färre antal kunder åt gången i linje 
med då gällande rekommendationer från Svensk 
Handel med bl.a. maxantal kunder beroende på 
butiksyta. I Norge inleddes 2021 med att 
verksamheten fick stänga 11 service points och 
permittera ett 60 tal anställda till följd av den höga 
smittspridningen. 

Under första kvartalet 2022 så har den höga 
smittspridningen resulterat i dubbelt så hög 
sjukfrånvaro som samma period föregående år. 

Situationen i Kina har under det första kvartalet 
generellt förvärrats till följd av en ny smittovåg och i 
delar av landet är nedstängning redan ett faktum. 
Koncernen har sitt inköpskontor i Shanghai som är 
ett av de drabbade områdena. Ledningen och 
styrelsen följer läget noggrant och säkerställer 
alternativa arbetssätt såsom hemarbete mm för att 
ha en fortsatt fungerande drift på inköpskontoret i 
Shanghai. I dagsläget har det inte noterats någon 
nämnvärd effekt på koncernen avseende inköp av 
produkter då majoriteten av inköpen görs från andra 
delar i Kina där smittoläget ser bättre ut. 

Not 10 Väsentliga händelser efter 
periodens slut 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
balansdagens utgång mer än det som omnämnts 
tidigare i rapporten. 
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 

 

 jan-dec 

TSEK 2022 2021 2021

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 4 334 - 5 475

4 334 - 5 475

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 470 -791 -19 108

Personalkostnader -5 294 - -22 663

Rörelseresultat -2 430 -791 -36 296

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 296 - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 852 - -4 483

Resultat efter finansiella poster -4 986 -791 -40 779

Bokslutsdispositioner - - 51 925

Resultat före skatt -4 986 -791 11 146

Skatt - - -3 273
Periodens resultat -4 986 -791 7 873

Q1 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 

 

 31 dec

TSEK Not 2022 2021 2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 11

Summa materiella anläggningstillgångar 11

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 609 657 661 157 1 609 548

Uppskjuten skattefordran 1 448 - 1 448

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 611 105 661 157 1 610 996

Summa anläggningstillgångar 1 611 116 661 157 1 611 008

Omsättningstillgångar

Fordringar koncernföretag 215 566 5 336 55 112

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 759 43 1 923

Övriga fordringar 294 - 4 581

Summa kortfristiga fordringar 222 271 5 380 61 616

Kassa och bank 12 118 2 159

Summa omsättningstillgångar 222 283 5 498 63 775

Summa tillgångar 1 833 399 666 655 1 674 783

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 515 162 515

Fritt eget kapital

Överkursfond 1 091 433 662 495 1 091 433

Balanserat resultat 31 640 376 23 224

Periodens resultat -4 986 -791 7 873

Summa eget kapital 1 118 602 662 242 1 123 045

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 6 442 515 - 446 910

Summa långfristiga skulder 442 515 - 446 910

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 6 165 818 - 9 200

Leverantörsskulder 405 - 974

Skuld till koncernföretag 86 293 - 86 147

Övriga kortfristiga skulder 11 234 - 754

Aktuella skatteskulder - - 199

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 532 4 413 7 554

Summa kortfristiga skulder 272 282 4 413 104 828

Summa eget kapital och skulder 1 833 399 666 655 1 674 783

31 mar
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 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 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. 

 

 Malmö den 18 maj 2022  

   

     

 Ingrid Johansson Blank  Fredrik Dahnelius  

 Styrelseordförande  Styrelseledamot  

     

 Catrin Folkesson  Thomas Broe-Andersen  

 Styrelseledamot  Styrelseledamot  

     

 Ola Burmark  Andreas Rylander  

 Styrelseledamot  Verkställande direktör 
 
 
 
 

 

 Simon Larsson 
Styrelseledamot 

 

   

     

 
 
 

Uppgifterna i denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
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Utvald finansiell information 

 

 

 

Kvartalsdata 

 

 

 

 

