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OM BELLMAN GROUP 
 

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schaktning, transport och 
masshantering i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av 
Bellmans som är ett transportföretag, Uppländska Berg som utför sprängarbeten, VSM som utför 
schaktarbeten med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering 
och deponier. 

 
Koncernen omsätter 1,7 miljarder kronor (pro forma), har 400 anställda och sysselsätter 800 

underentreprenörer. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, Stockholm, har företagsobligationer 

noterade på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Verdane Capital Partners. Bellman Group är en 

koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. 

 

VISION 

Vi följer inte utvecklingen i branschen. Vi leder 
den.  

 

MISSION 

Vi gör det möjligt att bygga.  

 

AFFÄRSIDÉ 

Bellman Groups affärsidé är att spränga, 
schakta och transportera med fokus på 
kvalitet, effektivitet och säkerhet i komplexa 
projekt och miljöer för våra kunder inom 
byggsektorn.  

 

 

 

KÄRNVÄRDEN 

Kvalitet. Kompetens. Säkerhet. 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

Bellman Groups tillväxt skall ske genom 
förvärv av etablerade och lönsamma företag 
som kompletterar och agerar inom ramen för 
Bellman Groups erbjudande där 
intäktssynergier snarare än kostnadssynergier 
är ett kriterium och där koncernen inte skall 
uppfattas av sina nyckelkunder att driva 
konkurrerande verksamhet. Tillväxt skall också 
komma genom organisk tillväxt i befintliga 
dotterbolag.  
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ÅRET I KORTHET 
JANUARI – DECEMBER 2018 

Den 11 maj noterade 
Bellman Group 
företagsobligationer om 220 
MSEK (inom ett rambelopp 
om 400 MSEK) vid Nasdaq 
Stockholm. Obligationerna 
var tidigare noterade på 
First North. 

 

Förvärv av VSM 
VSM Entreprenad AB med 
dotterbolag förvärvades 

den 17 juli 2018. För att 
finansiera detta förvärv, 
emitterade Bellman Group 
ytterligare obligationer om 
280 MSEK. De nya 
obligationerna noterades i 
juli 2018 vid Nasdaq 
Stockholm.  
 

Förvärv av Samgräv 
Den 13 december 2018 
ingick Bellman Group avtal 
om förvärv av 
maskinförmedlingsbolaget 

Samgräv Holding AB 
(”Samgräv”). Förvärvet var 
villkorat av att Bellman 
Group erhöll erforderlig 
finansiering samt att 
Konkurrensverket lämnade 
sitt godkännande till 
transaktionen. Den 31 
januari 2019 förvärvade 
koncernen samtliga aktier i 
Samgräv. Förvärvet 
finansierades genom 
nyemitterade aktier och 
utgivande av nya 
obligationer.
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     ÅRET I SIFFROR 
 

 
 
 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 090,6 MSEK (542,6), en ökning med 548,0 MSEK 
jämfört med motsvarande period 2017. 
 

• Periodens EBITDA uppgick till 104,6 MSEK (39,2) före jämförelsestörande poster.   

 

• Periodens EBITDA uppgick till 93,1 MSEK (31,9) inklusive jämförelsestörande poster.  

 

• Rörelseresultatet uppgick till 51,3 MSEK (14,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal 
på 4,7 % (2,7).  

 

• Periodens resultat uppgick till 25,1 MSEK (3,8).  

 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 18,3 SEK (3,8).  

 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,5 MSEK (22,2).  

 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.   

 

 

 

 

 
MSEK 2018 2017 

Nettoomsättning 1 090,6 542,6 

EBITDA före jämförelsestörande poster 104,6 39,2 

EBITDA efter jämförelsestörande poster 93,1 31,9 

Rörelseresultat 51,3 14,6 

Årets resultat 25,1 3,8 

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 18,3 3,8 
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VD HAR ORDET 
 
Vi har ett intensivt år bakom oss. Tillväxten i bolaget har 
varit stark, driven av såväl förvärv som organisk tillväxt. 
Den 17 juli förvärvades samtliga aktier i VSM 
Entreprenad AB och därmed vidareutvecklades vårt 
erbjudande inom schaktning med större maskiner, i 
första hand riktat mot stora infrastrukturprojekt. Den 13 
december 2018 ingick Bellman Group avtal om förvärv 
av maskinförmedlingsbolaget Samgräv Holding AB 
lokaliserat i Göteborg. I och med förvärvet har Bellman 
Group markant förstärkt sin position i Västra Götaland. 
Samgräv är ett bolag med inriktning på transport- och 
maskintjänster samt hantering av inerta massor på egna 
deponier och återvinningsstationer.  

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 1 090,6 
MSEK (542,6), en ökning med 548,0 MSEK jämfört med 
motsvarande period 2017. Periodens EBITDA uppgick till 
104,6 MSEK (39,2) före jämförelsestörande poster. 

 

Förstärkt position 

 
I enlighet med vår strategi- och affärsplan har vi under 

2018 genomfört förvärv i linje med vår målsättning att 

vara en heltäckande leverantör inom markarbeten och 

masshantering, samt att fortsatt vara det självklara 

förstavalet för våra kunder. Vår kundbas består till 

största delen av stora- och medelstora 

bygg/infrastrukturbolag i Sverige. Bygg- och 

infrastruktursatsningar i Sverige präglas av allt högre 

komplexitet, vilket ställer krav på våra kunders 

samarbetspartners. Här särskiljer vi oss inte bara genom 

vår storlek och vårt unikt breda erbjudande, utan också 

genom vår omfattande erfarenhet från komplexa projekt 

 

 

där kraven på projektledningsförmåga, kompetens och 

tidsplanering är avgörande framgångsfaktorer.  

Våra kunder förväntar sig att vi tar ledarrollen och 

tillsammans med dem driver utvecklingen framåt, med 

nya lösningar och normer. Vår professionalitet hjälper 

våra kunder att utvecklas, att stärka deras affärer och 

processer, samt att leverera det bästa värdet till deras 

kunder. 

Stabil grund för vidare tillväxt 

 

Den nya koncernen, som pro forma omsätter ca 1,7 
miljarder med en ny etablerad nära tvåsiffrig EBITDA-
marginalnivå, har en stabil grund för vidare tillväxt 
genom: 

▪ Bra balans mellan affärerna – ett brett erbjudande 
inom bergsprängning, schaktning, transport och 
masshantering i Sverige, då i första hand 
Stockholms- och Göteborgsregionen. 

▪ Stark underliggande marknad, med stora 
infrastruktursatsningar som spänner över en lång 
tidshorisont. 

▪ Låg projektrisk i verksamheten då 
ersättningsmodellen till stor del är 
rörlig/volymbaserad. Merparten av verksamheten 
kopplar mot infrastruktur. 

▪ Kvalitetsleverantör som aktivt hjälper kunden 
under projektets gång med att lösa kundens 
problem. 

▪ Starkt varumärke som kunden alltid kan lita på.

 Håkan Lind, VD Bellman Group  
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BOLAGSSTYRNING 

 
Bellman Group AB (publ) är ett publikt svenskt 
aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bellman 
Groups företagsobligationer är noterade på Nasdaq i 
Stockholm och lyder under den svenska aktiebolagslagen 
samt Nasdaqs regelverk. Bellman Group tillämpar inte 
svensk kod för bolagsstyrning.  
 

Styrning och kontroll       

Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i 
Bellman Group AB med dotterbolag fördelas mellan 
aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande 
direktören och den av årsstämman valda externa 
revisorn. Ansvaret tar sin utgångspunkt i 
aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms 
regelverk samt interna arbetsordningar och 
instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av 
gemensamma rapporteringsrutiner och standarder.  
 

Aktieägare  

Vid årsskiftet 2018 hade Bellman Group AB totalt 11 
aktieägare. De tio största ägarna svarade för 99,3 
procent av rösterna och 99,3 procent av kapitalet. 
Detaljerad information om samtliga av bolagets 
aktieägare framgår av not K28 i årsredovisningen 2018. 

 

Bolagsstämma  

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och 
hålls i Stockholm. Aktieägare som vill delta på 
bolagsstämman ska dels vara upptagen i aktieboken 
senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, 
dels göra en anmälan till bolaget. Aktieägare som inte 
kan delta personligen får företrädas av ombud med 
fullmakt. Bolaget tillämpar inte några särskilda 
arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, 
varken på grund av bestämmelser, eller såvitt är känt för 
bolaget, aktieägaravtal. Bolagsordningen innehåller inga 
begränsningar i fråga om hur många röster varje 
aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. 
Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om 
tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter, 
samt inga bestämmelser om ändringar av 
bolagsordningen. 

 

Årsstämma 2018 
Årsstämman hölls den 7 maj 2018 i Stockholm. På 
årsstämman deltog ägare representerande 100 % av 
rösterna. På årsstämman beslutades bland annat: att 
balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i 
ny räkning, att arvode till styrelsen skall utgå enligt 
räkning, att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd 
räkning. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram 
till nästa ordinarie årsstämma omvaldes Per Nordlander, 
Håkan Lind, Björn Andersson och Robin Karlsson. Till 
ordinarie auktoriserad revisor för tiden fram till nästa 
årsstämma omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med 
Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. 
 

 

Extra bolagsstämma 2018  

Extra bolagsstämma hölls den 10 december 2018 i 
Stockholm. På bolagsstämman deltog ägare 
representerande 100 % av rösterna. På bolagsstämman 
beslutades att Robin Karlsson avgår från styrelsen samt 
att Christina Ragsten och Ingalill Östman utses till nya 
styrelseledamöter samt att Björn Andersson utses till 
styrelsens ordförande. Styrelsen kommer därefter att 
bestå av Håkan Lind, Per Nordlander, Björn Andersson, 
Christina Ragsten och Ingalill Östman som ordinarie 
styrelseledamöter. Det beslutades att arvode fram till 
nästa årsstämma 2019 skall utgå med 175 000 kronor till 
Björn Andersson, med 87 500 kronor vardera till 
Christina Ragsten och Ingalill Östman samt att något 
arvode inte skall utgå till övriga styrelseledamöter. Det 
noterades att arvodet till Björn Andersson, Christina 
Ragsten samt Ingalill Östman motsvarar arvode för 6 
månader.     
 

Styrelsen 

Enligt beslut av bolagsstämman skall styrelsen bestå av 
lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. 
Styrelsen har fastställt en arbetsordning, en instruktion 
för ekonomisk rapportering och en instruktion till 
verkställande direktören. Arbetsordningen reglerar 
bland annat ordförandes uppgifter, de ärenden som skall 
behandlas vid varje styrelsemöte samt ärenden som 
behandlas vid särskilt tillfälle under året.  
 

Utskott   

Ersättningsutskottet beslutar om anställningsvillkor och 
ersättning till ledande befattningshavare inom 
koncernledningen. Inget arvode utgår till 
ersättningsutskottets medlemmar. Bellman Groups 
styrelseordförande Björn Andersson är ordförande i 
ersättningsutskottet och sammankallande med Per 
Nordlander som övrig ledamot. I övrigt har styrelsen 
under 2018 inte arbetat i några utskott, utan har 
hanterat de frågor som skulle hanteras av till exempel 
ett revisionsutskott i samband med ordinarie 
styrelsearbete.  
 

Styrelsens arbete under 2018  

Antalet styrelsemöten under 2018 uppgick till 11 varav 5 
var per capsulam. Utöver den löpande verksamheten har 
frågor avseende förvärv diskuterats. Ordföranden har 
lett styrelses arbete och har haft en kontinuerlig kontakt 
med verkställande direktören. Styrelsens sammanträden 
under 2018 har protokollförts av bolagets CFO. 
Protokollen har justerats av någon av 
styrelseledamöterna.  
 

Ersättning till styrelsen 

Den extra bolagsstämman beslutade att arvode till 
styrelseledamöterna Christina Ragsten samt Ingalill 
Östman skall utgå med totalt 175 000 kronor och för 
styrelsens ordförande med 350 000 kronor för ett helt 
år. Ingen ersättning utgår till övriga styrelseledamöter, 
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vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att 
uppgå till 700 000 kronor.  
 

Koncernledning 

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för 
verksamheten inom Bellman Group-koncernen i enlighet 
med den strategi och de långsiktiga målsättningar som 
fastställts av styrelsen för Bellman Group AB. 
Verkställande direktören samlar regelbundet övriga 
ledande befattningshavare för att diskutera affärsläget 
och andra operativa frågor.  

  

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare 

Ersättningsutskottet beslutar om anställningsvillkor och 
ersättning till ledande befattningshavare inom 
koncernledningen. Syftet med utskottet är att utifrån 
marknadsmässiga villkor se över årliga incitament och 
ersättningar gällande såväl den fasta lönen som den 
rörliga lönen i form av bonus vid uppnådda resultat. 
Vidare har utskottet till uppgift att säkerställa 
långsiktighet genom att löpande följa upp lämpliga 
incitament såsom optioner eller andra former av 
belöningssystem i syfte att säkerställa nyckelpersoner. 
Ersättning till verkställande direktör och övriga personer 
i koncernledningen skall utgöras av fast lön, rörlig 
ersättning, övriga förmåner samt pension. Den 
sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig 
och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och 
befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på 
resultat i förhållande till individuellt definierade 
kvalitativa och kvantitativa mål och skall ha ett 
förutbestämt tak. Vid uppsägning av anställningsavtal 
från bolagets sida skall uppsägningslön och 
avgångsvederlag sammantaget inte överstiga tolv 
månadslöner. Pensionsförmåner skall vara 
avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något 
annat. Ersättningsutskottet får frångå dessa riktlinjer 
endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för 
detta. Ersättning till verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare framgår av not K8 i 
årsredovisningen 2018.     
 

Revision  

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på 
ett år. Bellman Group AB skall enligt bolagsordningen 
utse lägst en och högst två revisorer med högst två 
revisorssuppleanter. Auktoriserad revisor eller 
registrerat revisionsbolag skall utses till revisor och i 
förekommande fall, revisorssuppleant. På årsstämman 
2018 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers 
AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. 
Bolagets externa revisor var närvarande vid ett 
styrelsesammanträde. Utöver revisionen har 
PricewaterhouseCoopers AB bistått bolaget i 
diskussioner avseende förvärv. Arvode till revisorn skall 
enligt stämmobeslut utgå enligt godkänd räkning. Den 
ersättning som utgick till revisorerna för räkenskapsåret 
2018 framgår av not K9 i årsredovisningen 2018.  
 

Uppföljning och intern kontroll   

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets 
uppföljning och interna kontroll och har delegerat den 
löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter till 
den verkställande direktören, i en instruktion till denne. 
Firman tecknas av styrelsen eller två i förening av 
styrelsens ledamöter. Verkställande direktören tecknar 
ensam, i enlighet med aktiebolagslagen, bolagets firma i 
löpande förvaltningsärenden. Basen för intern kontroll 
utgörs av kontrollmiljön, som består av gemensamma 
rapporteringsrutiner och standarder samt koncernens 
företagskultur och affärsetik. Det finns ett antal 
kontrollaktiviteter inbyggda i varje process för att 
säkerställa att verksamheten drivs effektivt och att den 
finansiella rapporteringen vid varje rapporttillfälle ger en 
rättvisande bild. Kontrollaktiviteterna, som syftar till att 
förebygga, upptäcka och rätta till felaktigheter och 
avvikelser, finns på alla nivåer och i alla delar av 
organisationen. Inom Bellman Group AB är 
kontrollaktiviteterna bland annat god kontroll och analys 
av försäljningsstatistik, kontoavstämningar, månadsvisa 
bokslut och finansiella rapporter.   
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Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 

Till bolagstämman i Bellman Group AB (publ), org.nr 559108-3729 

Uppdrag och ansvarsfördelning 

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 7-8 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.  

Granskningens inriktning och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra 
uttalanden. 

Uttalande 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 
årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen. 

 
Stockholm den 23 april 2019 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 
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HÅLLBARHETSRAPPORT 

 
Bellman Groups första hållbarhetsrapport avser 
räkenskapsåret 2018. Hållbarhetsrapporten är upprättad 
i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen 6 
kap. 10 § och omfattar Bellman Group och dess 
dotterföretag.   

 
Bellman Group är en koncern med en affärsidé att 
spränga, schakta och transportera med fokus på kvalitet, 
effektivitet och säkerhet i komplexa projekt och miljöer 
för våra kunder inom byggsektorn. För mer information 
om vår affärsmodell, se sidan 14. 
 
Bolaget har ett verksamhetssystem omfattandes 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta är uppbyggt enligt 
ISO 9001 och ISO 14001 vilket ger bolaget en plattform 
för att systematisera verksamheten och kunna 
producera företags- och objektanpassade 
policydokument, riskanalyser, mål- och handlingsplaner 
samt avvikelsehantering. Detta innebär att vi arbetar 
med ständiga förbättringar för att anpassa 
verksamheten till våra intressenters krav, behov och 
förväntningar. Hållbarhetsrelaterade policys finns 
upprättade och bidrar tillsammans med våra värderingar 
till tydlighet avseende hur vi inom koncernen samt 
tillsammans med våra kunder och leverantörer bidrar till 
en hållbar utveckling. 

 

Strategiskt hållbarhetsarbete 
Vi har delat in vårt strategiska hållbarhetsarbete i tre 

huvudsakliga fokusområden: 

• Hållbar tillväxt (Miljö) 

Att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan. 

• Attraktiv arbetsgivare (Socialt) 

Att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma 

arbetsplatser och där medarbetare trivs och ges 

goda förutsättningar att utvecklas. 

• God affärsetik (Ekonomiskt) 

Att bedriva vår verksamhet på etiska grunder såväl 

inom koncernen som i våra kontakter med externa 

parter. 

 

Hållbar tillväxt 
Våra verksamhetsområden innefattar bland annat 
sprängning, maskinentreprenad och åkerinäring, vilka 
alla kan ha en betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan 
avser främst klimatutsläpp till följd av förbränning av 
fossila bränslen men även påverkan på omgivningen i 
form av buller och damm. Dessutom löper maskiner och 
fordon i produktion risk för läckage och spill som 
påverkar mark och närliggande vattendrag.  
 
Koncernen innehar nödvändiga tillstånd där 
tillståndspliktig verksamhet bedrivs och ansöker löpande 
om spräng- och krosstillstånd för arbeten där dessa 
tillstånd är tillämpliga. För att minska vår miljöpåverkan 

arbetar vi kontinuerligt med miljörelaterade 
förbättringar i verksamheten. För att vägleda oss i vårt 
arbete inom hållbarhet och miljö har en 
verksamhetspolicy och en miljöpolicy antagits inom 
koncernen. Vidare har vi, med utgångspunkt i våra 
betydande miljöaspekter, fastställt målsättningar inom 
följande områden. 

 

Transporter & fordon 

Bellman Group skall minska miljöpåverkan från maskin- 
och fordonsparken samt maskintransporter genom att 
effektivisera och förbättra den logistiska planeringen 
samt genom ett aktivt arbete med att byta ut maskin och 
fordonsparken till mer moderna och bränsleeffektiva 
modeller. Bellman Group deltar även i flera projekt 
avseende utveckling av elektrifierade autonoma 
maskiner och fordon tillsammans med våra 
maskinleverantörer. Diesel är en viktig insatsvara för 
Bellman Group. En förbättrad logistik och 
bränsleekonomi, samt ett ökat inslag av förnybara 
drivmedel bidrar till såväl en minskad miljöpåverkan som 
en högre kostnadseffektivitet. 

 

I flera av våra projekt använder verksamheten 100% 
HVO-drivmedel och under 2018 var ca 25 % av våra 
bolags gemensamma maskinparker drivna på förnybara 
drivmedel. Ett mål är satt, att öka andelen förnybara 
drivmedel med 10 procentenheter under 2019.  

 
En kartläggning av koncernens totala bränsleförbrukning 
kommer att göras under 2019 och redovisas i nästa års 
hållbarhetsredovisning.  

 

Energianvändning 

Bellman Group har under 2018 påbörjat en 
energikartläggning som beräknas vara färdig under 2019. 
Resultatet kommer att användas som underlag för att 
sätta konkreta mål och en åtgärdsplan för att minska 
den interna energiförbrukningen kommer att tas fram. 

 

Utsläpp till mark, vatten & luft  

Maskiner och fordon i produktion löper alltid en risk att 
få slangbrott eller andra läckage till närliggande mark 
och vattendrag. Koncernen önskar i största möjliga mån 
förebygga och minimera den påverkan verksamheten 
har på mark, vatten och luft. Genom att samtliga 
medarbetare och inhyrd personal utövar daglig tillsyn av 
sin respektive enhet vill Bellman Group förebygga 
eventuella brister genom att identifiera dem i tid. För 
den händelse läckage trots allt inträffar, förväntas 
koncernens bolag ha väl fungerande rutiner och 
instruktioner för hur man ska agera och rapportera 
händelsen. Samtliga enheter är även försedda med 
saneringsutrustning.  
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Vi har inte haft några miljööverträdelser som lett till 
böter eller sanktioner under 2018. Däremot har mindre 
läckage förekommit där sanering varit nödvändig och 
förorenat material lämnats till godkänd deponi. 