  

 apr-mar jan-dec 

MSEK 2022 2021 21/22 2021

Antal medlemmar i kundklubb, tusental 2 779 2 246 2 779 2 647

Nettoomsättning 615,3 474,0 2 539,3 2 398,0

Nettoomsättningstillväxt, % 29,8% 11,6% 24,0% 20,0%

Jämförbar tillväxt, % 10,3% 8,9% - 6,8%

Bruttoresultat 261,7 215,3 1 069,7 1 023,3

Bruttomarginal, % 42,5% 45,4% 42,1% 42,7%

Justerad EBITA 24,1 25,8 186,4 188,1

Justerad EBITA-marginal, % 3,9% 5,4% 7,3% 7,8%

Jämförelsestörande poster - 3,0 34,0 36,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -129,7 -100,1 122,7 152,3
Rörelsekapital 224,2 99,5 - -33,1

Core working capital 351,9 220,9 - 195,2

Finansiell nettoskuld 646,9 665,6 - 402,3

Finansiell nettoskuld/Justerad EBITDAaL R12 3,0 3,6 - 1,7

Soliditet, % 37,4% 18,7% - 34,7%

Investeringar -11,6 -9,5 -51,2 -49,1

Antal utestående aktier före utspädning 31 151 514 10 848 600 31 151 514

Antal utestående aktier efter utspädning 31 151 514 10 848 600 31 151 514

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 31 151 514 10 848 600 16 807 821

Genomsnittligt antal utestående aktier efter 
utspädning

31 151 514 10 848 600 16 807 821

Q1 

MSEK Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22

Nettoomsättning 666,1 474,0 516,2 589,0 818,8 615,3

Bruttoresultat 281,9 215,3 225,9 250,3 331,8 261,7

Bruttomarginal, % 42,3% 45,4% 43,8% 42,5% 40,5% 42,5%

Justerad EBITA 73,7 25,8 23,2 51,2 87,9 24,1

Justerad EBITA-marginal, % 11,1% 5,4% 4,5% 8,7% 10,7% 3,9%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 177,8 -100,1 58,6 49,7 144,1 -129,7

Rörelsekapital -37,6 99,5 16,9 -0,2 -33,1 224,2

Core working capital 118,2 220,9 223,3 208,5 195,2 351,9
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Avstämning av alternativa nyckeltal 
Vissa uppgifter i denna rapport som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens 
utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser 
att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling av skäl som anges nedan. 
Måtten är inte en ersättning för eller bättre än redovisade finansiella resultat enligt IFRS och bör redovisas 
tillsammans med dessa. Observera att koncernens definitioner av dessa mått kan skilja sig från andra företags 
definitioner av samma begrepp. Investerare uppmanas att inte fästa otillbörlig stor tillit till dessa alternativa 
nyckeltal. 

JUSTERAD EBITA 
Ledningen har presenterat resultatmåttet justerad EBITA för att den följer upp detta resultatmått på koncernnivå 
och är av uppfattningen att detta mått är relevant för en förståelse av koncernens finansiella resultat.  

Justerad EBITA beräknas genom att justera resultatet för perioden genom att exkludera påverkan från skatt, 
finansnetto, avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningar som uppkommit i samband med 
rörelseförvärv och jämförelsestörande poster.  

RÖRELSERESULTAT (EBIT), EBIT MARGINAL, EBITA, EBITA MARGINAL, JUSTERAD EBITA, JUSTERAD 
EBITA MARGINAL, EBITDA, JUSTERAD EBITDA OCH JUSTERAD EBITDAAL 

 

 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 
Intäkts- och kostnadsposter som redovisas separat till följd av sin art och sina belopp. Jämförelsestörande poster 
används av ledningen för att förklara rörelser i det historiska resultatet. 

 apr-mar jan-dec 

TSEK 2022 2021 21/22 2021

Periodens resultat 12 573 4 460 70 532 62 419

Skatt 2 251 3 540 16 970 18 259

Finansnetto 4 949 14 847 49 449 59 347

Rörelseresultat (EBIT) 19 773 22 847 136 951 140 025

Avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till 
rörelseförvärv

4 331 - 15 518 11 187

EBITA 24 104 22 847 152 469 151 212

Avskrivningar exkl. avskrivningar på immateriella 
tillgångar relaterade till rörelseförvärv

38 207 33 361 149 760 144 914

EBITDA 62 311 56 208 302 229 296 126

EBITA 24 104 22 847 152 469 151 212

Jämförelsestörande poster - 2 963 33 966 36 929

Justerad EBITA 24 104 25 810 186 435 188 141

EBITDA 62 311 56 208 302 229 296 126

Jämförelsestörande poster - 2 963 33 966 36 929

Justerad EBITDA 62 311 59 171 336 195 333 055

Avskrivningar för nyttjanderättstillgångar -28 632 -25 610 -113 970 -110 948

Räntekostnader för leasing -2 327 -2 578 -9 819 -10 070

Förvärvseffekter, EBITDAaL - - 4 725 24 421

Justerad EBITDAaL 27 021 30 983 217 131 236 457

Nettoomsättning 615 303 473 987 2 539 349 2 398 033

EBIT-marginal, % 3,2% 4,8% 5,4% 5,8%

Justerad EBITA-marginal, % 3,9% 5,4% 7,3% 7,8%

Q1 
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Posterna består av kostnader för förberedelser inför börsnotering, bonus i samband med börsnotering, 
skadeståndsersättning och ersättning för rättegångskostnader, förvärvskostnader samt kostnad för 
avgångsvederlag. Alla poster som är inkluderade är större och väsentliga under vissa perioder och mindre eller 
obefintliga under andra perioder. 

 

 

NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT 

 

 

JÄMFÖRBAR TILLVÄXT 

 

  apr-mar jan-dec 

TSEK 2022 2021 21/22 2021

Kostnader för förberedelse för börsintroduktion - 2 963 16 345 19 308

Bonus i samband med börsintroduktion - - 11 186 11 186

Förvärvskostnader - - 5 508 5 508

Avgångsvederlag - - 927 927

Jämförelsestörande poster - 2 963 33 966 36 929

Q1 

  apr-mar jan-dec 

% 2022 2021 21/22 2021

Nettoomsättning aktuell period 615 303 473 987 2 539 349 2 398 033

Nettoomsättning föregående period 473 987 424 678 2 048 309 1 999 000

Nettoomsättningstillväxt, % 29,8% 11,6% 24,0% 20,0%

Q1 

  apr-mar jan-dec 

TSEK 2022 2021 21/22 2021

Jämförbar försäljning jämförelseperiod

Redovisad nettoomsättning jämförelseperiod 473 987 424 678 - 1 999 000
Kostnad för returer och lojalitetsprogram 
jämförelseperiod

1 148 -1 208 - 10 141

Intäkter nya service points och andra kanaler -6 534 -476 - -5 501

Jämförbar försäljning jämförelseperiod 468 601 422 994 - 2 003 639

Jämförbar försäljning aktuell period

Redovisad nettoomsättning aktuell period 615 303 473 987 - 2 398 033

Kostnad för returer och lojalitetsprogram aktuell 
period

-1 274 1 139 - 11 306

Intäkter nya service points och andra kanaler -14 707 -11 973 - -53 817

Intäkter från förvärv -77 864 -204 375

Valutaeffekter -4 511 -2 340 - -11 739

Jämförbar försäljning aktuell period 516 947 460 813 - 2 139 407

Jämförbar försäljning jämförelseperiod 468 601 422 994 - 2 003 639

Jämförbar försäljning aktuell period 516 947 460 813 - 2 139 407

Jämförbar tillväxt, % 10,3% 8,9% - 6,8%

Q1 
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BRUTTORESULTAT OCH BRUTTOMARGINAL 

 

 

NETTOSKULD, FINANSIELL NETTOSKULD OCH FINANSIELL NETTOSKULD/JUSTERAD EBITDAaL 

 

 

RÖRELSEKAPITAL 

 

 apr-mar jan-dec 

TSEK 2022 2021 21/22 2021

Nettomsättning 615 303 473 987 2 539 349 2 398 033

Handelsvaror -353 628 -258 694 -1 469 696 -1 374 762

Bruttoresultat 261 675 215 293 1 069 653 1 023 271

 