 

Attraktiv arbetsgivare  

Att attrahera kompetent personal och behålla 
nyckelpersoner har avgörande betydelse för Bellman 
Groups framgång. För närvarande råder det brist på 
vissa yrkesgrupper, såsom utbildade maskinförare och 
sprängare, varför vi tar risker relaterade till 
kompetensförsörjning på största allvar. Risken att inte 
kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft hanterar 
Bellman Group genom att sträva efter en god 
arbetsmiljö och intern kompetensutveckling, liksom att 
ta ansvar för utbildning av nya medarbetare med 
potential. 

 

Våra verksamheter innefattar arbete med stora 
maskiner och fordon samt med sprängning. Om 
hantering inte sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter, 
kan arbetet leda till personskador. Den fysiska 
säkerheten för personal är högprioriterad och Bellman 
Group har en nollvision när det gäller olyckor. Risker, 
tillbud och olyckor rapporteras och utreds så att 
åtgärder kan vidtas så snabbt som möjligt. Inom 
koncernen vidtas kontinuerligt åtgärder för att skapa och 
upprätthålla säkra arbetsplatser, utbilda medarbetare i 
säkerhet, förändra attityder och därigenom bidra till en 
hälsosam organisation och en säker arbetsmiljö.  

 

Vi ser även utmaningar i att rekrytera fler kvinnliga 
medarbetare i syfte att skapa en mer balanserad 
könsfördelning inom bolaget. Vi är övertygande om att 
en inkluderande arbetsplatskultur präglad av mångfald 
gynnar alla. Diskriminering och trakasserier är inte 
tillåtna i någon form och alla medarbetare ska ges lika 
möjlighet att utvecklas oavsett kön, ålder, etnisk 
härkomst, religion, politiska åsikter, sexuell läggning, 
funktionshinder eller andra särskiljande egenskaper.  

 

För långsiktig framgång krävs att vi uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare mår bra och 
har möjligheter att utvecklas. Långa sjukskrivningar är 
varken bra för våra anställda, för samhället eller oss som 
företag. En god företagskultur bäddar för trivsel, goda 
relationer, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. 
Vår verksamhetspolicy vägleder oss i rätt riktning och 
utöver detta har koncernen antagit en 
jämställdhetspolicy. Några av de områden vi arbetar 
aktivt med för att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare är: 

 

Medarbetarutveckling 
Bellman Group samarbetar med skolor, 

arbetsförmedling och konkurrenter för att tillsammans 

säkra framtida behov av kompetenta medarbetare. Vi 

uppmuntrar även anställda som önskar vidareutbildning 

eller genomgå breddningsutbildning inom våra olika 

maskinslag. Under 2018 genomförde 17 % av 

medarbetarna någon form av utbildning, lärlingsbok 

eller breddningsutbildning. 

 

Hälsa och säkerhet 
Under 2018 har en egenutformad applikation 

implementerats i syfte att förenkla för medarbetare och 

inhyrd personal att rapportera avvikelser eller störande 

moment i det dagliga arbetet. Den förenklade 

rapporteringen syftar till att öka ledningens förståelse 

och medvetenhet om vad som sker för att därigenom 

öka möjligheterna att vidta åtgärder i tid. Under 2018 

rapporterades totalt tre olycksfall vilka klassificerats som 

allvarliga.  

 

Utöver att erbjuda företagshälsovård och 

friskvårdsbidrag för anställda i koncernen, erbjuds även 

majoriteten av de anställda en sjukvårdsförsäkring där 

de, vid behov, ges snabb tillgång till specialistvård. Syftet 

är att tillhandahålla effektiv och bra vård så att anställda 

blir väl omhändertagna och att eventuella 

sjukskrivningar minimeras. Enligt en kartläggning som 

genomförts är sjukvårdsförsäkringen en mycket 

uppskattad löneförmån bland de anställda. Under 2019 

utvärderas möjligheterna att göra sjukvårdsförsäkringen 

till en standardiserad förmån för samtliga medarbetare 

inom koncernen.  

 

Mångfald och inkludering 

Att locka kvinnor till vår bransch, som är starkt 

mansdominerad, är något vi arbetar aktivt med. Under 

2018 var andelen kvinnor i koncernen 11 % av den totala 

arbetsstyrkan. Vårt mål är att under 2019 öka andelen 

kvinnliga medarbetare.  

 

Inga fall av diskriminering har kommit till ledningens 

kännedom under 2018. 

 

God affärsetik 
Koncernens framgång baseras på våra medarbetares 

förmåga att bygga starka och långsiktiga relationer med 

kunder och leverantörer. Bygg- och anläggningssektorn 

som bransch är särskilt utsatt för mutor och korruption 

både i Sverige och internationellt.  

Därför är det av yttersta vikt att alla koncernens 

anställda har en klar uppfattning om vilka våra 

gemensamma mål är och vilka etiska principer vår 

verksamhet utgår från. Detta gäller såväl i arbete inom 

koncernen som i kontakter med externa parter. 

Koncernen fördömer all form av korruption och 

bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i 

hela vår verksamhet. För att tydligt klargöra våra etiska 

ståndpunkter har en uppförandekod (Code of Conduct) 

upprättats. Uppförandekoden ställer krav på hur 

medarbetarna förväntas agera i affärsmässiga relationer 

och gäller samtliga medarbetare utan undantag. 

 

För att koncernen tidigt ska få kännedom om och kunna 

åtgärda förhållanden och händelser som strider mot vår 

uppförandekod och våra policys, eller mot gällande lagar 
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och regler uppmanas alla medarbetare, partners och 

leverantörer att meddela misstänkta avsteg direkt till vår 

koncernledning. För att stärka rutiner och processer för 

att fånga upp misstänkta händelser avser Bellman Group 

att under 2019 införa en Whistleblower-policy samt en 

rapporteringsrutin vilken ger medarbetare rätt och 

möjlighet att utan några efterverkningar rapportera 

misstänkta avsteg.  

 

Inga fall av korruption har kommit till ledningens 

kännedom under 2018. 

 

Vi värderar upprätthållandet av mänskliga rättigheter 

och sunda arbetsförhållanden högt inom hela 

koncernen. Givet vårt geografiska läge och den marknad 

där vi är verksamma ser vi dock få direkta risker inom 

dessa områden kopplade till den egna verksamheten. 

Verksamheten i allmänhet och åkeriverksamheten i 

synnerhet, är dock i hög grad beroende av 

underentreprenörer och leverantörer som vi i dagsläget 

inte har full insyn eller kontroll över.  

 

För att stärka samarbetet och transparensen mellan 

Bellman Group och våra underentreprenörer kommer 

Bellman Group under 2019 att införa en uppförandekod 

som gäller för samtliga underentreprenörer, där 

efterlevnad är en förutsättning för samarbete med 

Bellman Group. 
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten 

Till bolagsstämman i Bellman Group AB, org.nr 559108-3729 

Uppdrag och ansvarsfördelning 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 på sidorna 10-12 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min (vår) granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 
Stockholm den 23 april 2019 
 
PricewaterhouseCoopers AB 

 
 
 
Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Bellman 
Group AB (publ), org.nr 559108-3729, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år. Samtliga belopp 
anges i miljontals kronor (MSEK) om inget annat anges. 
Bellman Groups företagsobligationer är noterade på 
Nasdaq Stockholm.  
 
Den 1 juli 2017 förvärvades verksamheterna MST 
(förvärv av företag under samma bestämmande 
inflytande) och Bellmans (rörelseförvärv enligt IFRS 3). 
Då Bellman Group AB och MST stod under samma 
bestämmande inflytande under Verdane Capital före och 
efter förvärvet den 1 juli 2017 är inte IFRS 3 tillämplig. 
Bellman-koncernens redovisningspolicy för förvärv 
under samma bestämmande inflytande är att tillämpa en 
metod där historiska värden används. Vid tillämpning av 
denna metod antar Bellman Group AB också ett 
perspektiv som kontrollerande part. MST:s tillgångar och 
skulder konsolideras därför in i Bellman Group AB:s 
finansiella rapporter med användning av redovisade 
värden från förvärvet som gjordes av Verdane Capital 
den 1 januari 2016. Detta förutsätter redovisning av 
återstående goodwill på det ursprungliga förvärvet av 
MST av Verdane Capital per den 1 januari 2016. Det 
uppstår ingen redovisning av någon tillkommande 
goodwill per den 1 juli 2017. Resultaträkningen för 2017 
avser MST för perioden januari–december 2017, Bellman 
Group AB för perioden april–december 2017 och 
Bellmans för perioden juli–december 2017. 
 

Information om verksamheten 

Bellman Group är en koncern med en affärsidé att 
spränga, schakta och transportera med fokus på kvalitet, 
effektivitet och säkerhet i komplexa projekt och miljöer 
för våra kunder inom byggsektorn. Genom att samla 
relevant kompetens i en företagsgrupp skapas ett 
kunderbjudande som gör det enkelt för kunden att 
effektivisera sin verksamhet. Bellman Groups tillväxt 
skall ske genom förvärv av etablerade och lönsamma 
företag som kompletterar och agerar inom ramen för 
Bellman Groups erbjudande där intäktssynergier snarare 
än kostnadssynergier är ett kriterium, och nyckelkunder 
inte uppfattar att koncernen driver konkurrerande 
verksamhet. Tillväxt skall också komma genom organisk 
tillväxt i befintliga dotterbolag. Bellman Group strävar 
efter en låg projektrisk och bygger upp koncernen med 
fokus på att skapa värde för aktieägare. Bellman Group 
AB (publ) med dess dotterbolag omnämns nedan som 
koncernen.  
 

Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och 
Grundab Entreprenader i Stockholm AB 
(nedan kallade ”Bellmans”) 

Bellmans, som förvärvades den 1 juli 2017, är ett 
transportföretag som grundades 1972 och har 73 
anställda. Verksamhetsfokus är transport- och 
maskintjänster, jord- och bergschaktning samt 

försäljning och hantering av massor. Verksamheten 
koncentreras geografiskt till Storstockholmsregionen 
med omnejd. I Bellmans verksamhet ingår ca 550 
fordon/maskiner, varav ca 500 är fordon ägda av 
underleverantörer. Huvudkontor för Bellmans är Saltsjö-
Boo, Stockholm.    
 

Modern Sprängteknik i Norden AB (nedan 
kallat ”MST”) 

MST med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings 
AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i 
Trönödal AB, som förvärvades den 1 januari 2016, 
grundades 1972 och har 93 anställda. Verksamhetsfokus 
är bergsprängning, bergborrning, vajersågning och 
bergspräckning. Verksamheten koncentreras geografiskt 
till Storstockholmsregionen med omnejd, sydvästra och 
västra Sverige samt till södra Norrland. Antal egna 
fordon/maskiner är ca 100. Huvudkontor för MST är 
Norrtälje.    
 

VSM Entreprenad AB (nedan kallat ”VSM”) 

VSM Entreprenad AB med dotterbolagen VSM AS, 
Munthers Specialtransporter AB och VSM Rental AB, 
som förvärvades den 17 juli 2018, grundades 1972 och 
har 181 anställda. VSM är ett entreprenadmaskins-
företag med verksamhet som främst omfattar berg- och 
grushantering vid stationära och mobila 
krossanläggningar, schaktentreprenader inom väg, 
tunnel, anläggning och exploatering samt uthyrning av 
maskiner och förare. Verksamheten koncentreras 
geografiskt till Storstockholmsregionen med omnejd. 
Antal egna fordon/maskiner är ca 170. Huvudkontor för 
VSM är Kallhäll, Stockholm.     
 

Samgräv Holding AB (nedan kallat 
”Samgräv”) 
Samgräv Holding AB med dotterbolagen Samkross i 
Härryda AB, Samgräv Maskinförmedling AB, Samgräv 
Recycling AB och Samkross i Uddevalla AB förvärvades 
den 31 januari 2019. Förvärvet finansierades genom 
nyemission samt emission av nya obligationer. Företaget 
har 18 anställda och huvudkontor i Kungälv.  
 

Bellman Group AB (publ)  

Bellman Group AB är koncernens moderbolag och 
bildades den 10 april 2017 med säte i Solna, Stockholm. 
Moderbolaget innehåller koncernledningen samt vissa 
koncerngemensamma funktioner. Moderbolaget äger 
100 % av aktierna i Bellmans Åkeri & Entreprenad AB, 
Grundab Entreprenader i Stockholm AB, Modern 
Sprängteknik i Norden AB och VSM Entreprenad AB.  
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Den 11 maj 2018 noterade Bellman Group 
företagsobligationer om 220 MSEK (inom ett rambelopp 
om 400 MSEK) vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna var 
tidigare noterade på First North. Med anledning av 
listbytet har Bellman Group upprättat ett prospekt som 
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har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns 
tillgängligt på bolagets webbplats 
www.bellmangroup.se.     
 
Den 29 juni emitterade Bolaget ytterligare obligationer 
om 280 MSEK relaterat till förvärvet av VSM 
(rambeloppet ökades till 600 MSEK). De nya 
obligationerna noterades den 13 juli 2018 vid Nasdaq 
Stockholm.  
 
Den 17 juli 2018 förvärvade Bellman Group samtliga 
aktier i VSM Entreprenad AB inklusive dotterbolag. VSM 
är ett entreprenadmaskinföretag med verksamhet som 
främst omfattar berg- och grushantering vid stationära 
och mobila krossanläggningar, schaktentreprenader 
inom väg, tunnel, anläggning och exploatering samt 
uthyrning av maskiner och förare. Genom förvärvet 
stärker Bellman Group sin position inom 
maskinentreprenadbranschen i Sverige. Förvärvet 
finansierades genom nyemitterade aktier och utgivande 
av nya obligationer. För ytterligare information, se not 
K14 Rörelseförvärv.  
 
På en extra bolagsstämma den 10 december 2018 i 
Bellman Group AB beslutades bl.a. att välja ny styrelse. 
Den extra bolagsstämman valde Björn Andersson till ny 
ordförande samt Christina Ragsten och Ingalill Östman 
till nya ordinarie ledamöter. Robin Karlssons uppdrag 
som styrelseledamot upphörde.    
 

Den 13 december 2018 ingick Bellman Group avtal om 
förvärv av maskinförmedlingsbolaget Samgräv Holding 
AB (”Samgräv”). Förvärvet var villkorat av att Bellman 
Group erhöll erforderlig finansiering samt att 
Konkurrensverket lämnade sitt godkännande till 
transaktionen. Den 31 januari 2019 förvärvade 
koncernen samtliga aktier i Samgräv. Förvärvet 
finansierades genom nyemitterade aktier och utgivande 
av nya obligationer.  
 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen för helåret i koncernen uppgick till  
1 090,6 MSEK (542,6), en ökning med 548,0 MSEK. 
Bellmans försäljning uppgick till 641,1 MSEK (309,1), 
främst som ett resultat av att Bellmans ingick i 
koncernen under 12 månader 2018, men endast under 
perioden juli till december 2017. Bellmans försäljning 
2018 ökade organiskt med 6,8 % jämfört med 12 
månader pro forma 2017 (600,3 MSEK) som ett resultat 
av ett högt kapacitetsutnyttjande beroende på stark 
efterfrågan i marknaden. MST:s försäljning uppgick till 
230,4 MSEK (237,9), en minskning med 3,2 %, främst 
beroende på färre accepterade lågmarginalprojekt. 
VSM:s försäljning uppgick till 248,0 MSEK (0,0), som ett 
resultat av att VSM ingick i koncernen för perioden juli 
till december 2018 men inte under motsvarande period 
föregående år (förvärvet av VSM skedde i juli 2018).   
 
EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 104,6 
MSEK (39,2). Bellmans EBITDA före jämförelsestörande 
poster uppgick till 37,7 MSEK (15,1), främst som ett 
resultat av att Bellmans ingick i koncernen under 12 

månader 2018, men endast under perioden juli till 
december 2017. Bellmans EBITDA före 
jämförelsestörande poster 2018 minskade med 1,3 % 
jämfört med 12 månader pro forma 2017 (38,2 MSEK), 
där ökad försäljning motverkades främst av höjda 
drivmedelskostnader. MST:s EBITDA före 
jämförelsestörande poster uppgick till 31,5 MSEK (24,9), 
en ökning med 26,5 % som ett resultat av en förbättrad 
bruttovinst. Anledningen till den förbättrade 
bruttovinsten var en mer fördelaktig projektmix samt att 
MST under året har ersatt vissa underleverantörer med 
egna enheter och personal. VSM:s EBITDA före 
jämförelsestörande poster uppgick till 35,8 MSEK (0,0), 
som ett resultat av att VSM ingick i koncernen för 
perioden juli till december 2018 men inte under 
motsvarande period föregående år (förvärvet av VSM 
skedde i juli 2018).   
 
Rörelseresultatet uppgick till 51,3 MSEK (14,6) och 
inkluderar avskrivningar på 41,8 MSEK (17,3) och 
jämförelsestörande poster på 11,5 MSEK (7,3). Bellmans 
rörelseresultat uppgick till 25,7 MSEK (9,5), främst 
beroende på att Bellmans ingick i koncernen under 12 
månader 2018, men endast under perioden juli till 
december 2017. MST:s rörelseresultat uppgick till 18,5 
MSEK (13,2), en ökning med 40,0 %, främst som ett 
resultat av en förbättrad bruttovinst. VSM:s 
rörelseresultat uppgick till 19,9 MSEK (0,0), som ett 
resultat av att VSM ingick i koncernen för perioden juli 
till december 2018 men inte under motsvarande period 
föregående år.  
 
Koncernens avskrivningar belastade årets resultat med 
41,8 MSEK (17,3). Goodwill skrivs inte av utan posternas 
värde testas årsvis. Koncernens jämförelsestörande 
poster uppgick till 11,5 MSEK (7,3) och inkluderade 
främst förvärvskostnader, kostnader relaterat till IFRS-
konvertering och intern omstrukturering med syfte att 
förenkla koncernens legala struktur, samt kostnader 
relaterat till att notera koncernens företagsobligationer 
på Nasdaq Stockholm (obligationerna var tidigare 
noterade på First North).    
 
Resultat från finansiella poster uppgick till -21,9 MSEK  
(-8,1), främst hänförligt till ränta på obligationslånet 
samt resultat från intressebolag. Ökningen av de 
finansiella kostnaderna var främst ett resultat av högre 
räntekostnader på grund av ökad skuldsättning för att 
finansiera förvärv.  Årets resultat uppgick till 25,1 MSEK 
(3,8) och påverkades av inkomstskatter om -4,3 MSEK  
(-2,7). 
 

Kassaflöde och investeringar  

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen 
uppgick till 56,5 MSEK (22,2). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -238,1 MSEK  
(-142,8), vilket bestod av investeringar avseende förvärv 
av koncernföretag reducerat för förvärvade likvida 
medel om -207,2 MSEK (-108,5) samt nettoinvesteringar 
i materiella anläggningstillgångar om -30,9 MSEK (-34,3). 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
188,5 MSEK (206,2), huvudsakligen relaterat till 

http://www.bellmangroup.se/
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upptagande av obligationslån, delvis motverkat av 
amortering av övriga externa lån. Periodens kassaflöde 
uppgick till 6,8 MSEK (85,6). 
 

Personal 

I slutet av verksamhetsåret hade koncernen 349 (168) 
medarbetare. Av dessa var 73 (74) anställda i Bellmans, 
93 (92) anställda i MST, 181 (0) anställda i VSM och 0 (0) 
anställda i moderbolaget. Ökningen förklaras främst av 
förvärvet av VSM.   
 

Finansiell ställning och finansiering 

Koncernens räntebärande nettoskuld per den 31 
december 2018 uppgick till 410,6 MSEK (136,2), och 
inkluderade företagsobligationer om 500,0 MSEK 
(220,0), leasingskulder om 5,1 MSEK (4,3) reducerat för 
likvida medel om 94,5 MSEK (88,2).  Räntebärande 
nettoskuld i förhållande till EBITDA före 
jämförelsestörande poster var 2,8 (2,2), inkluderande 12 
månaders pro forma EBITDA relaterat till VSM. Total 
nettoskuld inklusive ej räntebärande skulder om 37,7 
MSEK var 448,4 MSEK (194,7). Koncernens likvida medel 
vid periodens slut uppgick till 94,5 MSEK (88,2). Inklusive 
en outnyttjad checkräkningskredit uppgick tillgängliga 
likvida medel till 132,5 MSEK (103,2).  