Bruttoresultat 261 675 215 293 1 069 653 1 023 271

Nettomsättning 615 303 473 987 2 539 349 2 398 033

Bruttomarginal, % 42,5% 45,4% 42,1% 42,7%

Q1 

 31 dec

TSEK 2022 2021 2021

Långfristiga räntebärande skulder 517 514 845 348 446 909

Kortfristiga räntebärande skulder 165 818 26 000 149 200

Räntebärande skulder 683 332 871 348 596 109

Likvida medel -36 428 -205 790 -193 770

Finansiell nettoskuld 646 904 665 558 402 339

Långfristiga leasingskulder 154 241 176 992 158 750

Kortfristiga leasingskulder 96 058 111 705 103 318

Leasingskulder 250 299 288 697 262 068

Summa räntebärande skulder 683 332 871 348 596 109

Summa leasingskulder 250 299 288 697 262 068

Summa finansiella skulder 933 631 1 160 045 858 177

Likvida medel -36 428 -205 790 -193 770

Nettoskuld 897 203 954 255 664 407

 

Finansiell nettoskuld 646 904 665 558 402 339

Justerad EBITDAaL, R12 217 131 186 264 236 457

Finansiell nettoskuld/Justerad EBITDAaL, gånger 3,0 3,6 1,7

31 mar

 31 dec

TSEK 2022 2021 2021

Omsättningstillgångar 717 504 663 636 846 089

- Likvida medel -36 428 -205 790 -193 770

- Kortfristiga skulder exkl. räntebärande skulder och leasingskulder -456 888 -358 371 -685 458

Rörelsekapital 224 188 99 475 -33 139

Kortfristiga skulder exkl. räntebärande skulder och leasingskulder

Leverantörsskuld 270 809 184 525 377 181

Skatteskulder 3 304 23 568 39 853

Övriga skulder 70 628 48 918 151 781

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 104 595 94 887 109 278

Avsättningar 7 552 6 473 7 365

Summa 456 888 358 371 685 458

31 mar
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CORE WORKING CAPITAL 

 

 

INVESTERINGAR 

 

 

SOLIDITET 

 

  

 31 dec

TSEK 2022 2021 2021

Varulager 598 676 389 779 545 737

Kundfordringar 23 999 15 612 26 687

Leverantörsskulder -270 809 -184 525 -377 181

Core working capital 351 866 220 866 195 243

31 mar

 apr-mar jan-dec 

TSEK 2022 2021 21/22 2021

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 599 -5 305 -33 979 -31 685

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 049 -4 219 -17 226 -17 396

Investeringar -11 648 -9 524 -51 205 -49 081

Q1 

 31 dec

% 2022 2021 2021

Summa eget kapital 908 346 376 187 889 447

Summa tillgångar 2 427 771 2 006 378 2 564 664

Soliditet, % 37,4% 18,7% 34,7%

31 mar



 

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, januari – mars 2022 25 (28) 

Definitioner – Alternativa nyckeltal 
Resultatmått Definition Skäl till att resultatmått används 

Bruttomarginal, % Bruttoresultat dividerat med 
nettoomsättningen. 

Bruttomarginal påvisar Bolagets 
lönsamhet efter kostnaden för 
handelsvaror vilket möjliggör en 
jämförelse av den genomsnittliga 
bruttomarginalen på sålda varor 
över tid. 

Bruttoresultat  Nettoomsättning minskat med 
kostnaden för handelsvaror. 

Bolagets bruttoresultat påvisar vad 
som finns kvar för att finansiera 
övriga kostnader efter att 
handelsvarorna har sålts. 

Core working capital Varulager plus kundfordringar minus 
leverantörsskulder. 

Nyckeltalet visar rörelsens 
kapitalbindning för varuförsäljning. 

EBIT-marginal, % EBIT dividerat med 
nettoomsättningen. 

Nyckeltalet visar Bolagets 
lönsamhet som genereras av den 
löpande verksamheten efter 
avskrivningar och nedskrivningar. 

EBITA Rörelseresultat före avskrivningar 
och nedskrivningar av immateriella 
tillgångar som uppkommit i samband 
med rörelseförvärv. 

EBITA ger en övergripande bild av 
resultatet som genereras i den 
operationella verksamheten före 
avskrivningar och nedskrivningar 
av immateriella tillgångar som 
uppkommit i samband med 
rörelseförvärv, vilket ger ett mer 
jämförbart resultatmått över tid. 

EBITA-marginal, % EBITA dividerat med 
nettoomsättningen. 

Nyckeltalet visar Bolagets 
lönsamhet som genereras av den 
löpande verksamheten före 
avskrivningar och nedskrivningar 
av immateriella tillgångar som 
uppkommit i samband med 
rörelseförvärv. 

EBITDA Resultat före skatt, finansiella poster, 
avskrivningar och nedskrivningar. 

EBITDA ger en övergripande bild 
av resultatet som genereras i den 
operationella verksamheten före 
avskrivningar och nedskrivningar, 
vilket ger ett mer jämförbart 
resultatmått över tid. 

Finansiell nettoskuld Nettoskuld exklusive kort- och 
långfristiga leasingskulder. 

Används för att övervaka 
skuldutvecklingen och utvärdera 
nivån på refinansieringsbehov. 

Finansiell nettoskuld/Justerad 
EBITDAaL, gånger 

Finansiell nettoskuld i förhållande till 
tolv månaders justerad EBITDAaL. 

Nyckeltalet beskriver Bolagets 
kapacitet att betala tillbaka sina 
skulder. Ledningen använder 
nyckeltalet för att övervaka nivån 
av finansiell hävstång. 

Investeringar  Förvärv av materiella- och 
immateriella anläggningstillgångar 

Nyckeltalet beskriver Bolagets 
löpande investeringar i 
verksamheten.  

Justerad EBITA EBITA exklusive jämförelsestörande 
poster. 

Ledningen har presenterat 
resultatmåttet justerad EBITA för 
att de följer upp detta resultatmått 
och är av uppfattningen att detta 
mått är relevant för en förståelse av 
koncernens finansiella resultat. 
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Måttet visar verksamhetens 
finansiella resultat utan påverkan 
från väsentliga kostnads- eller 
intäktsposter som påverkar 
möjligheten att göra jämförelser 
över tid, såsom det beskrivs under 
”Jämförelsestörande poster”. 

Justerad EBITA-marginal, % EBITA exklusive jämförelsestörande 
poster dividerat med netto-
omsättningen. 

Nyckeltalet visar Bolagets 
lönsamhet som genereras av den 
löpande verksamheten exklusive 
jämförelsestörande poster och 
avskrivningar och nedskrivningar 
av immateriella tillgångar som 
uppkommit i samband med 
rörelseförvärv, vilket möjliggör 
jämförelse av den underliggande 
operativa lönsamheten. 

Justerad EBITDA EBITDA exklusive 
jämförelsestörande poster. 

Måttet indikerar Bolagets 
underliggande resultat som 
genereras i den operationella 
verksamheten före avskrivningar 
och nedskrivningar exklusive 
jämförelsestörande poster, vilket 
ger ett mer jämförbart resultatmått 
över tid. 

Justerad EBITDAaL Justerad EBITDA minskad med 
avskrivningar och räntekostnader 
relaterade till leasing enligt IFRS 16, 
ökat med Justerat EBITDAaL för de 
perioder förvärvade bolag inte ingått 
i koncernens konsoliderade 
finansiella rapporter för relevant 
period. 

Justerad EBITDAaL används som 
nämnare i Finansiell 
nettoskuld/Justerad EBITDAaL för 
att övervaka finansiell hävstång. 

Jämförbar tillväxt, % Förändring i jämförbar försäljning 
mellan innevarande och jämförande 
period där jämförbar försäljning är 
försäljning i jämförbara enheter och 
kanaler, rensat för valuta-
omräkningseffekter .Jämförbara 
enheter och kanaler är försäljnings-
enheter och kanaler som har varit 
operationella under hela 
innevarande och hela jämförande 
period. 