Moderbolaget har emitterat företagsobligationer som är 
listade på Nasdaq Stockholm. Detta instrument är 
noterat som BELLMAN GROUP AB 01 med 500 enheter, 
med ett totalt utestående nominellt belopp om 500,0 
MSEK och har ett nominellt värde om 1,0 MSEK per 
enhet. Obligationsräntan är rörlig ränta tre månader 
STIBOR plus 6,50 procent som betalas kvartalsvis i 
efterskott. Obligationen förfaller i juni 2022. Villkoren för 
obligationen inkluderar en option som ger rätt till 
förtidsinlösen av lånet. Denna option redovisas som 
derivat om 1,2 MSEK och klassificeras som en finansiell 
tillgång som värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Obligationsvillkoren inkluderar en 
kvartalsvis underhållskovenant som anses uppfylld om 
räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA 
understiger 4,25. Villkoren för företagsobligationslånet 
finns tillgängliga på Bellman Group AB:s (publ) hemsida, 
www.bellmangroup.se. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Bellman Group-koncernen är exponerad för flertalet 
globala och koncernspecifika risker som kan påverka 
verksamheten och resultatet samt koncernens finansiella 
ställning. Koncernen är verksam inom bygg- och 
infrastruktursektorerna, vilka påverkas av 
makroekonomiska faktorer. En ekonomisk nedgång och 
särskilt en svag utveckling av byggindustrin och en 
nedgång i infrastruktursektorn skulle kunna leda till en 
nedgång i efterfrågan på tjänster som koncernen 
tillhandahåller. Då koncernen främst verkar i 
Storstockholmsregionen med omnejd är koncernen 
beroende av utvecklingen på marknaderna för bygg- och 
infrastrukturverksamhet i det specifika geografiska 
området. De förutsebara riskerna identifieras och 
övervakas centralt på grundval av fastställda riktlinjer. 
Riskhanteringen i koncernen syftar till att positionera 

koncernen för att kunna reagera aktivt på eventuella 
risksituationer. 
 
Nedan finns en lista över risker som koncernen anser 
vara väsentliga: 
 
Operativa risker 
Marknad: Efterfrågan på Bellman Groups tjänster styrs i 
hög grad av byggkonjunkturen och den allmänna 
konjunkturen. Risken för vikande konjunktur på en eller 
flera marknader balanseras genom att Bellman Group 
har en god spridning av sina kunder på olika marknader 
(infrastruktur m.m.). Bellman Group arbetar med så 
exakt prognostisering som möjligt för att kunna anpassa 
och justera koncernens kapacitet till marknadens reella 
efterfrågan, för att driva verksamheten lönsamt och 
förbli konkurrenskraftig. 
   
Konkurrens: Bellman Groups verksamhet bedrivs i 
konkurrensutsatta branscher. Bellman Groups 
kundrelationer präglas av långsiktighet där anpassning 
till kundens behov är i fokus. Koncernen har också fokus 
på alla kostnader i produktionskedjan och strävar efter 
att vara den mest kostnadseffektiva samarbetspartnern 
för sina kunder som verkar på en prispressad marknad.   
 
Drivmedelspriser: Diesel är en viktig vara för Bellman 
Group och prisvolatilitet på diesel är en riskfaktor. 
Tillgång och efterfrågan styr priserna på 
världsmarknaden och eventuella prisökningar drabbar 
också i de flesta fall Bellman Groups konkurrenter.  
 
Produktionskapacitet: Brist på underleverantörer 
relaterat till schakt-, spräng- och transporttjänster är en 
riskfaktor. Genom att fokusera på att skapa en säker 
arbetsplats, en god arbetsmiljö samt internutbildning 
attraherar Bellman Group kompetent personal. 
 
Förvärv och integration: Integration av nyförvärvade 
företag innebär en påfrestning på existerande 
verksamheter. 
 
Finansiella risker 
Refinansieringsrisk: Risk att koncernen får svårigheter att 
fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med 
finansiella skulder. Koncernen strävar efter att ha 
tillgång till både kort- och långsiktiga lånefaciliteter vid 
varje given tidpunkt. Detta uppnås genom 
framförhållning, regelbundna likviditetsprognoser och 
goda relationer med kreditgivare. 
 
Kreditrisk: Risk att koncernens motparter inte kan 
uppfylla sina finansiella åtaganden mot koncernen, 
främst relaterat till kundfordringar i den normala 
affärsverksamheten. En genomgång och utvärdering av 
större kundkonton görs månadsvis. 
 
Ränterisk: Existerande väsentlig extern skuld i Bellman 
Groups balansräkning är företagsobligationer noterade 
på Nasdaq Stockholm. Obligationens löptid sträcker sig 
till den 19 juni 2022 och medför en årlig ränta på STIBOR 
tre månader plus 6,50 procent.         
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Legala risker 
Lagstiftning: Bellman Groups verksamhet medför att 
koncernen omfattas av lagar, förordningar, regler, avtal 
och riktlinjer. Bellman Group följer löpande de regler och 
bestämmelser som finns på respektive marknad och 
arbetar med att anpassa tjänsterna till identifierade 
framtida förändringar. 
 
Tvister: Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl 
förlust av målen som kostnader för ombud och, vid 
skiljeförfarande, skiljenämnden. 
 
Hållbarhetsrelaterade risker 
Miljö: Det finns risk att någon av Bellman Groups 
verksamheter orsakar miljöpåverkan på luft, mark och 
vatten. Koncernen innehar nödvändiga tillstånd där 
tillståndspliktig verksamhet bedrivs. Bellmans innehar 
tillstånd för transport av farligt avfall. MST ansöker 
löpande om spräng- och krosstillstånd för arbeten där 
dessa tillstånd är tillämpliga. Verksamheten påverkar 
miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller. 
 
Säkerhet: Låg säkerhet i fordon/maskiner samt på 
arbetsplatser kan leda till personskador. Den fysiska 
säkerheten för personal är högprioriterad och 
kontinuerligt arbete görs för att skapa och upprätthålla 
säkra arbetsplatser, utbilda medarbetare i säkerhet och 
förändra attityder.  
 
Medarbetare: Att attrahera kompetent personal och 
behålla nyckelpersoner är av avgörande betydelse för 
Bellman Groups framgång. Risken att inte kunna 
rekrytera kvalificerad arbetskraft hanterar Bellman 
Group genom att sträva efter en god arbetsmiljö och 
intern kompetensutveckling, liksom att ta ansvar för 
utbildning av nya medarbetare med potential. 
 

Förväntad framtida utveckling  
Bellman Group bedriver ett kontinuerligt arbete med att 
utveckla och kundanpassa verksamheten inom de olika 
segmenten. Detta arbete sker både via 
branschorganisationer och i samband med kunder.  
Den framtida utvecklingen för koncernens dotterbolag 
bedöms vara god. Bedömningen stöds av att koncernen 
är verksam på en väl strukturerad marknad, att 
koncernens tjänsteutbud är efterfrågat av kunderna 
samt att tjänsterna har hög nyttighetsgrad.  
Långsiktiga trender, såsom urbanisering, verkar också till 
koncernens fördel. Urbanisering främjar den marknad 
där koncernens största kunder är verksamma, och ökar 
därmed efterfrågan på koncernens tjänster.  
 

Aktiekapital  
Vid ingången av räkenskapsåret uppgick det registrerade 
aktiekapitalet till 1 014 174 kronor fördelat på 1 014 174 
aktier till ett kvotvärde om 1 kr. Under 2018 har 930 468 
aktier emitterats i samband med förvärvet av VSM. Vid 
utgången av räkenskapsåret uppgick det registrerade 
aktiekapitalet till 1 944 642 kronor fördelat på 1 944 642 
aktier.  
 

 

Aktieägare  

Vid utgången av 2018 uppgick antal aktieägare till 11 (7). 
Bellman Groups största ägare är Verdane Holding 26 AB 
som svarar för 38,4 % av kapitalet och rösterna. 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång 

Den 31 januari 2019 förvärvade koncernen samtliga 
aktier i Samgräv Holding AB (”Samgräv”) inklusive 
dotterbolag. Samgräv är ett företag inriktat på 
förmedling och uthyrning av bl.a. entreprenadmaskiner, 
lastbilar, kranbilar, traktorer, vältar, maskinförare och 
anläggare. Samgräv är en aktör på marknaden i 
Västsverige vars verksamhet inkluderar egna inerta 
deponier, återvinningsanläggningar och bergtäkter samt 
transport- och maskinförmedling. Kombinationen av 
egna anläggningar samt transport- och 
maskinförmedling innebär en viktig konkurrensfördel för 
att skapa kostnadseffektiva och miljövänliga transporter 
för kunderna. Förvärvet finansierades genom 
nyemitterade aktier och utgivande av nya obligationer. 
För ytterligare information, se not K32 Händelser efter 
räkenskapsårets slut. 
 

Moderbolaget 

Bellman Group AB bildades i april 2017. 
Nettoomsättningen uppgick under året till 10,3 MSEK 
(4,8). Omsättningen är 100 procent koncernintern. 
Rörelseresultatet uppgick till -8,7 MSEK (-3,4) och 
resultatet efter finansiella kostnader till -30,0 MSEK  
(-10,8). Årets resultat var 10,3 MSEK (-8,4) främst 
relaterat till erhållna koncernbidrag. Likvida medel vid 
räkenskapsårets slut uppgick till 79,2 MSEK (38,6), det 
egna kapitalet till 290,0 MSEK (134,7) och soliditeten till 
31,8 procent (32,8). Moderbolaget hade 0 (0) anställda 
under 2018. Totalt antal stamaktier uppgick den 31 
december 2018 till 1 944 642. Huvudägare är Verdane 
Holding 26 AB som äger 38,4 %. Stamaktien har en röst 
och berättigar till vinstutdelning. 

 
Bolagsstyrning och hållbarhetsrapport 

I enlighet med ÅRL 6 kap. 8 § respektive 11 § har 
Bellman Group valt att upprätta 
bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten som 
rapporter skilda från förvaltningsberättelsen. 
Bolagsstyrningsrapporten återfinns på s 7-8 och 
hållbarhetsrapporten på s 10-12. 
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Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 

Belopp i SEK   
Överkursfond   216 104 791 

Balanserat resultat  61 658 950 

Årets resultat  10 214 163 

Summa   287 977 904 

 
 
 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
 

i ny räkning överförs  287 977 904 

Summa   287 977 904 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

  Not -2018-12-31 -2017-12-31 

Nettoomsättning K4 1 090,6 542,6 

Övriga rörelseintäkter K4, K6 7,9 2,7 

 Summa intäkter   1 098,5 545,3 

    

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnödenheter K18 -799,9 -404,7 

Övriga externa kostnader K9, K10 -41,0 -32,6 

Personalkostnader K8 -164,4 -75,5 

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar K15, K16 -41,8 -17,3 

Övriga rörelsekostnader K7 - -0,6 

Summa rörelsens kostnader  -1 047,2 -530,7 

Rörelseresultat   51,3 14,6 

    

Finansiella intäkter K11 5,2 1,1 

Finansiella kostnader K11 -27,0 -9,2 

Summa resultat från finansiella poster  -21,9 -8,1 

Resultat efter finansiella poster   29,4 6,5 

    

Resultat före skatt  29,4 6,5 

Inkomstskatt K12 -4,3 -2,7 

Årets resultat   25,1 3,8 

     

Resultat hänförligt till:     

- moderbolagets aktieägare  24,6 3,8 

- innehav utan bestämmande inflytande  0,5 - 

     

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) K13 18,3 5,9 

Genomsnittligt antal aktier i tusental   1 344,2 1 002,7 

     

     

Årets resultat  25,1 3,8 
Övrigt totalresultat 
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen     

Valutakursdifferenser utländska verksamheter   -0,3 - 

Summa totalresultat för året   24,8 3,8 

     

Summa totalresultat för året hänförligt till:     

- moderbolagets aktieägare  24,3 3,8 

- innehav utan bestämmande inflytande  0,5 - 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 

MSEK       

     

  Not 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar K15    

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  3,9 3,2 

Goodwill  330,2 143,9 

Summa immateriella anläggningstillgångar   334,0 147,1 

     

Materiella anläggningstillgångar K16    

Maskiner och andra tekniska anläggningar  316,5 114,7 

Inventarier, verktyg och installationer  4,8 2,0 

Summa materiella anläggningstillgångar   321,2 116,7 

     

Finansiella anläggningstillgångar K5    

Andelar i intresseföretag  13,2 - 

Derivat K17 1,2 1,0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  0,3 - 

Summa finansiella anläggningstillgångar   14,7 1,0 

     

Summa anläggningstillgångar  670,0 264,8 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager     

Råvaror och förnödenheter K18 5,0 7,6 

Summa varulager   5,0 7,6 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar K5, K17 215,9 114,2 

Aktuella skattefordringar  7,9 1,1 

Övriga kortfristiga fordringar K19 10,5 7,4 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K20 32,0 12,0 

Summa kortfristiga fordringar   266,3 134,7 

     

Likvida medel K21 94,5 88,2 

Summa omsättningstillgångar   365,8 230,5 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  1 035,7 495,3 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

 

MSEK       

     

  Not 2018-12-31 2017-12-31 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital K22    

Aktiekapital  1,9 1,0 

Övrigt tillskjutet kapital  191,5 47,4 

Reserver  -0,3 - 

Balanserat resultat (inklusive årets resultat)  52,5 27,9 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   245,6 76,3 

Summa eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande  5,6 - 

Summa eget kapital  251,2 76,3 

     

Långfristiga skulder     

Uppskjuten skatteskuld K24 41,9 20,7 

Obligationslån K5, K17, K23, K27 484,1 212,8 

Övriga skulder till kreditinstitut K5, K17, K23, K27 3,6 3,2 

Övriga långfristiga skulder K23, K27 18,2 39,0 

Summa långfristiga skulder   547,9 275,7 

     

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut K5, K17, K23, K27 1,5 1,1 

Leverantörsskulder K5, K17, K23 134,5 83,4 

Aktuella skatteskulder  9,7 4,8 

Övriga kortfristiga skulder K25 31,9 24,4 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter K26 58,9 29,6 

Summa kortfristiga skulder   236,6 143,3 

     

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  1 035,7 495,3 

 
För upplysningar om koncernens ställda säkerheter, se not K27 Ställda säkerheter. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

MSEK 

Hänförligt till aktieägare i Bellman Group AB   
  

 

Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balans-
erat 

resultat 
(inklusive 

årets 
resultat) Summa 

Innehav 
utan 

bestämm-
ande 

inflyt-
ande 

Summa 
eget 

kapital 

Ingående balans per den 1 januari 2017*) - 0,2 -  24,1 24,3 - 24,3 

Årets resultat - - - 3,8 3,8 - 3,8 

Övrigt totalresultat för året - - - - - - - 

Summa totalresultat - - - 3,8 3,8 - 3,8 

Nyemission 1,0 31,4 - - 32,4 - 32,4 

Aktieägartillskott - 15,8 - - 15,8 - 15,8 

Transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare 1,0 47,2 

- 
- 48,2 - 48,2 

Utgående balans per den 31 december 2017 1,0 47,4 - 27,9 76,3 - 76,3 

Årets resultat - - - 24,6 24,6 0,5 25,1 

Övrigt totalresultat för året - - -0,3 - -0,3 - -0,3 

Summa totalresultat - - -0,3 24,6 24,3 0,5 24,8 

Nyemission**) 0,9 144,1 - - 145,0 - 145,0 
Förvärv av innehav utan bestämmande 
inflytande - - - - - 5,1 5,1 

Transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare 0,9 144,1 - - 145,0 5,1 150,1 

Utgående balans per den 31 december 2018 1,9 191,5 -0,3 52,5 245,6 5,6 251,2 

 
*) Då Bellman Group AB och MST stod under samma bestämmande inflytande under Verdane Capital före och efter förvärvet den 1 juli 2017 är 
inte IFRS 3 tillämplig. Bellman-koncernens redovisningspolicy för förvärv under samma bestämmande inflytande är att tillämpa en metod där 
historiska värden används. Vid tillämpning av denna metod antar Bellman Group AB också ett perspektiv som kontrollerande part. MST:s tillgångar 
och skulder konsolideras därför in i Bellman Group AB:s finansiella rapporter med användning av redovisade värden från förvärvet som gjordes av 
Verdane Capital den 1 januari 2016. Detta förutsätter redovisning av återstående goodwill på det ursprungliga förvärvet av MST av Verdane Capital 
per den 1 januari 2016. Det uppstår ingen redovisning av någon tillkommande goodwill per den 1 juli 2017. 
**) Aktiekapital om 930 468 SEK registrerades den 24 augusti 2018. Totalt ökade eget kapital med 145 MSEK, varav 45 MSEK utgör en 
kontantemission och 100 MSEK avser del i köpeskilling i rörelseförvärv (se not K14).  

 
Se not K22 Eget kapital för ytterligare upplysningar. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
 

MSEK      

 
 2018-01-01 2017-01-01 

 Not - 2018-12-31 - 2017-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

Rörelseresultat  51,3 14,6 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  
   

Avskrivningar K30 41,8 17,3 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet K30 2,3 -2,2 
  

   

Erhållen ränta  0,1 - 

Erlagd ränta  -25,1 -7,7 

Betalda inkomstskatter  -10,9 -1,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  59,6 20,5 

Ökning/minskning av varulager  2,6 -2,5 

Ökning/minskning av rörelsefordringar  -22,3 -7,1 

Ökning/minskning av rörelseskulder  16,6 11,3 

Summa förändring av rörelsekapital  -3,1 1,7 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  56,5 22,2 

 
 

   

Kassaflöde från investeringsverksamheten  
   

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel K14 -207,2 -108,5 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar K16 -43,3 -38,8 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  12,4 4,5 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -238,1 -142,8 

 
 

   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
   

Emissioner av aktier  45,0 3,1 

Erhållna aktieägartillskott  - 13,9 

Upptagande av lån K31 269,8 212,0 

Amortering av lån K31 -126,3 -22,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  188,5 206,2 

    

Periodens kassaflöde  6,8 85,6 

Likvida medel vid periodens början  88,2 2,6 

Valutakursdifferenser  -0,5 - 

Likvida medel vid periodens slut  94,5 88,2 
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NOTER 
 

Not K1 Allmän information 
Bellman Group AB (publ), org. nr 559108-3729, är ett moderbolag i Bellman-koncernen, registrerat i Sverige och med säte i 
Stockholm med adress Box 84, 132 23 Saltsjö-Boo. 
 
Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i miljontals kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 

KONCERNENS NOTER 
 

Not K2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
De viktigaste redovisningsprinciper som har tillämpats när denna koncernredovisning upprättades anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder om inte annat anges.  
 

Not K2.1 Grund för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen för Bellman-koncernen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner, samt internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar från den internationella 
redovisningstolkningskommittén (IFRS IC) sådana de har antagits av EU. 
 
Då Bellman Group AB och MST stod under samma bestämmande inflytande under Verdane Capital före och efter Bellman 
Group AB:s förvärv av MST den 1 juli 2017 anses koncernen ha bildats den 1 januari 2016. Koncernens redovisningspolicy för 
förvärv under samma bestämmande inflytande är att tillämpa en metod där historiska värden används. Koncernredovisningen 
har i övrigt upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom avseende finansiella instrument värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen. 
 
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. 
 
Not K2.1.1 Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen 
Följande standarder tillämpas av koncernen för första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018:  
 
IFRS 9 Finansiella instrument avser klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den ersätter de 
delar av IAS 39 som behandlar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats 
men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Standarden anger tre värderingskategorier för finansiella tillgångar: upplupet 
anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska 
klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska 
redovisas till verkligt värde över resultaträkningen, men det finns även en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa 
instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då att ske vid 
avyttring av instrumentet. För finansiella skulder ändras inte klassificeringen och värderingen, förutom i det fall då en skuld 
redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde-alternativet. Genom IFRS 9 införs också en ny modell 
för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster, i stället för inträffade kreditförluster i enlighet med 
IAS 39, vilket kan medföra en tidigare redovisning av kreditförluster. Modellen ska appliceras på finansiella tillgångar som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde, skuldinstrument som värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat, avtalstillgångar 
enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, leasingfordringar, lån och vissa finansiella garantier. För finansiella tillgångar utan 
väsentlig finansieringskomponent, exempelvis vanliga kundfordringar och leasingfordringar, finns förenklingsregler som innebär 
att företaget kan redovisa en reserv för hela fordringens löptid direkt och därmed inte behöver fånga upp när en väsentlig 
försämring av kreditvärdigheten har inträffat. Koncernen fick ingen väsentlig påverkan på dess finansiella ställning och resultat av 
införandet av IFRS 9, då tillämpningen av IFRS 9 i koncernens fall inte medförde några väsentliga förändringar jämfört med 
tillämpningen av IAS 39. Koncernen har tillämpat den modifierade övergångsmetoden vilket betyder att jämförelsetalen inte har 
räknats om. 
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge 
användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten 
innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde 
hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den 
försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 
Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. Övergången till IFRS 15 har inte gett någon väsentlig effekt 
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på koncernens finansiella ställning och resultat. Koncernen har tillämpat retroaktiv övergångsmetod, vilket betyder att 
jämförelsetalen har räknats om. Övergången till IFRS 15 har varken påverkat eget kapital eller bolagets resultat- och balansräkning i 
övrigt. 
 
Not K2.1.2 Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare och har inte 
tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Nedan följer en preliminär bedömning av effekter av de standarder som 
bedöms vara relevanta för koncernen: 
 
IFRS 16 Leasingavtal. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt 
tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med 
några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att 
använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för 
leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 
2019 eller senare.  
 
Vid övergången kommer koncernen att tillämpa IFRS 16 retroaktivt med den ackumulerade effekten av den initiala 
tillämpningen av standarden redovisad på den första tillämpningsdagen (1 januari 2019), vilket innebär att jämförelsetalen inte 
räknas om. Nyttjanderättstillgångar kommer att redovisas till ett belopp som motsvarar leasingskulden, justerad för eventuella 
förutbetalda eller upplupna leasingavgifter som redovisats i balansräkningen omedelbart före den första tillämpningsdagen.  
 
Koncernen kommer att tillämpa undantag från att redovisa korttidsleasingavtal (leasingperiod understiger 12 månader) och 
leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde i balansräkningen, och istället redovisa dessa som en kostnad linjärt 
i resultaträkningen. För fastigheter kommer icke-leasingkomponenter att separeras från leasingkomponenter. För maskiner och 
inventarier kommer icke-leasingkomponenter att inkluderas i leasingskulden. Koncernen kommer inte att tillämpa IFRS 16 på 
leasing av immateriella tillgångar.  
 
Istället för kostnader för operationella leasingavtal, kommer koncernen att redovisa avskrivningar och räntekostnader i 
resultaträkningen. Leasingbetalningarna kommer att påverka den löpande verksamheten (t.ex. betald ränta, leasingavtal där den 
underliggande tillgången är av lågt värde och korttidsleasingavtal) och finansieringsverksamheten (amortering av leasingskulden) i 
kassaflödesanalysen.  
 
När IFRS 16 tillämpas för första gången, kommer följande lättnadsregler tillåtna av standarden att tillämpas:  
 

• Tillämpning av samma diskonteringsränta på en leasingportfölj med liknande egenskaper 

• Avtal med en återstående avtalstid som understiger 12 månader per 1 januari 2019 redovisas enligt reglerna för 
korttidsleasingavtal 

• Att utesluta direkta anskaffningsutgifter vid värderingen av nyttjanderätter vid övergångstidpunkten 

• Att utgå ifrån en tidigare gjord bedömning i enlighet med IAS 37 vid förlustkontrakt 
 
För leasingavtal som tidigare klassificerats som finansiella leasingavtal enligt IAS 17 kommer det redovisade värdet för 
nyttjanderätten och leasingskulden per 1 januari 2019 vara det redovisade värdet för leasingtillgången och leasingskulden per 31 
december 2018 beräknade enligt IAS 17. 
 
Koncernens leasingkontrakt består främst av kontorslokaler samt maskiner och inventarier. Tillämpningen av IFRS 16 förväntas 
resultera i en ökning av nyttjanderätter med ca. 20 MSEK,  en ökning av kortfristiga skulder med 8 MSEK och en ökning av 
långfristiga skulder med 12 MSEK per 1 januari 2019.  
 
När beloppen ovan fastställts, har de mest väsentliga bedömningarna som koncernen gjort varit hänförliga till leasingperiodens 
längd och bestämmandet av den marginella låneräntan. Gällande leasingperiodens längd, inkluderar en majoritet av avtalen 
optioner att antingen förlänga eller säga upp avtalen. När leasingperioden bestämts, har koncernen tagit hänsyn till samtliga fakta 
och omständigheter som ger ett ekonomiskt incitament att utnyttja en förlängningsoption, eller att inte utnyttja en option att 
säga upp avtalet. När den marginella låneräntan bestämts, har koncernen tagit hänsyn till vilken enhet inom koncernen som 
ingått leasingavtalet, avtalslängden och typen av leasad tillgång. Den marginella låneräntan återspeglar ett lån mot säkerhet av en 
liknande nyttjanderätt. Per 31 december 2018 uppgick koncernens operationella leasingavtal till 20,3 MSEK. Detta är de 
odiskonterade framtida leasingbetalningarna under den icke uppsägningsbara leasingperioden som redovisats enligt vägledningen 
i IAS 17. Då det finns skillnader mellan IAS 17 och IFRS 16, representerar beloppet inte den leasingskuld som kommer att redovisas 
i balansräkningen vid den första tillämpningen av IFRS 16. 
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De framtida minimileaseavgifterna kommer att diskonteras med koncernens marginella låneränta per 1 januari 2019 (vägd 
genomsnittlig marginell låneränta 1,8 %).  
 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 
 

Not K2.2 Koncernredovisning 
 
Not K2.2.1 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. 
 
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader för transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer. 

 
Intresseföretag 
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för 
aktieinnehav som omfattar mellan 20 och 50 procent av rösterna. 
 
Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i 
intresseföretag initialt i koncernens balansräkning till anskaffningskostnad. 
 
Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av resultatet från sina intresseföretag efter 
förvärvstidpunkten. Koncernens andel av resultatet ingår i koncernens resultat. Utdelningar från intresseföretag redovisas som en 
minskning av investeringens redovisade värde. 
 
När koncernens andel av förlusterna i ett intresseföretag är lika stora som eller överstiger innehavet i detta intresseföretag 
(inklusive alla långfristiga fordringar som i realiteten utgör en del av koncernens nettoinvestering i detta intresseföretag), 
redovisar koncernen inga ytterligare förluster såvida inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller har gjort betalningar å 
intresseföretagets vägnar. 
 
Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag elimineras till omfattningen av koncernens 
innehav i intresseföretag. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen utgör en indikation på nedskrivning 
av tillgången som överförs. Redovisningsprinciperna för intresseföretag har vid behov justerats för att säkerställa 
överenstämmelse med koncernens redovisningsprinciper. 
 

Not K2.3 Segmentsrapportering 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högsta 
verkställande beslutsfattaren. Bellman-koncernens koncernledning, bestående av koncernens verkställande direktör, koncernens 
CFO samt verkställande direktörer i dotterföretagen, är Bellman-koncernens högsta verkställande beslutsfattare och utvärderar 
koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Koncernledningen har fastställt rörelsesegmenten 
baserat på den information som den har tillgång till och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. 
 
Koncernledningen följer upp verksamheten utifrån de tre rörelsesegmenten MST, Bellmans, VSM samt segmentet Övrigt. 
Koncernledningen använder främst EBITDA före jämförelsestörande poster i uppföljningen av koncernens resultat. 
 

Not K2.4 Omräkning av utländsk valuta 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta, då den lokala valutan har definierats som den 
valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen 
används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapporteringsvaluta. 
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
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Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas i rörelseresultatet i rapporten över totalresultat. 
 
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller 
kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i posten ”Övriga rörelsekostnader” respektive ”Övriga 
rörelseintäkter” i resultaträkningen. 
 

Not K2.5 Intäktsredovisning 
Majoriteten av koncernens omsättning består av intäkter från tjänster såsom bergsprängning, bergborrning och schaktning 
(segmentet MST), transport och schakttjänster inom byggsektorn (segmentet Bellmans), berg- och grushantering samt 
jordgrävning (segment VSM). Värdering av intäkter utgår från ersättning enligt avtal från kunder och exkluderar belopp som 
erhålls för tredje mans räkning såsom mervärdesskatt.  
 
Försäljning av tjänster 
Alla tjänster tillhandahålls på löpande räkning, t.ex. per timme, ton eller kvadratmeter material som flyttas. För kontrakt där 
koncernen har rätt till ersättning till ett belopp som direkt motsvarar det värde som överförs till kunden, redovisas intäkter till det 
belopp som koncernen har rätt att fakturera kunden. Eftersom kunden samtidigt erhåller och förbrukar de fördelar som 
tillhandhållits av koncernen, redovisas intäkter över den tid som tjänsten levereras. Då alla tjänsteavtal antingen är kortare än ett 
år eller faktureras baserat på ett fast pris per enhet, t.ex. nedlagd tid, lämnas ingen upplysning om transaktionspris allokerad till 
kontrakterade men ännu ej uppfyllda prestationsåtaganden.  
 
I regel sker fakturering efter att en tjänst tillhandahållits en kund. När koncernen har en ovillkorlig rätt till betalning för utförd 
tjänst, redovisas en ej fakturerad kundfordring (redovisas som en upplupen intäkt i balansräkningen, se not K20). När fakturering 
sker ersätts posten med en kundfordring. Om kunden skulle betala i förskott, innan någon tjänst har tillhandahållits av koncernen, 
bokas en avtalsskuld i balansräkningen (presenteras som förutbetald intäkt i balansräkningen, se not K26).  
 
Försäljning av varor 
Vissa kontrakt inkluderar försäljning av varor. Koncernens varuförsäljning består i huvudsak av återförsäljning av material, såsom 
sprängmedel, i samband att tjänster tillhandahålls. Kontrakt som innehåller flera åtaganden som är distinkta, såsom material och 
tjänster, redovisas därför som separata prestationsåtaganden. Transaktionspriset allokeras i dessa fall till varje 
prestationsåtagande baserat på deras fristående försäljningspriser. Intäkter från försäljning av varor redovisas när kontroll över 
varan överförts, vilket sker vid leverans till kunden.  
 
Agent/huvudman 
I vissa kontrakt är underleverantörer involverade i en tjänsteleverans. I samtliga sådana kontrakt är koncernen ansvarig för att 
fullgöra åtagandet mot kunden och kan för eget gottfinnande fastställa priser på tjänsterna. Bedömning har gjorts att koncernen 
agerar som huvudman i dessa transaktioner, eftersom den har kontroll över tjänster innan den levereras till kunden. Intäkter och 
kostnader som uppkommer från dessa avtal bruttoredovisas (ej som provision).  
 

Not K2.6 Leasing 
Leasing – redovisningsprinciper enligt IAS 17, tillämpliga t.o.m. 31 december 2018 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing 
(avser främst kontorslokaler). Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från 
leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 
 
Leasingavtal avseende anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som 
förknippas med ägandet klassificeras som finansiell leasing (leasing av arbetsmaskiner/fordon). Vid leasingperiodens början 
redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster 
långfristiga skulder till kreditinstitut och kortfristiga skulder till kreditinstitut. Varje betalning av leasingavgift fördelas mellan ränta 
och amortering av skulden. Räntan redovisas i resultaträkningen fördelad över leasingperioden, så att varje redovisningsperiod 
belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under perioden i fråga redovisade skulden. 
Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av över nyttjandeperioden eller under den kortare perioden 
av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiod, såvida inte det med rimlig grad av säkerhet kan fastställas att äganderätten 
övergår till leasetagaren vid slutet av leasingperioden. 
 
Leasing – redovisningsprinciper enligt IFRS 16, tillämpliga fr.o.m. 1 januari 2019 
Koncernens leasingavtal inordnas i följande tillgångsklasser: kontorslokaler, maskiner och verktyg. Leasingvillkoren förhandlas 
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individuellt och innehåller en mängd olika villkor. Förutom för korttidsleasingavtalen, sträcker sig avtalstiderna mellan tre och fem 
år, med en genomsnittlig leasingtid på ungefär tre år. Vissa avtal innehåller förlängningsoptioner av olika längd.  
 
För alla kontrakt där koncernen är leasetagare (förutom de undantag som tillämpas, se nedan), redovisas en nyttjanderättstillgång 
och en leasingskuld den dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen . Nyttjanderätten 
värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket består av det ursprungliga värdet av leasingskulden justerat för eventuella 
leasingbetalningar som skett på eller före inledningsdatumet, plus eventuella indirekta kostnader och uppskattade kostnader för 
nedmontering eller bortforsling av den underliggande tillgången och återställning av platsen, minskat med eventuella förmåner 
som erhållits. I efterföljande period sker värdeminskning av nyttjanderättstillgången genom avskrivningar. 
Nyttjanderättstillgången skrivs av på den kortare av leasingperioden och nyttjandeperioden för den underliggande tillgången. 
Värdet på nyttjanderätten minskas också med eventuella nedskrivningar samt justeras om det sker omvärderingar av 
leasingskulden.  
 
Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av alla framtida leasingbetalningar. Diskontering sker med hjälp av avtalets implicita 
ränta om denna lätt går att fastställa, annars används koncernens marginella låneränta. I regel använder koncernen den 
marginella låneräntan som diskonteringsränta. Räntan redovisas som en räntekostnad i resultaträkningen.  
 
De leasingbetalningar som inkluderas i värdering av leasingskulden består av fasta leasingavgifter, inklusive avgifter som till sin 
substans är fasta, leasingavgifter som är variabla beroende på index eller ränta, belopp som förväntas att betalas under 
restvärdesgarantier och betalningar hänförliga till optioner som koncernen är rimligt säker på att utnyttja.  
 
Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvärde genom användning av effektivräntemetoden. Omvärdering av 
leasingskulden sker om det sker en förändring av leasingbetalningar på grund av förändringar i index eller ränta, om beloppet som 
förväntas betalas ut enligt en restvärdesgaranti förändras, eller om koncernen ändrar sin bedömning av huruvida den kommer att 
utnyttja en köp-, förlängnings- eller uppsägningsoption.  
 
När leasingskulden omvärderas, sker motsvarande justering av bokfört värde på tillgången. Om tillgångens bokförda värde är noll, 
redovisas en omvärdering av leasingskulden i resultaträkningen.  
 
Koncernen tillämpar undantag från att redovisa korttidsleasingavtal (leasingperiod understiger 12 månader) och leasingavtal där 
den underliggande tillgången är av lågt värde i balansräkningen, och redovisar istället dessa som en kostnad linjärt i 
resultaträkningen. För fastigheter separeras icke-leasingkomponenter från leasingkomponenter. För maskiner och inventarier 
inkluderas icke-leasingkomponenter i leasingskulden. Koncernen tillämpar inte IFRS 16 på leasing av immateriella tillgångar.  
 
Koncernen presenterar nyttjanderättstillgångar som en separat post och leasingskulden som -skulder till kreditinstitut- i 
balansräkningen. I kassaflödesanalysen presenteras amorteringar av leasingskulden i finansieringsverksamheten. 
Räntebetalningar och betalningar avseende korttidsleasingavtal och leasing av tillgångar av lågt värde redovisas som kassaflöde 
från den löpande verksamheten.  
 

Not K2.7 Rörelseförvärv 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv, oavsett om förvärvet består av eget kapitalandelar eller 
andra tillgångar. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av de verkliga värdena av överlåtna tillgångar, skulder 
som koncernen ådrar sig till tidigare ägare, aktier som emitterats av koncernen, tillgångar eller skulder som är en följd av ett avtal 
om villkorad köpeskilling och tidigare egen kapitalandel i det förvärvade företaget. Identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna 
skulder och övertagna eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas, med ett fåtal undantag, inledningsvis till verkliga värden 
på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget ska 
redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det redovisade värdet av det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 
 
Goodwill avser det belopp varmed överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 
företaget och verkliga värdet vid förvärvstidpunkten av tidigare egen kapitalandel i det förvärvade företaget (om rörelseförvärvet 
genomförts i steg) överstiger verkligt värde av identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om beloppet understiger verkligt värde 
av de förvärvade nettotillgångarna, i händelse av ett förvärv till lågt pris, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. I de 
fall då hela eller delar av en köpeskilling skjuts upp ska de framtida betalningarna diskonteras till nuvärdet vid förvärvstidpunkten. 
Diskonteringsräntan är företagets marginella låneränta, vilken är den räntesats företaget skulle ha betalat för en finansiering 
genom lån under motsvarande period och på liknande villkor. Villkorad köpeskilling klassificeras antingen som eget kapital eller 
som finansiell skuld. Belopp klassificerade som finansiella skulder omvärderas varje period till verkligt värde. Eventuella 
omvärderingsvinster och -förluster redovisas i resultatet. Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget 
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kapitalandelarna i det förvärvade företaget till sina verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Eventuell uppkommen vinst eller 
förlust till följd av omvärderingen redovisas i resultatet. 

 
Not K2.8 Ersättningar till anställda 
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 utbetalas när 
skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse 
avseende ersättningar till anställda i balansräkningen. 
 
Ersättningar efter avslutad anställning 
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att 
betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som 
hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som kostnad i 
periodens resultaträkning i den takt de intjänas genom att de anställa utfört tjänster åt företaget under perioden. 
 

Not K2.9 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster 
som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive 
eget kapital. 
 
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 moderbolaget 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 skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som 
utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, 
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och 
skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordringen 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. 
 

Not K2.10 Immateriella tillgångar 
Goodwill 
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande 
inflytande i det förvärvade företaget samt verkligt värde per förvärvsdagen av tidigare egen kapitalandel i det förvärvade företaget 
överstiger verkligt värde av identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om beloppet understiger verkligt värde av det förvärvade 
dotterföretagets nettotillgångar, i händelse av ett förvärv till lågt pris, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 
 
I syfte att testa nedskrivningsbehov fördelas goodwill som erhållits genom 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 denna goodwill övervakas i den interna styrningen. 
Goodwill övervakas på rörelsesegmentnivå. 
 
Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. 
Det redovisade värdet av den kassagenererande enhet som goodwillen hänförts till jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det 
högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som 
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en kostnad och återförs inte. 
 
Varumärken 
Varumärken som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Varumärken har en 
bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. 
 
Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar utgörs av orderstock. Orderstock som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt 
värde på förvärvsdagen. Orderstock har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade av- och nedskrivningar. 
 
Nyttjandeperioder för koncernens immateriella tillgångar 

Varumärke 3 år 
Orderstock 0,5 år 

 
Not K2.11 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 till att 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 resultaträkningen i den period 
de uppkommer. 

 
Avskrivningar görs linjärt, minskat med det beräknade restvärdet, över den beräknade nyttjandeperioden. För materiella 
anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal görs avskrivningar över den kortaste av nyttjandeperioden och 
leasingperioden. 
 
Nyttjandeperioderna är som följer 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–7 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5–7 år 

             
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs 
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen. 
 

Not K2.12 Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar 
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod (goodwill) 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). För tillgångar (andra än goodwill) 
som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 
 

Not K2.13 Finansiella instrument – generellt 
Från och med den 1 januari 2018 tillämpar koncernen IFRS 9. Vid övergången till IFRS 9 justerades inte jämförelsetalen, varför IAS 
39 tillämpas avseende 2017. Redovisningsprinciper för både 2017 (IAS 39) och 2018 (IFRS 9) är därför inkluderade nedan. 
Övergången till IFRS 9 hade ingen väsentlig påverkan på koncerners resultat eller finansiella ställning.  
 
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och beskrivs nedan. Se not K5 Finansiell riskhantering, K17 Finansiella 
instrument per kategori och not K23 Upplåning för upplysningar om varje typ av finansiell tillgång och skuld i koncernen. 
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Not K2.13.1 Klassificering 
Redovisningsprinciper tillämpade 2017 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. Se not K5 Finansiell riskhantering, K17 Finansiella instrument per 
kategori och K23 Upplåning för upplysningar om varje typ av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Koncernen klassificerar 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen om de har förvärvats i huvudsakligt syfte att säljas på kort 
sikt, det vill säga innehas för handel. Även derivat klassificeras i kategorin innehas för handel, förutom om de identifierats som 
säkringsinstrument. De har redovisats som omsättningstillgångar om de förväntas avyttras inom 12 månader efter 
rapportperiodens utgång, i annat fall redovisas de som anläggningstillgångar. 
 

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar 
utgörs av kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel. 
 
Övriga finansiella skulder 
Obligationslån, långfristiga skulder till kreditinstitut, långfristiga skulder avseende finansiella leasingavtal, kortfristiga skulder 
avseende finansiella leasingavtal, kortfristiga skulder till kreditinstitut, checkräkningskredit, leverantörsskulder samt övriga 
kortfristiga skulder och upplupna kostnader som är finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella skulder. 
 
Redovisningsprinciper tillämpade fr.o.m. 1 januari 2018 
Från den 1 januari 2018 klassificerar koncernen sina finansiella tillgångar i följande kategorier:  
 

- Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde (antingen via övrigt totalresultat eller via resultaträkningen), och 
- Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 

 
Klassificering av finansiella tillgångar som utgörs av skuldinstrument sker på grundval av företagets affärsmodell för förvaltningen 
av den finansiella tillgången och egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången. Koncernen 
redovisar sina finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde om de följande villkoren uppfylls: tillgången innehas enligt 
affärsmodellen där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden och de avtalsenliga villkoren ger upphov till kassaflöden som 
enbart består av kapitalbelopp och ränta. Under 2018 förekom inga finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt 
totalresultat i koncernen.  
 
Värderingskategorierna för finansiella skulder är oförändrade; koncernens finansiella skulder klassificeras som övriga finansiella 
skulder och värderas till upplupet anskaffningsvärde.  
 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen  
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. Derivat 
klassificeras som att de innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar. Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen redovisas även i efterföljande perioder till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i rapporten 
över totalresultat. Koncernen har finansiella tillgångar i form en förtidsinlösenoption inkluderad i obligationslånet, vilken 
redovisas som ett derivat. För mer information, se not K17 och K23.  
 
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, upplupna intäkter och likvida medel. 
 