Måttet underlättar en jämförelse av 
nettoomsättning över tid genom att 
exkludera intäkter från 
försäljningsenheter och kanaler 
som inte varit operationella under 
motsvarande perioder samt justerat 
för valutaeffekter. Måttet gör det 
möjligt att utvärdera 
försäljningstillväxt i befintliga 
kanaler. 

Jämförelsestörande poster Intäkts- och kostnadsposter som 
redovisas separat till följd av sin art 
och sina belopp. Alla poster som är 
inkluderade är större och väsentliga 
under vissa perioder och mindre eller 
obefintliga under andra perioder. 

Jämförelsestörande poster 
används av ledningen för att 
förklara rörelser i det historiska 
resultatet. Separat redovisning och 
specifikation av jämförelsestörande 
poster gör det möjligt för läsarna av 
de finansiella rapporterna att förstå 
och utvärdera de justeringar som 
har gjorts av ledningen när justerad 
EBITA redovisas. Att ta hänsyn till 
jämförelsestörande poster ökar 
jämförbarheten och därmed 
förståelsen för koncernens 
finansiella utveckling. 
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Nettoomsättningstillväxt, % Aktuell periods nettoomsättning i 
relation till relevant jämförbar periods 
nettoomsättning, uttryckt i procent. 

Måttet gör det möjligt att analysera 
koncernens totala nettoomsätt-
ningstillväxt och sätta den i relation 
till marknaden i sin helhet och 
konkurrenter. 

Nettoskuld Summa kort- och långfristiga 
räntebärande skulder och kort- och 
långfristiga leasingskulder med 
avdrag för likvida medel. 

Nettoskuld visar Bolagets totala 
skuldsättning. 

Rörelsekapital Summa omsättningstillgångar 
exklusive likvida medel, minskat med 
summa kortfristiga skulder exklusive 
räntebärande och leasingskulder. 

Måttet används för att analysera 
bolagets kortsiktiga kapitalbindning. 

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) avser 
Bolagets nettoomsättning och övriga 
rörelseintäkter med avdrag för 
handelsvaror, personalkostnader, 
övriga externa kostnader, övriga 
rörelsekostnader och avskrivningar 
och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar. 

Måttet indikerar Bolagets 
underliggande resultat som 
genereras av den löpande 
verksamheten. 

Soliditet, % Summa eget kapital dividerat med 
summa tillgångar. 

Nyckeltalet beskriver Bolagets 
långsiktiga betalningsförmåga. 

Definitioner – Operationella nyckeltal 
Operationella nyckeltal Definition 

Antal medlemmar i kundklubb Antal unika personer som aktivt väljer att vara en del av Kjell & Companys 
medlemsklubb 

Kund NPS (Net Promoter Score) Beskriver hur sannolikt det är att en kund skulle rekommendera Kjell & 
Company till en vän eller kollega och kan anta ett värde mellan -100 och 
100. 
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Kjell Group erbjuder marknadens mest kompletta produktutbud inom elektroniktillbehör, inklusive rådgivning och installation. 
Verksamheten bedrivs online i Sverige, Norge och Danmark och via 138 service points, varav 111 i Sverige och 27 i Norge. 

Genom Kjell & Companys kundklubb, med över 2,7 miljoner medlemmar och helägda danska AV-Cables finns en unik 
förståelse för människors teknikbehov, och koncernens cirka 1 200 anställda arbetar varje dag för att förbättra människors liv 
genom teknik.  

 
 

 

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN  
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 18 maj 2022, klockan 
10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i 
konferensen, ring 08 505 583 50 eller gå till webblänken https://tv.streamfabriken.com/kjell-group-q1-
2022. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:  
https://www.kjellgroup.com/investerare/presentationer. 
 

  

 

KVARTALSRAPPORTER  
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2022 samt tidigare avgivna rapporter 
finns tillgängliga på www.kjellgroup.com. 
 

  

 

FINANSIELL KALENDER 
Kommande rapporttillfällen: 
Årsstämma 2022 2022-05-19 
Andra kvartalet 2022 2022-08-18 
Tredje kvartalet 2022 2022-11-11 
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Denna information är sådan information som Kjell Group AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 07.00 CEST. 
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