Övriga finansiella skulder 
Obligationslån, långfristiga skulder till kreditinstitut, långfristiga skulder avseende finansiella leasingavtal, kortfristiga skulder 
avseende finansiella leasingavtal, kortfristiga skulder till kreditinstitut, checkräkningskredit, leverantörsskulder samt övriga 
kortfristiga skulder och upplupna kostnader som är finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella skulder. 
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Not K2.13.2 Redovisning och värdering 
Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus, för en tillgång eller finansiell skuld som inte 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission av 
finansiell tillgång eller finansiell skuld. Transaktionskostnader för finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till 
verkligt värde via resultaträkningen kostnadsförs i rapporten över totalresultat. Finansiella tillgångar, eller en del av, tas bort från 
balansräkningen när de avtalsrättsliga rättigheterna att erhålla kassaflöden från tillgångarna har löpt ut eller överförts och 
koncernen överför allt väsentligt alla risker och fördelar som är förknippade med ägande av tillgången.  
 
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. 
 
Not K2.13.3 Kvittning av finansiella instrument (tillämpade 2017 och 2018) 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt 
att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden. 
 
Not K2.13.4 Nedskrivning av finansiella instrument 
Principer tillämpade 2017 - Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar till följd av att en eller flera händelser har inträffat efter det att tillgången 
redovisades första gången och att denna eller dessa händelsers påverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den 
finansiella tillgången eller gruppen av finansiella tillgångar kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden 
diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och 
nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning inom posten Övriga externa kostnader. Om nedskrivningsbehovet 
minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen 
redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning inom posten Övriga 
externa kostnader. 

 
Principer tillämpade fr.o.m. 1 januari 2018  
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet 

anskaffningsvärde. Koncernen redovisar 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. För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar 

grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen använder sig även av framåtblickande 

variabler för förväntade kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens resultaträkning i posten Övriga externa 

kostnader. 

Not K2.14 Varulager 
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag 
för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 
 

Not K2.15 Kundfordringar 
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den 
löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte 
redovisas de som anläggningstillgångar. 
 
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
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Not K2.16 Likvida medel 
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden. 
 

Not K2.17 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. 

 
Not K2.18 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 resultaträkningen 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. 
 
Upplåning tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller på annat sätt upphört. Skillnaden 
mellan det redovisade värdet av 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 periodens 
resultat. 
 

Not K2.19 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. 
 

Not K2.20 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- 
eller utbetalningar. 
 

Not K2.21 Resultat per aktie 
Före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras 
med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. 

 
Efter utspädning  
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för 
utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. 
 

Not K3 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill  
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som 
beskrivs i not K2.10. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För 
dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras. För mer information se not K15. 
 
För ytterligare upplysningar om koncernens finansiella riskhantering, se not K5. För ytterligare upplysningar om hur goodwill har 
beräknats, se not K15. 

 
Not K4 Segmentinformation 
Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter 
Bellman-koncernens koncernledning bestående av koncernens verkställande direktör, koncernens CFO samt verkställande 
direktörer i dotterföretagen är Bellman-koncernens högsta verkställande beslutsfattare och utvärderar koncernens finansiella 
ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Koncernledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information 
som den har tillgång till och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. 
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Koncernledningen följer upp verksamheten utifrån de tre rörelsesegmenten MST, Bellmans och VSM samt segmentet Övrigt. 
Koncernledningen använder främst EBITDA i uppföljningen av koncernens resultat. 
 
MST 
Tjänster inom bergsprängning, bergborrning och schaktning. 
 
Bellmans 
Transport- och schakttjänster inom byggsektorn. 
 
VSM 
Berg- och grushantering samt jordgrävning. 
 
Övrigt segment 
Koncernledning och andra koncerngemensamma tjänster. 
 
Nettoomsättning 
Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor. De intäkter från externa kunder som rapporteras för segmenten till 
koncernledningen värderas på samma sätt som i koncernens resultaträkning. 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

Nettoomsättning   -2018-12-31 -2017-12-31 

MST  230,4 237,9 

Bellmans  641,1 309,1 

VSM  248,0 - 

Eliminering internförsäljning   -28,9 -4,4 

Summa nettoomsättning  1 090,6 542,6 

    
MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

EBITDA före jämförelsestörande poster   -2018-12-31 -2017-12-31 

MST  31,5 24,9 

Bellmans  37,7 15,1 

VSM  35,8 - 

Övrigt   -0,4 -0,8 

Summa EBITDA före jämförelsestörande poster  104,6 39,2 

    
MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

Rörelseresultat   -2018-12-31 -2017-12-31 

MST  18,5 13,2 

Bellmans  25,7 9,5 

VSM  19,9 - 

Övrigt   -12,8 -8,1 

Summa rörelseresultat  51,3 14,6 

     
MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

Av- och nedskrivningar   -2018-12-31 -2017-12-31 

MST  -13,3 -11,7 

Bellmans  -11,9 -5,6 

VSM  -16,0 - 

Övrigt   -0,6 - 

Summa av- och nedskrivningar  -41,8 -17,3 

 
 
Nedan följer avstämning mellan resultat före skatt och EBITDA före jämförelsestörande poster: 
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MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

    -2018-12-31 -2017-12-31 

EBITDA före jämförelsestörande poster  104,6 39,2 

Jämförelsestörande poster (för definition se sidan 64)  -11,5 -7,3 

Av- och nedskrivningar  -41,8 -17,3 

Resultat från finansiella poster  -21,9 -8,1 

Resultat före skatt  29,4 6,5 

 
Segmentens rörelsekapital fördelas enligt följande: 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

Rörelsekapital   -2018-12-31 -2017-12-31 

MST  20,1 23,1 

Bellmans  -5,0 2,3 

VSM  48,7 - 

Övrigt   -25,8 -21,5 

Summa rörelsekapital  38,0 3,9 

 
Koncernövergripande information 
Koncernen har följande intäktsslag: 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

Intäkter   -2018-12-31 -2017-12-31 

Försäljning av tjänster  1 090,6 542,6 

Övriga intäkter  7,9 2,7 

Summa rörelseintäkter   1 098,5 545,3 

 

Not K5 Finansiell riskhantering 
Verksamheten innebär att Bellman-koncernen exponeras för flera former av finansiella risker. De mest väsentliga riskerna är 
normalt sett ränteexponering och kreditriskexponering. Andra finansiella risker inkluderar finansieringsrisk och likviditetsrisk. 
Bellman-koncernens mål är att inte spekulera i fluktuationer på de finansiella marknaderna utan istället att minska riskerna och 
fokusera på kärnverksamheten. Riskhanteringen handhas enligt policys som fastställts av styrelsen. Koncernen identifierar, 
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens operativa enheter vid behov. Styrelsen upprättar 
skriftliga policys såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom refinansieringsrisk, kreditrisk och 
ränterisk. 
 
De övergripande målen för Bellman-koncernens finansiella aktiviteter är att: 

• Identifiera och reducera de finansiella riskerna i koncernens affärer på ett kostnadseffektivt sätt. 

• Säkerställa att nödvändig likviditet alltid finns tillgänglig för den dagliga verksamheten. 

• Minska potentiella förluster på grund av försummelse hos finansiella motparter. 

• Genom effektiv ledning inom given risknivå uppnå bästa möjliga finansnetto. 

• Sträva efter att vara en attraktiv låntagare och ha sådan framförhållning att koncernen erbjuds finansiering på 
konkurrenskraftiga marknadsvillkor. 

• Minska refinansieringsrisken genom att alltid tillhandahålla finansiella alternativ. 
 
Refinansieringsrisk 
Refinansieringsrisk kan beskrivas som bristen på tillgång till lång- eller kortsiktig finansiering vid förfallodagen för befintlig lång- 
eller kortsiktig finansiering. Risken begränsas genom att koncernen alltid har bekräftade outnyttjade kreditutrymmen som 
bedöms som tillräckligt stora samt genom att refinansiering alltid påbörjas i god tid innan låneförfall. 
 
Koncernen ska sträva efter att ha tillgång till både kort- och långsiktiga lånefaciliteter vid varje given tidpunkt. Detta uppnås 
genom framförhållning, regelbundna likviditetsprognoser och goda relationer med kreditgivare, med beaktande av 
obligationsvillkoren. 
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Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk definieras som risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkterna utan att kostnaden 
för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Koncernledningen följer löpande upp prognoser för koncernens likviditetsreserv 
och likvida medel baserade på förväntade kassaflöden. 
 
Per den 31 december 2018 hade koncernen en outnyttjad kreditfacilitet i form av checkräkningskredit uppgående till 38 MSEK 
(20 MSEK). Checkräkningskrediten kan nyttjas vid behov och kan avslutas av banken utan varsel. 
 
Nedanstående tabell utvisar koncernens icke derivata finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår 
fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. 
 

MSEK 

Mindre än 1 
år 

Mellan 1 
och 5 år 

Summa 
avtalsenliga 
kassaflöden 

Redovisat 
värde 

skulder 

Per den 31 december 2017     
Leverantörsskulder 83,4 - 83,4 83,4 

Obligationslån 14,3 270,1 284,4 212,8 

Säljarlån 19,5 39,0 58,5 58,5 

Skulder avseende finansiell leasing 1,1 3,2 4,3 4,3 

Summa 118,3 312,3 430,6 359,0 

Per den 31 december 2018     
Leverantörsskulder 134,5 - 134,5 134,5 

Obligationslån 32,5 581,3 613,8 484,1 

Säljarlån 19,5 18,2 37,7 37,7 

Skulder avseende finansiell leasing 1,5 3,6 5,1 5,1 

Summa 187,8 603,3 791,1 661,4 

 
Kreditrisk 
Kreditrisk definieras som risken att en motpart inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden gentemot Bellman-koncernen. 
Kreditrisk uppstår genom innehav i likvida medel, tillgodohavanden hos banker och kreditinstitut samt kundkreditexponeringar 
inklusive utestående fordringar. Kreditrisk inom den normala affärsverksamheten är främst relaterad till kundfordringar. 
Beviljade kundkrediter baseras på en professionell bedömning av kunden i fråga. Respektive koncernföretag ansvarar för att 
följa upp och analysera kreditrisken för varje ny kund. Koncernens försäljning är fördelad på ett stort antal kunder, med en 
historik av låga kundförluster. Kreditrisk hanteras av koncernledningen.  

 
Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar enligt följande: 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

Förändring i kundfordringsreserv   -2018-12-31 -2017-12-31 

Per den 1 januari  7,1 3,8 

Reserv för osäkra fordringar*  1,0 3,3 

Per den 31 december  8,1 7,1 
 
* Beräkning av förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 har tillämpats från och med den 1 januari 2018 medan reserv för osäkra fordringar 
beräknats enligt IAS 39 för jämförelseperioden. Eftersom effekten av övergång till IFRS 9 gällande kreditförlustreserven inte var väsentlig har 
inga justeringar gjorts av ingångsbalansen. Se not K2.13.4 för ytterligare information om hur nedskrivningen har beräknats.  

 
Individuellt bedömda kundfordringar som bedömts vara ej indrivningsbara skrivs ned genom att direkt reducera det redovisade 
beloppet, under 2018 uppgår dessa nedskrivningar till 7,6 MSEK. Beräknade förväntade kreditförluster uppgår 2018 till 0,5 
MSEK. Fordringar för vilka en nedskrivningsreserv tidigare redovisats skrivs bort mot reserven då koncernen inte längre 
förväntas återvinna ytterligare likvida medel. Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen som en övrig kostnad. Om 
nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i 
koncernens resultaträkning.  
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Under räkenskapsåret har följande vinster och förluster avseende kundfordringar redovisats i resultaträkningen: 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

Nedskrivning av kundfordringar   -2018-12-31 -2017-12-31 

- konstaterade förluster  2,2 1,4 

- förändringar i reserven för osäkra kundfordringar  1,0 3,3 

Återföring av tidigare nedskrivna belopp  -6,6 - 

Summa nedskrivningar av kundfordringar   -3,4 4,7 

 
Den reviderade versionen av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar har tillämpats för innevarande år medan den tidigare 
versionen av IFRS 7 har tillämpats för jämförelseperioderna. Upplysningarna nedan avser enbart jämförelseperioden (2017). 
 
Per den 31 december 2017 var kundfordringar uppgående till 8,9 MSEK förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs 
föreligga. De förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte haft betalningssvårigheter. Av dessa fordringar var 
8,3 MSEK ej förfallet sedan mer än tre månader och 0,6 MSEK förfallet sedan mer än tre månader. 
 
Övriga kategorier av kundfordringar och övriga fordringar innehåller inte tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. 
Baserat på kredithistorik förväntas beloppen erhållas vid förfallodatumet. Koncernen har ingen pant som säkerhet för dessa 
fordringar. 
 
Ränterisk 
Med ränterisk avses risken att räntenivån på koncernens finansiella instrument påverkas på grund av ändringar i 
marknadsräntan, vilket kan påverka dess räntenetto negativt. 
 
De enda väsentliga externa skulderna i Bellman-koncernens balansräkning per den 31 december 2018 är en företagsobligation 
listad på Nasdaq Stockholm, belopp 500,0 MSEK (220 MSEK) (rambelopp 600,0 MSEK) samt ett säljarlån gentemot Hasseludd 
Holding AB uppgående till 37,7 MSEK (58,5 MSEK). Obligationens löptid sträcker sig till den 19 juni år 2022 och medför en årlig 
ränta om STIBOR 3 mån + 6,50 procentenheter. Om räntorna på upplåning per 31 december 2018 varit 100 baspunkter högre, 
med alla andra variabler konstanta, hade den beräknade vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 3,6 MSEK lägre (0,9 MSEK), 
huvudsakligen som en effekt av högre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta. Säljarlånet löper räntefritt.  

 
Koncernen har också enligt obligationsvillkoren rätt till en checkräkningskredit på 38,0 MSEK för att finansiera rörelsekapital. 
Bellman-koncernen ska i möjligaste mån reducera kapitalbindningen, vilket leder till positiva effekter i resultat- och 
balansräkning. 
 
Kapitalstruktur 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens möjlighet att fortsätta sin verksamhet, samt att fortsätta 
generera avkastning till aktieägarna.  
 
På samma sätt som andra företag i branschen bedömer koncernen kapitalet på basis av soliditeten. Detta nyckeltal beräknas 
som eget kapital dividerat med balansomslutningen. Per den 31 december 2018 var koncernens soliditet 24,3 % (15,4 %). 
 
Lånevillkor 
Vid varje tidpunkt då koncernen genomför ett nytt rörelseförvärv stipulerar obligationsvillkoren att vissa finansiella kovenanter 
ska vara uppfyllda. Samtliga kovenanter var uppfyllda i samband med förvärven av MST, VSM och Bellmans. 

 
Not K6 Övriga rörelseintäkter 
 

MSEK    

   2018-01-01 2017-01-01 

Övriga rörelseintäkter   -2018-12-31 -2017-12-31 

Vinst vid avyttring maskiner och inventarier  5,4 1,3 

Övriga intäkter  2,5 1,4 

Summa övriga rörelseintäkter   7,9 2,7 
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Not K7 Övriga rörelsekostnader 
 

MSEK    

   2018-01-01 2017-01-01 

Övriga rörelsekostnader   -2018-12-31 -2017-12-31 

Förlust vid avyttring maskiner och inventarier  - 0,6 

Summa övriga rörelsekostnader   - 0,6 

 

Not K8 Ersättningar till anställda m.m. 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

    -2018-12-31 -2017-12-31 

Löner och andra ersättningar  115,0 52,0 

Sociala avgifter  36,1 15,0 

Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer   8,9 4,4 

Summa ersättningar till anställda  160,0 71,4 

 
 

MSEK 2018-01-01 - 2018-12-31 2017-01-01 - 2017-12-31 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 

Löner och 
andra  

ersättningar 

Sociala 
kostnader  

(varav 
pensions- 

kostnader) 

Löner och 
andra  

ersättningar 

Sociala 
kostnader  

(varav 
pensions- 

kostnader) 

Styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 9,9 4,8 (1,7) 4,1 2,3 (1,0) 

Övriga anställda 105,1 40,2 (7,2) 48,7 17,1 (3,4) 

Koncernen totalt 115,0 45,0 (8,9) 52,8 19,4 (4,4) 

     
Antal 2018-01-01 - 2018-12-31 2017-01-01 - 2017-12-31 

Medelantal anställda 

Medelantal 
anställda 

Varav män Medelantal 
anställda 

Varav män 

Sverige 223 189 143 121 

Koncernen totalt 223 189 143 121 

 
 
Könsfördelning i koncernen för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare: 
 

Antal 2018-01-01 - 2018-12-31 2017-01-01 - 2017-12-31 

Könsfördelning i koncernen för styrelseledamöter 
och övriga ledande befattningshavare 

Antal på 
balansdagen Varav män 

Antal på 
balansdagen Varav män 

Styrelseledamöter 5 3 4 4 

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 5 5 4 4 

Koncernen totalt 10 8 8 8 
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Ersättningar till ledande befattningshavare 
Ledande befattningshavare innefattar styrelsen och koncernledningen och ersättningar till dessa avser: 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

    -2018-12-31 -2017-12-31 

Löner och andra kortfristiga ersättningar  11,6 5,6 

Ersättningar vid uppsägning  - - 

Ersättningar efter avslutad anställning (avgiftsbestämda pensionskostnader)   - 0,9 

Summa ersättningar till styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare  11,6 6,5 

 
Ersättningar och övriga förmåner 2018 Grundlön/ 

styrelse-
arvode 

Rörlig 
ersätt-

ning 

Övriga 
för-

måner 
Pensions-

kostnad 
Konsult-

arvode 

Summa 

Styrelsens ordförande Björn Andersson (fr.o.m. 181211) 0,1 - - - - 0,1 

Styrelsens ordförande Per Nordlander (t.o.m. 181211) - - - - - - 

Koncernens vd och styrelseledamot Håkan Lind 1,5 1,1 0,1 0,3 - 3,0 

Styrelseledamot Christina Ragsten (fr.o.m. 181211) - - - - - - 

Styrelseledamot Ingalill Östman (fr.o.m. 181211) - - - - - - 

Styrelseledamot Per Nordlander (fr.o.m. 181211) - - - - - - 

Styrelseledamot Robin Karlsson (t.o.m. 181211) - - - - - - 

Övriga ledande befattningshavare 4,8 2,0 0,3 1,4 - 8,5 

Summa 6,4 3,1 0,4 1,7 - 11,6 

       
Ersättningar och övriga förmåner 2017 Grundlön/ 

styrelse-
arvode 

Rörlig 
ersätt-

ning 

Övriga 
för-

måner 
Pensions-

kostnad 
Konsult-

arvode 

Summa 

Styrelsens ordförande Per Nordlander - - - - - - 

Styrelsens ordförande Tore Hallersbo (t.o.m. 1712) 0,3 - - - 1,0 1,3 

Koncernens vd och styrelseledamot Håkan Lind 0,2 0,2 - 0,1 - 0,5 

Styrelseledamot Björn Andersson 0,2 - - - - 0,2 

Styrelseledamot Robin Karlsson - - - - - - 

Övriga ledande befattningshavare 2,5 1,1 0,1 0,8 - 4,5 

Summa 3,2 1,3 0,1 0,9 1,0 6,5 

 
Övriga förmåner avser bilförmån. 
 
Riktlinjer 
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för 
kommittéarbete. Styrelsen har beslutat om följande riktlinjer avseende ersättningen till styrelsen: Ersättning till verkställande 
direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Med andra 
ledande befattningshavare avses de fyra personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. 
Dessa utgörs av Roger Axelsson (koncernens CFO), Robin Karlsson (vd MST), Magnus Persson (vd VSM) och Dick Örn (vd 
Bellmans). 
 
Verkställande direktörens totala ersättning beslutas av styrelsen. Riktlinjer för ersättning till övriga medlemmar i 
koncernledningen föreslås av Ersättningskommittén och beslutas av styrelsen. Bellman-koncernen ska sträva efter att erbjuda 
en marknadsmässig totalersättning som gör det möjligt att rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Den totala 
ersättningen ska baseras på faktorer såsom befattning, prestation och individuell kvalifikation. Koncernledningens totala 
ersättning ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantlön, pension och övriga ersättningar och förmåner. 

• Den fasta kontantlönen ska omprövas årligen och utgör basen för beräkning av den rörliga lönen. 

• Den rörliga kontantlönen är dels beroende av individens uppnående av årligen fastställda mål och dels av uppnåendet av 
förutbestämda finansiella mål. Utfallet följs upp årligen. Samtliga personer i koncernledningen har möjlighet att erhålla en 
rörlig ersättning motsvarande högst sex gånger den fasta månadslönen. På så sätt finns det en tydlig koppling mellan 
ersättning, den enskildes prestation och koncernens utveckling som helhet. 

• Ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner i enlighet med respektive tjänstepensionsplan. 

• Övriga ersättningar och förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård, med mera, ska vara marknadsmässiga och bidra till 
att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. 
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Ledande befattningshavare har rätt till 12 månaders uppsägningstid om anställningen avslutas av arbetsgivaren och 6 månader 
om arbetstagaren säger upp sig. För samtliga gäller en konkurrensbegränsning vid egen uppsägning. Styrelsen äger, om den 
finner särskilda skäl föreligga i ett enskilt fall, frångå riktlinjerna enligt ovan. 
 
Avgiftsbestämd pension 
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.  

 
Not K9 Ersättningar till revisorerna 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-01-01 

Ersättning till revisorerna   -2018-12-31 -2017-12-31 

PwC:     

- Revisionsuppdraget  1,6 0,6 

- Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  - 0,6 

- Skatterådgivning  0,1 0,1 

- Övriga tjänster  1,0 2,0 

Summa PwC   2,7 3,3 

Folkesson Råd & Revision AB:     

- Revisionsuppdraget  - 0,2 

Summa Folkesson Råd & Revision AB   - 0,2 

Summa ersättning till revisorerna   2,7 3,5 

 
Övriga tjänster innefattar generell rådgivning kring redovisningsregler, värderingsmetoder och formaliakrav samt språkkontroll. 
Merparten av övriga tjänster levererades innan företagets obligationer noterades på Nasdaq. 
 

Not K10 Operationell leasing 
 
Koncernens operationella leasingavtal består främst av hyra av kontorslokaler, maskiner och verktyg. 

 

MSEK     

 2018-01-01 2017-01-01 

Operationell leasing -2018-12-31 -2017-12-31 

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal uppgår 
till:    

Inom 1 år 8,5 2,9 

Mellan 1 och 5 år 11,9 7,8 

Mer än 5 år - - 

Summa operationell leasing 20,3 10,7 

 
Under året kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2,2 MSEK (3,7 MSEK) och ingår i posten Övriga externa kostnader i 
resultaträkningen. Skillnaden i framtida leasingbetalningar jämfört med IFRS 16, beror på ett kortsiktigt leasingkontrakt som ej 
är upptagen under not K2.1.2. 
 

Not K11 Finansiella intäkter och kostnader 
 

MSEK     

 2018-01-01 2017-01-01 

Finansiella intäkter -2018-12-31 -2017-12-31 

Ränteintäkter 0,1 - 

Orealiserade vinster på derivat 0,2 1,0 

Resultat från andelar i intressebolag 4,5 - 

Övriga finansiella intäkter 0,4 0,1 

Summa finansiella intäkter 5,2 1,1 
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MSEK     

 2018-01-01 2017-01-01 

Finansiella kostnader -2018-12-31 -2017-12-31 

Räntekostnader hänförliga till:    

- Obligationslån 26,5 8,7 

- Övriga skulder till kreditinstitut 0,2 0,3 

- Skulder avseende finansiell leasing 0,3 0,2 

Summa finansiella kostnader 27,0 9,2 

 

Not K12 Inkomstskatt 
 

MSEK     

 2018-01-01 2017-01-01 

Inkomstskatt -2018-12-31 -2017-12-31 

Aktuell skatt:    

- Aktuell skatt på årets resultat 1,0 2,9 

- Justeringar avseende tidigare år 1,2 - 

Summa aktuell skatt 2,2 2,9 

Uppskjuten skatt (not K24 Uppskjuten skatt):    

- Uppkomst och återföring av temporära skillnader - 2,2 

- Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag 2,1 -2,4 

Summa uppskjuten skatt 2,1 -0,2 

Summa inkomstskatt 4,3 2,7 

 
Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av 
skattesatsen i Sverige för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande: 
 

MSEK     

 2018-01-01 2017-01-01 

  -2018-12-31 -2017-12-31 

Resultat före skatt: 29,4 6,5 

Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (22 %) 6,6 1,4 

Effekt av ändrad skattesats i Sverige (21,4 %) -2,3 - 

Skatteeffekt avseende poster som ej är avdragsgilla / ej skattepliktiga:    

- Förvärvsrelaterade kostnader - 1,1 

- Övriga poster 0,2 0,2 

Ej skattepliktiga intäkter -0,2 - 

Summa skattekostnad 4,3 2,7 

 
Vägd genomsnittlig skattesats för koncernen var 14,6 % (41,5 %). 
 
Den skatt som är hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat uppgår till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). 
 

Not K13 Resultat per aktie 
 

SEK     

 2018-01-01 2017-01-01 

Resultat per aktie -2018-12-31 -2017-12-31 

Totalt resultat per aktie före utspädning hänförligt till moderföretagets aktieägare i SEK 18,31 5,91 

Totalt resultat per aktie efter utspädning hänförligt till moderföretagets aktieägare i SEK 18,31 5,91 
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MSEK     

 2018-01-01 2017-01-01 

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie -2018-12-31 -2017-12-31 

Resultat per aktie före och efter utspädning:    

Resultat hänförligt till moderföretagets ägare 24,6 3,8 

 

Antal     

 2018-01-01 2017-01-01 

Vägt genomsnitt stamaktier, antal -2018-12-31 -2017-12-31 

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning 1 344 176 643 045 

 

Not K14 Rörelseförvärv 
Den 17 juli 2018 förvärvade Bellman Group samtliga aktier i VSM Entreprenad AB inklusive dotterbolag. VSM är ett 
entreprenadmaskinföretag med verksamhet som främst omfattar berg- och grushantering vid stationära och mobila 
krossanläggningar, schaktentreprenader inom väg, tunnel, anläggning och exploatering samt uthyrning av maskiner och förare. 
Genom förvärvet stärker Bellman Group sin position inom maskinentreprenadbranschen i Sverige. Förvärvet finansierades 
genom nyemitterade aktier och utgivande av nya obligationer. Uppgift om köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill 
framgår nedan: 
 
Förvärvsanalys 

    

Köpeskilling: MSEK 

Likvida medel 239,3 

Stamaktier som emitterats 100,0 

Summa köpeskilling 339,3 

 
Verkligt värde på de 641 702 stamaktier som utfärdats som en del av köpeskillingen för VSM (100 MSEK) baserades på ett 
bedömt marknadsvärde om 155,8 SEK per aktie. Verkligt värde på egna aktier har fastställts med hjälp av allmänt accepterad 
värderingsmetod. Värderingsmetoden innebär att företagsvärdet beräknas genom en EBITDA-multipel som motsvarar 
jämförbara bolag inom samma bransch. 
 
De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande: 
 

Verkligt värde MSEK 

Likvida medel 33,4 

Kundfordringar 49,7 

Maskiner och inventarier 208,8 

Övriga kortfristiga fordringar 49,0 

Immateriella tillgångar: varumärken 2,7 

Leverantörsskulder -33,6 

Uppskjutna skatteskulder -17,7 

Övriga kortfristiga skulder -131,7 

Förvärvade identifierbara tillgångar 160,6 

Innehav utan bestämmande inflytande -5,1 

Goodwill 183,8 

Förvärvade nettotillgångar 339,3 

 
Goodwill är hänförlig till de anställda och den höga lönsamheten i den förvärvade verksamheten. Ingen del av redovisad 
goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill.  
 
Förvärvade fordringar: 
Verkligt värde på förvärvade kundfordringar uppgår till 49,7 MSEK. Det avtalsenliga bruttobeloppet för kundfordringar är 54,3 
MSEK. 
 
Intäkter och resultat i förvärvad rörelse:  
Den förvärvade rörelsen bidrog med intäkter om 248,9 MSEK och nettoresultat om 18,6 MSEK för perioden den 17 juli till den 31 
december 2018. Om förvärvet hade genomförts den 1 januari 2018 hade den förvärvade rörelsen bidragit med intäkter och 
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nettoresultat per den 31 december 2018 om 557,2 MSEK respektive 35,1 MSEK. Dessa belopp har beräknats utifrån 
dotterföretagets resultat med justering för skillnader i redovisningsprinciper mellan koncernen och dotterföretaget, och den 
ytterligare avskrivning som skulle ha uppstått under förutsättning att justeringen till verkligt värde för immateriella 
anläggningstillgångar hade tillämpats från den 1 januari 2018, tillsammans med hänförliga skatteeffekter. 
 

MSEK     

    2018-01-01 

Köpeskilling - kassautflöde   -2018-12-31 

Kassaflöde för att förvärva dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel   
Kontant köpeskilling   239,3 

Avgår: Förvärvade tillgodohavanden     
Likvida medel   -33,4 

Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten 205,9 

 
Det har under 2018 betalats ytterligare en tilläggsköpeskilling i samband med förvärv av Bellmans, uppgående till 1,3 MSEK. 
 
Förvärvsrelaterade kostnader:  
Förvärvsrelaterade kostnader på 3,3 MSEK ingår i övriga externa kostnader i resultaträkningen samt i den löpande 
verksamheten i kassaflödesanalysen. 
 

Not K15 Immateriella anläggningstillgångar 
 

MSEK     

     

Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Varumärken Orderstock Summa 

Per den 1 januari 2017         

Anskaffningsvärde 68,4 0,9 0,2 69,5 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -67,6 -0,3 -0,2 -68,1 

Redovisat värde 0,8 0,6 - 1,4 

Räkenskapsåret 2017     
Ingående redovisat värde 0,8 0,6 - 1,4 

Ökning genom rörelseförvärv 143,1 3,4 - 146,5 

Avskrivningar - -0,8 - -0,8 

Utgående redovisat värde 143,9 3,2 - 147,1 

Räkenskapsåret 2018     
Ingående redovisat värde 144,0 3,2 - 147,2 

Ökning genom rörelseförvärv (not K14 Rörelseförvärv) 186,2 2,2 0,5 188,9 

Avskrivningar - -1,9 -0,1 -2,0 

Utgående redovisat värde 330,2 3,5 0,4 334,0 

Per den 31 december 2018     
Anskaffningsvärde 397,8 6,5 0,7 405,0 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -67,6 -3,0 -0,3 -70,9 

Redovisat värde 330,2 3,5 0,4 334,0 

 
Nedskrivningstest av goodwill 
Koncernledningen följer upp goodwill uppdelad på de rörelsesegment som identifierats i not K4 Segmentinformation. En 
sammanställning över goodwill per segment presenteras nedan. 
 

MSEK     

   

Goodwill 2018-12-31 2017-12-31 

MST 0,8 0,8 

Bellmans 145,6 143,2 

VSM 183,8 - 

Summa goodwill 330,2 143,9 
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Viktiga antaganden vid beräkning av nyttjandevärde 
Koncernen utvärderar årligen eller vid behov om något nedskrivningsbehov för goodwill föreligger. Återvinningsvärden för 
kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde, vilket kräver att vissa antaganden måste göras. 
Beräkningarna utgår från kassaflödesprognoser baserade på budgetar fastställda av ledningen för det kommande året. EBITDA-
marginaler som använts i budgetarna uppgår till mellan 5,9 och 15,4 % (6,7-10,0 %). EBITDA-marginaler förväntas bibehållas i 
linje med 2018 års nivå. Försäljningstillväxten per år efter det kommande året beräknas vara i linje med den långsiktiga 
tillväxttakt som anges nedan.  
 
När nyttjandevärdet beräknats har en långsiktig omsättningstillväxt om 3,0 % tillämpats. Använd diskonteringsränta efter skatt 
uppgår till mellan 10,1 och 10,8 % (13,6 - 14,4 %). 
 
Koncernledningen har fastställt värdena för de väsentliga antagandena ovan enligt följande: 
 
Antagande Metod som använts vid fastställande av värden  

 
Långsiktig tillväxttakt Den genomsnittliga tillväxttakten som används för att extrapolera kassaflöden efter 

prognosperioden. Tillväxttakten är i enlighet med prognoser i branschrapporter.  
 

Diskonteringsränta före skatt Återspeglar specifika risker i de relevanta segmenten. 

 
Viss känslighet för försämring i EBITDA-marginalen finns för segment Bellmans, där en minskning av EBITDA-marginalen med 
mer än 1,0 procentenheter skulle indikera ett nedskrivningsbehov. Bolaget bedömer inte detta som sannolikt. 
 
Rimliga ändringar i väsentliga antaganden bedöms ej leda till väsentliga förändringar i nyttjandevärde som skulle leda till 
nedskrivningsbehov av goodwill. 
 

Not K16 Materiella anläggningstillgångar 
 

MSEK    

Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar 

Inventarier, 
verktyg och 

installationer Summa 

Per den 1 januari 2017 
   

Anskaffningsvärde 89,4 7,0 96,4 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -52,2 -5,8 -58,0 

Redovisat värde 37,2 1,2 38,4 

Räkenskapsåret 2017    
Ingående redovisat värde 37,2 1,2 38,4 

Ökning genom rörelseförvärv (not K14 Rörelseförvärv) 57,5 - 57,5 

Inköp 38,5 1,8 40,3 

Försäljningar och utrangeringar -2,6 -0,5 -3,1 

Avskrivningar -15,9 -0,5 -16,4 

Utgående redovisat värde 114,7 2,0 116,7 

Räkenskapsåret 2018    
Ingående redovisat värde 114,7 2,0 116,7 

Ökning genom rörelseförvärv (not K14 Rörelseförvärv) 205,1 3,7 208,8 

Inköp 43,3 - 43,3 

Försäljningar och utrangeringar -7,7 -0,1 -7,8 

Avskrivningar -38,9 -0,9 -39,8 

Utgående redovisat värde 316,5 4,7 321,2 

Per den 31 december 2018    
Anskaffningsvärde 433,8 12,5 446,3 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -117,3 -7,8 -125,1 

Redovisat värde 316,5 4,7 321,2 
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I posten Maskiner och andra tekniska anläggningar ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal 
med följande belopp: 

MSEK     

    

Leasade tillgångar 2018-12-31 2017-12-31 

Anskaffningsvärde 8,5 7,3 

Ackumulerade avskrivningar -3,4 -2,1 

Redovisat värde 5,1 5,2 

 

MSEK     

    

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter som ska erläggas avseende finansiella leasingavtal 2018-12-31 2017-12-31 

Inom 1 år 1,6 1,2 

Mellan 1 och 5 år 3,7 3,3 

Mer än 5 år - - 

Summa minimileaseavgifter 5,3 4,4 

   

Framtida finansiella kostnader för finansiell leasing -0,2 -0,1 

Nuvärde på skulder avseende finansiell leasing 5,1 4,3 

 
MSEK     

    

Nuvärde på finansiella leasingskulder är som följer: 2018-12-31 2017-12-31 

Inom 1 år 1,5 1,1 

Mellan 1 och 5 år 3,6 3,2 

Mer än 5 år - - 

Summa minimileaseavgifter 5,1 4,3 

 
Not K17 Finansiella instrument  
 
Koncernen har följande finansiella instrument: 
 

MSEK    

Finansiella tillgångar 

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen 

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
upplupet 

anskaffningsvärde Summa 

Per den 31 december 2017    
Låne- och kundfordringar (exkl. icke finansiella fordringar) - 116,7 116,7 

Derivat 1,0 - 1,0 

Likvida medel - 88,2 88,2 

Redovisat värde 1,0 204,9 205,9 

Per den 31 december 2018    
Låne- och kundfordringar (exkl. icke finansiella fordringar) - 243,2 243,2 

Derivat 1,2 0,3 1,5 

Likvida medel - 94,5 94,5 

Redovisat värde 1,2 338,0 339,2 
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MSEK   

Finansiella skulder 

Skulder värderade till 
upplupet 

anskaffningsvärde Summa 

Per den 31 december 2017   
Leverantörsskulder och andra skulder (exkl. icke finansiella skulder) 83,4 83,4 

Upplåning 275,6 275,6 

Redovisat värde 359,0 359,0 

Per den 31 december 2018   
Leverantörsskulder och andra skulder (exkl. icke finansiella skulder) 134,5 134,5 

Upplåning 526,9 526,9 

Redovisat värde 661,4 661,4 

 
För upplysningar avseende likvida medel, se not K5 Finansiell riskhantering och K21 Likvida medel. För upplysningar avseende 
finansiella skulder, se not K23 Upplåning. 
 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Koncernens finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen utgörs av en förtidsinlösenoption inkluderad i 
obligationslånet, vilken redovisas som ett derivat. Koncernen har klassificerat detta finansiella instrument på nivå 3 i verkligt 
värdehierarkin. Inga överföringar mellan nivåerna gjordes under perioden. Det verkliga värdet av derivatet har bestämts baserat 
på nuvärdet och den tillämpade diskonteringsräntan har justerats för egen kreditrisk. Observerbara indata avser den 
riskjusterade diskonteringsräntan och de förväntade kassaflödena. Per 31 december 2018 uppgick verkligt värde till 1,2 MSEK 
(1,0). 
 
Kundfordringar 
 

MSEK     

    

Kundfordringar 2018-12-31 2017-12-31 

Kundfordringar 224,0 121,3 

Avgår: reservering för osäkra kundfordringar -8,1 -7,1 

Redovisat värde 215,9 114,2 

 
Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar deras redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. 
 
Nedskrivning och riskexponering 
Upplysningar om nedskrivning av kundfordringar, deras kreditvärdighet samt koncernens kreditriskexponering återfinns i not K5 
Finansiell riskhantering. 

 
Not K18 Varulager 
Den utgift för varulager som kostnadsförts ingår i posten Råvaror och förnödenheter i koncernens resultaträkning och uppgår till 
42,3 MSEK (41,2 MSEK). Nedskrivningen av varulagret till motsvarande nettoförsäljningsvärdet uppgick till 0,0 MSEK (0,6 MSEK). 
 

Not K19 Övriga kortfristiga fordringar 
 

MSEK     

    

Övriga kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31 

Momsfordran 5,5 4,4 

Avräkning av skatter och avgifter 0,8 0,3 

Övriga fordringar 4,2 2,7 

Summa övriga kortfristiga fordringar 10,5 7,4 

 
Det verkliga värdet av övriga kortfristiga fordringar motsvarar deras redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är 
väsentlig. 
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Not K20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

MSEK     

    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018-12-31 2017-12-31 

Förutbetald leasing 0,2 0,1 

Upplupna intäkter 27,3 10,3 

Övriga poster 4,5 1,6 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32,0 12,0 

 
Not K21 Likvida medel 
Likvida medel, såväl i balansräkningen som i kassaflödesanalysen, består av banktillgodohavanden. 
 

Not K22 Eget kapital 
Etablering av koncernen 
Då Bellman Group AB och MST stod under samma bestämmande inflytande under Verdane Capital före och efter förvärvet den 
1 juli 2017 är inte IFRS 3 tillämplig. Bellman-koncernens redovisningspolicy för förvärv under samma bestämmande inflytande är 
att tillämpa en metod där historiska värden används. Vid tillämpning av denna metod antar Bellman Group AB också ett 
perspektiv som kontrollerande part. MST:s tillgångar och skulder konsolideras därför in i Bellman Group AB:s finansiella 
rapporter med användning av redovisade värden från förvärvet som gjordes av Verdane Capital den 1 januari 2016. Detta 
förutsätter redovisning av återstående goodwill på det ursprungliga förvärvet av MST av Verdane Capital per den 1 januari 2016. 
Det uppstår ingen redovisning av någon tillkommande goodwill per den 1 juli 2017. Eget kapital i ingående balans per den 1 
januari 2016 utgörs av eget kapital hänförligt till etableringen av koncernen.  
 
Aktiekapital 
Samtliga aktier som emitterats av moderföretaget är tillfullo betalda. Totalt antal stamaktier uppgick den 31 december 2018 till 
1 944 642 stycken (1 014 174). Stamaktier har ett nominellt belopp om 1 krona. Stamaktien har en röst och berättigar till 
vinstutdelning. 
 
Övrigt tillskjutet kapital 
Posten består av eget kapital hänförligt till etableringen av koncernen, överkurs vid nyemissioner samt aktieägartillskott. 
 
Specifikation över förändringen i antal aktier, aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital: 
 

MSEK 

Antal 
aktier 

Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Summa 

Räkenskapsåret 2017     

Ingående redovisat värde - - 0,2 0,2 

Registrering av aktiekapital 50 000 0,1 - 0,1 

Nyemission 450 000 0,4 - 0,4 

Nyemission i samband med rörelseförvärv (not 14 Rörelseförvärv) 500 000 0,5 29,4 29,9 

Nyemission under registrering som riktats till två ledande befattningshavare 14 174 - 2,0 2,0 

Erhållet aktieägartillskott - - 15,8 15,8 

Per den 31 december 2017 1 014 174 1,0 47,4 48,4 

Räkenskapsåret 2018         

Ingående redovisat värde 1 014 174 1,0 47,4 48,4 

Nyemission     

Nyemission i samband med rörelseförvärv (not K14 Rörelseförvärv) 930 468 0,9 144,1 145,0 

Per den 31 december 2018 1 944 642 1,9 191,5 193,4 

 
Totalt ökade eget kapital med 145,0 MSEK, varav 45,0 MSEK utgör en kontantemission och 100,0 MSEK avser del i köpeskilling i 
rörelseförvärv (se not K14).  
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Not K23 Upplåning 
 

MSEK 2018-12-31 2017-12-31 

Upplåning Kortfristiga Långfristiga Summa Kortfristiga Långfristiga Summa 

Lån med ställda säkerheter             

Obligationslån - 484,1 484,1 - 212,8 212,8 

Skulder avseende finansiell leasing 1,3 3,8 5,1 1,1 3,2 4,3 

Summa lån med säkerhet 1,3 487,9 489,2 1,1 216,0 217,1 

       
Lån utan ställda säkerheter       
Leverantörsskulder 134,5 - 134,5 83,4 - 83,4 

Säljarlån 19,5 18,2 37,7 19,5 39,0 58,5 

Summa lån utan säkerhet 154,0 18,2 172,2 102,9 39,0 141,9 

Summa upplåning 155,3 506,1 661,4 104,0 255,0 359,0 

 
Långfristig upplåning förfaller till betalning enligt följande: 
 
MSEK 2018-12-31 2017-12-31 

Upplåning 

1-5 år Senare 
än 5 år 

Summa 1-5 år Senare 
än 5 år 

Summa 

Lån med ställda säkerheter             

Obligationslån 500,0 - 500,0 220,0 - 220,0 

Finansieringsutgifter -15,9 - -15,9 -7,2 - -7,2 

Summa lån med säkerhet 484,1 - 484,1 212,8 - 212,8 

       
Lån utan ställda säkerheter       
Säljarlån 18,2 - 18,2 39,0 - 39,0 

Summa lån utan säkerhet 18,2 - 18,2 39,0 - 39,0 

Summa upplåning 502,3 - 502,3 251,8 - 251,8 

 
Moderbolaget har emitterat företagsobligationer som är listade på Nasdaq Stockholm. Detta instrument är noterat som 
BELLMAN GROUP AB 01 med 500 enheter (220 enheter), med ett totalt utestående nominellt belopp om 500 MSEK (220 MSEK) 
och har ett nominellt värde om 1,0 MSEK (1,0 MSEK) per enhet. Finansieringsutgifter om 11,6 MSEK (8,3 MSEK) hänförliga till 
obligationslånet har redovisats mot lånet. Obligationsräntan är rörlig ränta tre månader STIBOR plus 6,50 procent som betalas 
kvartalsvis i efterskott. Obligationen förfaller i juni 2022. För obligationslånet har säkerhet ställts av moderbolaget i form av 
aktier i dotterföretag. Villkoren för obligationen inkluderar en option som ger rätt till förtidsinlösen av lånet. Denna option 
redovisas som derivat och klassificeras som en finansiell tillgång som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Villkoren 
för företagsobligationslånet finns tillgängliga på Bellman Group AB:s (publ) hemsida, www.bellmangroup.se. 
 
Säljarlånet uppgår till totalt 37,7 MSEK (58,5 MSEK), varav 19,5 MSEK (19,5 MSEK) är en kortfristig skuld och 18,2 MSEK (39,0 
MSEK) är en långfristig skuld. Säljarlånet löper utan ränta och hålls utan säkerhet. Villkoren för lånet föreskriver att avbetalning 
ska påbörjas år 2018 och att lånet ska vara fullt återbetalt år 2022. 
 
Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar genom finansiella leasingavtal. Leasingavtalen avser fordon. Avtalen 
löper på 36 till 48 månader och redovisat värde uppgår till 5,1 MSEK (4,3 MSEK). 

 
Enligt villkoren i leasingkontrakten har koncernen möjlighet att antingen förlänga dem med ett år i taget (kontrakten kan dock 
avslutas när som helst under löptiden) eller förvärva fordonen till aktuellt restvärde efter löptidens utgång. 
 
Redovisat värde för pantsatta finansiella och icke-finansiella tillgångarna anges i not K27 Ställda säkerheter. Information om 
koncernens exponering för risker gällande kort- och långfristig upplåning återfinns i not K5 Finansiell riskhantering. 
 
Lånevillkor 
Vid varje tidpunkt då koncernen genomför ett nytt rörelseförvärv stipulerar obligationsvillkoren att vissa finansiella kovenanter 
ska vara uppfyllda. Samtliga kovenanter var uppfyllda i samband med förvärven av MST, VSM och Bellmans. 

http://www.bellmangroup.se/
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Not K24 Uppskjuten skatt 
 

MSEK     

    

Uppskjutna skattefordringar 2018-12-31 2017-12-31 

Redovisade belopp avser temporära skillnader hänförliga till:    

Skattemässiga underskott 0,3 2,4 

Summa uppskjutna skattefordringar 0,3 2,4 

   
MSEK     

    

Uppskjutna skatteskulder 2018-12-31 2017-12-31 

Redovisade belopp avser temporära skillnader hänförliga till:    

Immateriella tillgångar (varumärke och orderstock) 0,8 0,1 

Finansiella tillgångar (derivat) 0,3 0,2 

Obeskattade reserver 41,1 22,9 

Övriga poster - -0,1 

Summa uppskjutna skattefordringar 42,2 23,1 

Uppskjuten skattefordran kvittad mot uppskjutna skatteskulder -0,3 -2,4 

Netto uppskjutna skatteskulder 41,9 20,7 

 
Förändringar i uppskjutna skattefordringar och -skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma 
skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan: 
 

MSEK 

 
Uppskjutna skattefordringar Skattemässiga underskott  

Per den 1 januari 2017 - 

I resultaträkningen 2,4 

Per den 31 december 2017 2,4 

I resultaträkningen -2,1 

Per den 31 december 2018 0,3 

 
Uppskjutna skattefordringar om 0,3 MSEK (2,4 MSEK) avser i huvudsak underskottsavdrag i moderbolaget. Bedömningen är att 
underskottsavdragen kommer att kunna nyttjas mot framtida skattemässiga överskott i koncernen. De skattemässiga 
underskotten kan rullas vidare och har ingen förfallodag. 
 

MSEK      

Uppskjutna skatteskulder 

Immateriella 
anläggnings-

tillgångar 

Finansiella 
anläggnings-

tillgångar 
Obeskattade 

reserver Övriga poster Summa 

Per den 1 januari 2017 0,1 - 8,0 -0,3 7,8 

I resultaträkningen - 0,2 2,2 - 2,4 

Ökning genom rörelseförvärv - - 12,7 0,2 12,9 

Per den 31 december 2017 0,1 0,2 22,9 -0,1 23,1 

I resultaträkningen 0,1 0,1 1,1 0,1 1,4 

Ökning genom rörelseförvärv 0,6 - 17,1 - 17,7 

Per den 31 december 2018 0,8 0,3 41,1 - 42,2 
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Not K25 Övriga kortfristiga skulder 
 

MSEK     

    

Övriga kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31 

Personalens källskatt och sociala avgifter 6,5 2,4 

Moms 5,3 2,3 

Kortfristig del av säljarlån 19,5 19,5 

Övriga kortfristiga skulder 0,6 0,2 

Summa övriga kortfristiga skulder 31,9 24,4 

   

Det verkliga värdet på övriga kortfristiga skulder motsvarar redovisat värde, då de av naturen är kortfristiga. 
 

Not K26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

MSEK     

    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna löner 6,8 3,5 

Upplupna sociala avgifter 8,4 4,3 

Upplupna semesterlöner 16,3 7,6 

Åkeriavräkningar 6,2 4,4 

Upplupna räntekostnader 1,1 0,5 

Förutbetalda intäkter (avtalsskuld) 1,9 0,2 

Övriga poster 18,2 9,1 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 58,9 29,6 

 
0,2 MSEK (100 %) av avtalsskulden (förutbetalda intäkter) per 31 december 2017 har redovisats som intäkt under 2018. 

 
Not K27 Ställda säkerheter 
 

MSEK     

    

Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31 

Obligationslån:    

- Nettotillgångar i dotterföretag 612,5 181,6 

Övriga finansiella skulder:    

- Företagsinteckning 38,0 15,0 

- Maskiner och andra tekniska anläggningar - - 

Summa ställda säkerheter 650,5 196,6 

 

Not K28 Närstående 
Verdane Holding 26 AB äger 38,39 % av moderföretagets aktier och har betydande inflytande över koncernen. Aktieägandet 
fördelas enligt nedanstående tabell. Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom koncernen samt ledande 
befattningshavare i koncernen, det vill säga styrelsen och företagsledningen, samt deras familjemedlemmar. Samtliga 
transaktioner sker på marknadsmässiga grunder. 
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Aktieinnehav i Bellman Group AB     

      

Ägande Antal Andel 

Verdane Holding 26 AB 746 598 38,39% 

Robin Karlsson genom Robin Mark & Anläggning AB 178 472 9,18% 

Michel Eriksson 96 418 4,96% 

Tore Hallersbo 41 188 2,12% 

Håkan Lind och Dick Örn genom Hasseludd Holding AB 207 229 10,66% 

Roger Axelsson 13 589 0,70% 

Derigo Rådgivning AB 19 446 1,00% 

Bromab i Älvsbyn AB 188 736 9,71% 

Jonas Degerman Holding AB 188 736 9,71% 

Magnus Persson genom Skärså Consulting AB 188 736 9,71% 

J&P Scandinavia AB 75 494 3,88% 

Summa ägande 1 944 642 100,00% 

 
I samband med att Bellmans förvärvades i juli 2017 upptogs ett säljarlån gentemot Hasseludd Holding AB som uppgår till totalt 
37,7 MSEK (58,5 MSEK), varav 19,5 MSEK (19,5 MSEK) är en kortfristig skuld och 18,2 MSEK (39 MSEK) är en långfristig skuld. 
Säljarlånet löper utan ränta och hålls utan säkerhet. Villkoren för lånet föreskriver att avbetalning påbörjas år 2018 och att lånet 
ska vara fullt återbetalt år 2022. 
 
Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not K8 Ersättningar till anställda m.m. 
 

Not K29 Innehav i andra företag 
 
Dotterföretag 
Koncernens dotterföretag per den 31 december 2018 anges nedan. Om inget annat anges har de ett aktiekapital enbart 
bestående av stamaktier som innehas direkt av koncernen, och ägarandelen är densamma som röstandelen. 
 

Direkt ägande     

Namn på företag Ägarandel som innehas av koncernen Huvudsaklig verksamhet 

Modern Sprängteknik i Norden AB 100% Bergsprängning 

Bellmans Åkeri & Entreprenad AB 100% Transport 

Grundab Entreprenader i Stockholm AB 100% Transport 

VSM Entreprenad AB 100% Maskinentreprenör 

      

Indirekt ägande     

Namn på företag Ägarandel som innehas av koncernen Huvudsaklig verksamhet 

Uppländska Bergborrnings Aktiebolaget 100% Bergsprängning 

Uppländska Bergkrossnings Aktiebolag 100% Bergsprängning 

Sprängarbeten i Trönödal Aktiebolag 100% Bergsprängning 

VSM Rental Aktiebolag 100% Maskinuthyrning 

VSM Norge Aksjeselskap 100% Maskinentreprenör 

Munthers Specialtransporter Aktiebolag 61% Transport 

DXT Entreprenad Aktiebolag 33% Maskinentreprenör 

Kraftverksbyggarna i Söderhamn Aktiebolag 45% Maskinentreprenör 

Kraftverksbyggarna Söderhamn Handelsbolag 50% Maskinentreprenör 
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Not K30 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
 

MSEK     

  2018-01-01 2017-01-01 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet - 2018-12-31 - 2017-12-31 

Avskrivningar 41,8 17,3 

Vinst/förlust vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2,4 -0,7 

Justering för finansiell leasing - -1,5 

Summa justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 44,2 15,1 

 
Not K31 Förändringar i skulder som hör till finansieringsverksamheten 
 
MSEK           

Förändringar i skulder som hör till 
finansieringsverksamheten Obligationslån 

Skulder till 
kreditinstitut 

Skuld 
finansiella 

leasingavtal Säljarlån Summa 

Räkenskapsåret 2017           

Ingående redovisat värde - 22,9 4,2 - 27,1 

Kassainflöde 212,0 - - - 212,0 

Kassautflöde - -22,9 - - -22,9 

Ej kassapåverkande poster:           

- Säljarlån i samband med förvärv av dotterföretag (not 14 
rörelseförvärv) - - - 58,5 58,5 

- Periodisering av ränta 0,8 - - - 0,8 

- Finansiell leasing - - 0,1 - 0,1 

Per den 31 december 2017 212,8 - 4,3 58,5 275,6 

 
MSEK         

Förändringar i skulder som hör till finansieringsverksamheten  Obligationslån  
 Skuld finansiella 

leasingavtal   Säljarlån   Summa  

Räkenskapsåret 2018         

Ingående redovisat värde 212,8 4,3 58,5 275,6 

Förvärvade lån - 104,3 - 104,3 

Kassainflöde 268,5 - 1,3 269,8 

Kassautflöde - -104,3 -22,0 -126,3 

Ej kassapåverkande poster:         

- Periodisering av ränta 2,8 - - 2,8 

- Finansiell leasing - 0,8 - 0,8 

Per den 31 december 2018 484,1 5,1 37,8 527,0 

 
Not K32 Händelser efter räkenskapsårets slut 
Den 31 januari förvärvade koncernen samtliga aktier i Samgräv Holding AB (”Samgräv”) inklusive dotterbolag. Samgräv är ett 
företag inriktat på förmedling och uthyrning av bl.a. entreprenadmaskiner, lastbilar, kranbilar, traktorer, vältar, maskinförare 
och anläggare. Samgräv är en aktör på marknaden i Västsverige genom att ha egna inerta deponier, återvinningsanläggningar 
och bergtäkter samt transport- och maskinförmedling. Kombinationen av egna anläggningar samt transport- och 
maskinförmedling innebär en viktig konkurrensfördel för att skapa kostnadseffektiva och miljövänliga transporter för kunderna. 
Förvärvet finansierades genom nyemitterade aktier och utgivande av nya obligationer. 
 
Då de finansiella rapporterna godkändes för utfärdande, hade koncernen ännu inte slutfört redovisningen av rörelseförvärvet av 
Samgräv. Verkligt värde på förvärvade tillgångar och skulder enligt nedan är preliminära i avvaktan på slutlig värdering. 
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Preliminär förvärvsanalys 
 

Köpeskilling: MSEK 

Likvida medel 100,0 

Stamaktier som emitterats 44,0 

Villkorad köpeskilling 96,5 

Summa köpeskilling 240,5 

 
Verkligt värde på de 142 349 stamaktier som utfärdats som en del av köpeskillingen för Samgräv (44 MSEK) baserades på ett 
bedömt marknadsvärde om 309,1 SEK per aktie. Verkligt värde på egna aktier har fastställts med hjälp av allmänt accepterad 
värderingsmetod. Värderingsmetoden innebär att företagsvärdet beräknas genom en EBITDA-multipel som motsvarar 
jämförbara bolag inom samma bransch. I händelse av att vissa förutbestämda EBITDA-nivå uppnås av dotterföretaget, kan 
tilläggsköpeskilling på upp till 96,5 MSEK komma att betalas kontant årsvis t.o.m. den 1 januari 2023. 
 
De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande: 

Verkligt värde MSEK 

Likvida medel 5,8 

Kundfordringar 36,3 

Byggnader och mark 51,9 

Maskiner och inventarier 26,3 

Varulager 1,3 

Övriga kortfristiga fordringar 3,2 

Leverantörsskulder -35,1 

Uppskjutna skatteskulder -2,0 

Övriga långfristiga skulder -17,7 

Övriga kortfristiga skulder -9,5 

Förvärvade identifierbara tillgångar 60,5 

Goodwill 180,0 

Förvärvade nettotillgångar 240,5 

 
Goodwill är hänförlig till de anställda och den höga lönsamheten i den förvärvade verksamheten. Ingen del av redovisad 
goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill.  
 
Förvärvade fordringar: 
Verkligt värde på förvärvade kundfordringar uppgår till 36,3 MSEK. Det avtalsenliga bruttobeloppet för kundfordringar är 36,3 
MSEK. 
 
Förvärvsrelaterade kostnader:  
Förvärvsrelaterade kostnader på 2,8 MSEK ingår i övriga kostnader i resultaträkningen samt i den löpande verksamheten i 
kassaflödesanalysen under räkenskapsåret 2019. 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
    
MSEK       

  2018-01-01 2017-04-10 

  Not -2018-12-31 -2017-12-31 

Nettoomsättning M2 10,3 4,8 

Summa intäkter   10,3 4,8 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader M3 -19,0 -8,2 

Personalkostnader M4 - - 

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -0,1 - 

Övriga rörelsekostnader  - - 

Summa rörelsens kostnader   -19,1 -8,2 

     

Rörelseresultat  -8,7 -3,4 

     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter M5 5,2 1,2 

Räntekostnader och liknande resultatposter M6 -23,7 -7,8 

Övriga finansiella poster M6 -2,8 -0,8 

Summa resultat från finansiella poster   -21,3 -7,4 

     

Resultat efter finansiella poster  -30,0 -10,8 

     

Resultat före skatt  -30,0 -10,8 

Bokslutsdispositioner  43,2 - 

Uppskjuten skatt M7 -2,9 2,4 

Årets resultat   10,3 -8,4 

 
 

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
 

Årets resultat  10,3 -8,4 

Övrigt totalresultat     

Övrigt totalresultat för året  - - 

Summa totalresultat för året   10,3 -8,4 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

MSEK       

  Not 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar M8    

Inventarier, verktyg och installationer  0,4 0,5 

Summa materiella anläggningstillgångar   0,4 0,5 

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag M9 657,7 313,9 

Fordringar hos koncernföretag M10 171,8 52,4 

Uppskjutna skattefordringar M11 - 2,4 

Summa finansiella anläggningstillgångar   829,5 368,7 

Summa anläggningstillgångar  829,9 369,2 

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Fordringar hos koncernföretag  1,5 2,7 

Övriga kortfristiga fordringar  0,4 - 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0,3 - 

Summa kortfristiga fordringar   2,2 2,7 

Likvida medel M12    

Likvida medel  79,2 38,6 

Summa omsättningstillgångar   81,4 41,3 

SUMMA TILLGÅNGAR  911,3 410,5 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital M13, M18    

Bundet eget kapital     

  Aktiekapital  1,9 1,0 

Summa bundet eget kapital   1,9 1,0 

Fritt eget kapital     

  Överkursfond  216,1 72,0 

  Balanserat resultat  61,7 70,1 

  Årets resultat  10,3 -8,4 

Summa fritt eget kapital   288,1 133,7 

Summa eget kapital  290,0 134,7 

     

Långfristiga skulder M14, M17    

Obligationslån  484,1 212,8 

Skulder till koncernföretag  90,4 - 

Övriga långfristiga skulder  18,2 39,0 

Summa långfristiga skulder   592,7 251,8 

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder M14 3,7 0,2 

Skulder till koncernföretag  0,5 0,2 

Skatteskuld  0,5 - 

Övriga kortfristiga skulder M14, M15 19,5 19,8 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter M16 4,4 3,8 

Summa kortfristiga skulder   28,6 24,0 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  911,3 410,5 
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

Belopp i MSEK 
Hänförligt till aktieägare i Bellman Group AB   

 

Bundet eget 
kapital Fritt eget kapital 

 

 Aktiekapital Överkursfond 

Balanserat 
resultat 

(inklusive årets 
resultat) 

Summa 
eget 

kapital 

Per den 10 april 2017 - - - - 

Årets resultat - - -8,4 -8,4 

Övrigt totalresultat för året - - - - 

Summa totalresultat - - -8,4 -8,4 

Nyemission 1,0 72,0 - 73,0 

Aktieägartillskott - - 70,1 70,1 

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare 1,0 72,0 70,1 143,1 

Utgående balans per den 31 december 2017 1,0 72,0 61,7 134,7 

Årets resultat - - 10,3 10,3 

Övrigt totalresultat för året - - - - 

Summa totalresultat - - 10,3 10,3 

Nyemission****) 0,9 144,1 - 145,0 

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare 0,9 144,1 - 145,0 

Utgående balans per den 31 december 2018 1,9 216,1 72,0 290,0 

 
****) Aktiekapital om 930 468 SEK registrerades den 24 augusti 2018. Totalt ökade eget kapital med 145,0 MSEK, varav 45,0 
MSEK utgör en kontantemission och 100,0 MSEK avser del i köpeskilling i rörelseförvärv (se not K14). 
 
Se not M13 Eget kapital för ytterligare upplysningar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BELLMAN GROUP 

ÅRSREDOVISNING 2018 

  
57 

  

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
 

MSEK     

 2018-01-01 2017-04-10 

 - 2018-12-31 - 2017-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -8,7 -3,4 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    

Avskrivningar 0,1 - 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0,2 - 
 

   

Erhållen ränta 5,2 0,8 

Erlagd ränta -23,7 -7,4 

Betalda inkomstskatter - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -26,9 -10,0 

Ökning/minskning av rörelsefordringar 0,8 -2,2 

Ökning/minskning av rörelseskulder 3,6 4,1 

Summa förändring av rörelsekapital 4,4 1,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -22,5 -8,1 

    

Kassaflöde från investeringsverksamheten    

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel -243,9 -129,3 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -0,5 

Lån till koncernföretag 15,4 -52,4 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -228,5 -182,2 

    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    

Emissioner av aktier 45,0 3,0 

Erhållna aktieägartillskott - 13,9 

Upptagande av lån 280,0 220,0 

Betalning av finansieringsutgifter -11,4 -8,0 

Amortering av lån -22,0 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 291,6 228,9 

Minskning/ökning av likvida medel 40,6 38,6 

Likvida medel vid årets början 38,6 - 

Likvida medel vid årets slut 79,2 38,6 
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MODERBOLAGETS NOTER 
 

Not M1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att 
moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. 
 
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 moderbolagets 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i koncernredovisningens not K3 Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål. 
 
Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan: 
 
Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Detta innebär också skillnader i benämningar, jämfört 
med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital. 
 
Andelar i koncernföretag 
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 koncernföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre 
än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i koncernföretag. 
 
Finansiella instrument 
Redovisningsprinciper tillämpade 2017 
IAS 39 tillämpas ej i moderbolaget, och 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. 
 
Redovisningsprinciper tillämpade fr.o.m. 1 januari 2018 
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget tillämpar istället de punkterna som anges i RFR 2 (IFRS 9 Finansiella 
instrument, p. 3-10). 
 
Finansiella instrument värderas med utgångspunkt 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. Derivatinstrument med negativt verkligt värde redovisas till detta värde. 
 
Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar som redovisas som omsättningstillgångar tillämpas principerna för 
nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9. 
 
Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
 
Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
 

Not M2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
100 % av moderbolagets försäljning är koncernintern. 
0 % av moderbolagets inköp är koncerninterna. 
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Not M3 Ersättning till revisorerna 
 
MSEK       

  2018-01-01 2017-04-10 

Ersättning till revisorerna   -2018-12-31 -2017-12-31 

PwC:     

- Revisionsuppdraget  0,9 0,2 

- Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  - 0,6 

- Skatterådgivning  - 0,1 

- Övriga tjänster  1,0 2,0 

Summa PwC   1,9 2,9 

 
Övriga tjänster innefattar generell rådgivning kring redovisningsregler, värderingsmetoder och formaliakrav samt språkkontroll. 
Merparten av övriga tjänster levererades innan företagets obligationer noterades på Nasdaq. 
 

Not M4 Ersättningar till anställda, m.m. 
Moderbolaget har inte haft några anställda under räkenskapsåret. För upplysningar om ersättningar till ledande 
befattningshavare, se not K8 Ersättningar till anställda m.m. 
 

Not M5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-04-10 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   -2018-12-31 -2017-12-31 

Ränteintäkter från koncernföretag  5,2 1,2 

Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   5,2 1,2 

 

Not M6 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-04-10 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter   -2018-12-31 -2017-12-31 

Räntekostnader på obligationslån  23,7 7,8 

Periodisering av finansieringsutgifter  2,8 0,8 

Summa övriga räntekostnader och liknande resultatposter   26,5 8,6 

 

Not M7 Inkomstskatt 
 

MSEK       

  2018-01-01 2017-04-10 

Inkomstskatt   -2018-12-31 -2017-12-31 

Uppskjuten skatt (not M11 Uppskjuten skatt)     

- Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag  -2,9 -2,4 

Summa uppskjuten skatt   -2,9 -2,4 

 
Moderbolagets inkomstskatt på resultatet före skatt överensstämmer med det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid 
användning av skattesatsen i Sverige för resultatet i företaget. 
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Not M8 Materiella anläggningstillgångar 
 
MSEK Inventarier, 

verktyg och 
installationer Materiella anläggningstillgångar 

Räkenskapsåret 2017   

Ingående redovisat värde - 

Inköp 0,5 

Utgående redovisat värde 0,5 

Räkenskapsåret 2018  
Ingående redovisat värde 0,5 

Avskrivningar -0,1 

Utgående redovisat värde 0,4 

Per den 31 december 2018  
Anskaffningsvärde 0,5 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -0,1 

Redovisat värde 0,4 

 

Not M9 Andelar i koncernföretag 
 
Moderbolagets innehav i dotterföretag per den 31 december 2018 anges nedan. Om inget annat anges, har de ett aktiekapital 
enbart bestående av stamaktier, och ägarandelen är densamma som röstandelen. Samtliga dotterföretag konsolideras i 
koncernen. 
 

Direkt ägande             

Namn på företag 
Organisations-

nummer 

Ägarandel 
2018-12-

31 
Antal 

andelar 
Huvudsaklig 
verksamhet Säte 

Bokfört 
värde 

2018-12-31 

Modern Sprängteknik i Norden AB 556989-1525 100% 166 000 Bergsprängning Norrtälje 98,4 

Bellmans Åkeri & Entreprenad AB 556402-9006 100% 10 000 Transport Nacka 187,4 

Grundab Entreprenader i Stockholm AB 556370-9921 100% 1 000 Transport Nacka 29,3 

VSM Entreprenad AB 556856-6011 100% 3 400 Maskinentreprenör Järfälla 342,6 

Summa           657,7 

 

Indirekt ägande           

Namn på företag 
Organisations-

nummer 

Ägarandel 
som innehas 

av koncernen 
Antal 

andelar Huvudsaklig verksamhet Säte 

Uppländska Bergborrnings Aktiebolaget 556213-1556 100% 5 000 Bergsprängning Norrtälje 

Uppländska Bergkrossnings Aktiebolag 556364-8715 100% 5 000 Bergsprängning Norrtälje 

Sprängarbeten i Trönödal Aktiebolag 556415-5488 100% 1 000 Bergsprängning Norrtälje 

VSM Rental Aktiebolag 556996-5568 100% 50 000 Maskinuthyrning Järfälla 

VSM Norge Aksjeselskap 998237-246  100% 100 Maskinentreprenör Oslo 

Munthers Specialtransporter Aktiebolag 556884-8963 61% 30 500 Transport Järfälla 

DXT Entreprenad Aktiebolag 559059-1045 33% 248 Maskinentreprenör Stockholm 
Kraftverksbyggarna i Söderhamn 
Aktiebolag 559076-6530 45% 225 Maskinentreprenör Söderhamn 
Kraftverksbyggarna Söderhamn 
Handelsbolag 969766-0539 50% 1 Maskinentreprenör Söderhamn 
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Not M10 Fordringar hos koncernföretag 
 

MSEK       

    
Fordringar hos koncernföretag   2018-12-31 2017-12-31 

Ingående redovisat värde  52,4 - 

Lån till koncernföretag  119,4 52,4 

Utgående redovisat värde   171,8 52,4 

 

Not M11 Uppskjuten skatt 
 
MSEK       

    
Uppskjutna skattefordringar   2018-12-31 2017-12-31 

Redovisade belopp avser temporära skillnader hänförliga till:    
Skattemässiga underskott  - 2,4 

Summa uppskjutna skattefordringar   - 2,4 

 
Förändring i uppskjutna skattefordringar under året framgår nedan: 
 
MSEK 

  
Skattemässiga 

underskott 

Uppskjutna skattefordringar     

Räkenskapsåret 2017   
I resultaträkningen  2,4 

Per den 31 december 2017   2,4 

   
Räkenskapsåret 2018   
I resultaträkningen  -2,4 

Per den 31 december 2018   -2,4 

 
Det är bolagets bedömning att underskottsavdragen kommer att kunna nyttjas mot framtida skattemässiga överskott i 
koncernen. De skattemässiga underskotten kan rullas vidare och har ingen förfallodag. 
 

Not M12 Likvida medel 
Likvida medel, såväl i balansräkningen som i kassaflödesanalysen, består av banktillgodohavanden. 
 

Not M13 Eget kapital 
För upplysningar om moderbolagets egna kapital hänvisas till koncernens not K22 Eget kapital. 

 
Not M14 Upplåning 
 

MSEK 2018-12-31 2017-12-31 

Upplåning 
Kort-

fristiga 
Lång-

fristiga Summa 
Kort-

fristiga 
Lång-

fristiga Summa 

Lån med ställda säkerheter             

Obligationslån - 484,1 484,1 - 212,8 212,8 

Summa lån med säkerhet - 484,1 484,1 - 212,8 212,8 

       
Lån utan ställda säkerheter       
Leverantörsskulder 3,7 - 3,7 0.2 - 0,2 

Säljarlån 19,5 18,2 37,7 19.5 39,0 58,5 

Summa lån utan säkerhet 23,2 18,2 41,4 19.7 39,0 58,7 

Summa upplåning 23,2 502,3 525,5 19.7 251,8 271,5 
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Långfristig upplåning förfaller till betalning enligt följande: 
 
MSEK 2018-12-31 2017-12-31 

Upplåning 1-5 år 
Senare 
än 5 år Summa 1-5 år 

Senare 
än 5 år Summa 

Lån med ställda säkerheter             

Obligationslån 484,1 - 484,1 212,8 - 212,8 

Summa lån med säkerhet 484,1 - 484,1 212,8 - 212,8 

       
Lån utan ställda säkerheter       
Säljarlån 18,2 - 18,2 39,0 - 39,0 

Summa lån utan säkerhet 18,2 - 18,2 39,0 - 39,0 

Summa upplåning 502,3 - 502,3 251,8 - 251,8 

 
Moderbolaget har emitterat ett företagsobligationslån som listades på Nasdaq Stockholm den 10 augusti 2017. Detta 
instrument är noterat som BELLMAN GROUP AB 01 med 500 enheter (220 enheter), med ett totalt utestående nominellt belopp 
om 500 MSEK (220 MSEK) och har ett nominellt värde om 1,0 MSEK (1,0 MSEK) per enhet. Obligationsräntan är rörlig ränta tre 
månader STIBOR plus 6,50 procent som betalas kvartalsvis i efterskott. Finansieringsutgifter om 11,6 MSEK (8,3 MSEK) 
hänförliga till obligationslånet har redovisats mot lånet. Obligationen förfaller i juni 2022. För obligationslånet har säkerhet 
ställts av moderbolaget i form av aktier i dotterföretag. Villkoren för obligationen inkluderar en option som ger rätt till 
förtidsinlösen av lånet. Denna option redovisas som derivat och klassificeras som en finansiell tillgång som värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Villkoren för företagsobligationslånet finns tillgängliga på Bellman Group AB:s (publ) hemsida, 
www.bellmangroup.se. 
 
Säljarlånet uppgår till totalt 37,7 MSEK (58,5 MSEK), varav 19,5 MSEK (19,5 MSEK) är en kortfristig skuld och 18,2 MSEK (39,0 
MSEK) är en långfristig skuld. Säljarlånet löper utan ränta och hålls utan säkerhet. Villkoren för lånet föreskriver att avbetalning 
ska påbörjas år 2018 och att lånet ska vara fullt återbetalt år 2022. 
 
Lånevillkor 
Vid varje tidpunkt då koncernen genomför ett nytt rörelseförvärv stipulerar obligationsvillkoren att vissa finansiella kovenanter 
ska vara uppfyllda. Samtliga kovenanter var uppfyllda i samband med förvärven av VSM, MST och Bellmans. 

 
Not M15 Övriga kortfristiga skulder 
 

MSEK       

     

Övriga kortfristiga skulder   2018-12-31 2017-12-31 

Moms  - 0,3 

Kortfristig del av säljarlån  19,5 19,5 

Summa övriga kortfristiga skulder   19,5 19,8 

 
Det verkliga värdet på övriga kortfristiga skulder motsvarar redovisat värde, då de av naturen är kortfristiga. 
 

Not M16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

MSEK       

     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna räntekostnader  1,1 0,5 

Övriga poster  3,3 3,3 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4,4 3,8 
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Not M17 Ställda säkerheter 
 

MSEK       

     

Ställda säkerheter   2018-12-31 2017-12-31 

Obligationslån:     

- Aktier i dotterföretag  657,7 313,9 

- Fordringar hos koncernföretag  171,8 52,4 

Summa ställda säkerheter   829,5 366,3 

 

Not M18 Förslag till vinstdisposition 
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Belopp i SEK    
Överkursfond   216 104 791 

Balanserat resultat   61 658 950 

Årets resultat   10 214 163 

Summa     287 977 904 

 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 

 

i ny räkning överförs   287 977 904 

Summa     287 977 904 

 

  



BELLMAN GROUP 

ÅRSREDOVISNING 2018 

  
64 

  

DEFINITIONER OCH ANVÄNDNING AV ICKE-INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS (IFRS) RESULTATMÅTT 
 
Nedan presenteras beskrivningar av finansiella nyckeltal och beskrivningar av resultatmått som inte återfinns i IFRS-regelverket. 
Avstämning av alternativa finansiella mått visas i ett separat dokument som publiceras tillsammans med denna årsredovisning, 
se www.bellmangroup.se.  
 
De alternativa finansiella mått som inte beräknats enligt IFRS och som presenteras i denna rapport utgör inte erkända 
värderingsprinciper för finansiell ställning eller likviditet enligt IFRS utan används av Bellman-koncernen för att följa det 
ekonomiska utfallet av koncernens verksamhet samt koncernens finansiella ställning. Värdering av de alternativa nyckeltal som 
presenteras i rapporten ska alltid ske tillsammans med den information som framgår av resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys samt nyckeltal vilka upprättats i enlighet med IFRS. 
 
Bellman-koncernen redovisar dessa alternativa finansiella mått eftersom den anser att de är viktiga kompletterande mått på 
lönsamhet och finansiell ställning, samt att dessa mått ofta används av externa intressenter för att bedöma och jämföra 
företagsekonomiska utfall och ställning. Vid jämförelse av de alternativa finansiella mått som presenteras här kan beräkningen 
för andra företag ha skett med olika definitioner vilket gör att utfallet inte är direkt jämförbart. 
 
Begrepp Beskrivning 
Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat justerat för ej kassaflödespåverkande poster, försäljningar av maskiner och 

inventarier samt förändringar i rörelsekapital.  
Resultat per aktie Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal 

utestående stamaktier.  
EBITDA Resultat före finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar. EBITDA är ett mått som 

koncernen anser vara relevant för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före 
investeringar i anläggningstillgångar.  

EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättning under perioden.  
Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uttryckt i procent av 

balansomslutning. Nyckeltalet används för att visa finansiell risk, uttryckt som hur stor del av 
de totala tillgångarna som finansierats av ägarna.  

Jämförelsestörande poster Poster som uppstår sällan eller är ovanliga i den löpande affärsverksamheten, såsom 
uppstartskostnader, omstruktureringskostnader och förvärvskostnader.  

Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. Detta nyckeltal är ett mått för att visa koncernens 
totala räntebärande skuld.  

Nettoomsättning Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier 
har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter. För tjänsteuppdrag på löpande 
räkning redovisas intäkter i den period då tjänsterna utförs.  

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning under perioden.  
Orderstock Värdet vid periodens utgång av återstående ej upparbetade projektintäkter i inneliggande 

uppdrag.  
Total nettoskuld Räntebärande skulder plus fördröjd köpeskilling relaterat till Bellmans minus likvida medel. 

Organisk tillväxt Försäljningsförändringen justerat för förvärv och avyttringar jämfört med samma period 
föregående år.  

Rörelsekapital Rörelsekapital beräknas som kortfristiga rörelsefordringar (varulager, kundfordringar och 
övriga ej räntebärande kortfristiga fordringar, exklusive skattefordringar) minus kortfristiga 
rörelseskulder (leverantörsskulder och andra ej räntebärande kortfristiga skulder, exklusive 
skatteskulder). Detta mått visar hur mycket rörelsekapital som är uppbundet i 
rörelseverksamheten och kan ställas i relation till försäljningen för att förstå hur effektivt det 
uppbundna rörelsekapitalet används. 
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Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 7 maj 2019 för 
fastställelse.  
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 
Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av 
moderbolagets ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande 
översikt över utvecklingen för koncernens och moderbolagets verksamhet, ekonomiska ställning och resultat och tar upp 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som rör moderbolaget och företagen inom koncernen. 

 

Stockholm den 23 april 2019 

 

 Björn Andersson  

 Styrelseordförande  

   

 
Per Nordlander 

  
Christina Ragsten 

Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 
 

  

 
 
 

Håkan Lind 

  
 
 

Ingalill Östman 

Styrelseledamot  Styrelseledamot 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vår revisionsberättelse har lämnat den 23 april 
2019 

 

   

 PricewaterhouseCoopers AB  

   

  
 
 

 

 Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Bellman Group AB (publ), org.nr 559108-3729 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Bellman Group AB (publ) för år 2018. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 14-65 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

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

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den 
kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets och koncernens styrelse i enlighet med 
revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta 
innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller 
dess kontrollerade företag inom EU. 

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

Revisionens inriktning och omfattning 

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de 
finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva 
bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från 
antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också 
beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat 
övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd 
av oegentligheter. 

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den 
bransch i vilken koncernen verkar. 

Bellman Group koncernen består av tre svenska underkoncernen i vilka samtliga svenska bolag granskas av det 
centrala teamet. Endast ett bolag finns utanför Sverige och det bedöms ej vara väsentligt för koncernrevisionen. 

Väsentlighet 

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. 
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Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna. 

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella 
rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och 
omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda 
och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.  

Särskilt betydelsefulla områden 

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden 
behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. 

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt 

betydelsefulla området 

Nedskrivningsprövning av goodwill 

Se även not K2 redovisningsprinciper och not 

K15. 

Koncernens balansräkning inkluderar goodwill 

om totalt 330 mkr, vilket motsvarar ca 32 % av 

balansomslutningen. 

Goodwill skrivs inte av utan är föremål för en 

årlig nedskrivningsprövning. Värderingen av 

goodwill baseras på företagsledningens 

subjektiva bedömningar om framtida 

kassaflöden och antaganden om 

avkastningskrav m.m. som innebär att 

värderingen till sin natur är behäftad med 

osäkerhet. Koncernens goodwill är hänförlig 

till förvärv genomförda 2017- 2018 varför det 

finns relativt begränsad information avseende 

historiska utfall mot upprättade prognoser. 

Bolagets nedskrivningsprövning har inte 

föranlett nedskrivning. 

 

I vår granskning har vi inhämtat företagsledningens 

kassaflödesprognoser och de uppskattningar och 

bedömningar som ligger till grund för dessa. Vi 

granskar och bedömer rimligheten i de antaganden om 

årlig tillväxttakt, försäljningsvolymer och 

diskonteringsränta som företagsledningen presenterat 

för oss.  Som ett led i vår granskning av 

företagsledningens uppskattningar och bedömningar 

jämför vi motsvarigheterna i bokslutet 2017 mot 

faktiskt utfall 2018 för att därigenom bedöma 

företagsledningens förmåga att göra realistiska 

uppskattningar. Vi granskar också att 

kassaflödesprognoserna överensstämmer med den 

budget och de långtidsplaner företagsledningen tagit 

fram. 

 

Från denna granskning har inget framkommit som 

föranlett att några väsentliga iakttagelser har 

rapporterats till styrelsen. 

Periodisering av intäkter i 

entreprenadkontrakt 

Koncernens principer för redovisning av 

intäkter framgår i not K2.5 

En stor andel av intäkterna i bolagen VSM 

Entreprenad AB, Uppländska Bergborrnings 

AB och Sprängarbeten i Trönödal AB baseras 

på kundavtal avseende entreprenadprojekt på 

löpande räkning. 

Ersättningen baseras på antal levererade 

enheter, men eftersom uppmätningen av 

levererade enheter oftast inte utförs förrän när 

hela projektet är färdigställt innefattar 

redovisningen av upparbetade intäkter en viss 

grad av bedömningar och uppskattningar. 

 

Vi har utfört analytisk granskning av redovisade 

intäkter och marginaler på total nivå och projektnivå 

och granskat ledningens rutiner för uppföljning av 

projektens finansiella resultat. Vi har diskuterat 

företagets principer, metoder och antaganden på vilka 

bedömningar av upparbetade intäkter baseras samt på 

stickprovsbasis granskat dessa mot underlag och 

beräkningar. 

Vi har analyserat bolagens utestående kundfordringar 

utifrån förfallodatum för att identifiera eventuella 

fordringar där tvister eller diskussioner med kunden är 

pågående. 

Vi har för tvister även inhämtat utlåtanden från 

bolagens juridiska ombud. 
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Vidare är diskussioner om rätt ersättning för 

utfört arbete vanligt förekommande inom 

entreprenadbranschen, vilket kan leda till 

efterföljande krediteringar av fakturerade 

intäkter. 

Sammantaget är vår uppfattning att dotterbolagens 

antaganden och bedömningar ligger inom ett 

acceptabelt intervall.  

Väsentliga rörelseförvärv 

Som framgår av förvaltningsberättelsen och 

not K14 så genomförde bolaget under tredje 

kvartalet 2018 förvärvet av VSM Entreprenad 

AB för 339 mkr. 

I samband med förvärvet upprättar bolaget en 

förvärvsanalys där samtliga förvärvade 

tillgångar och skulder värderas till verkligt 

värde. Skillnaden mellan köpeskillingen och 

det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och 

skulder utgörs av goodwill. Identifiering av 

redovisningsbara tillgångar och övertagna 

skulder i förvärvad koncern har varit ett 

område som diskuterats med 

företagsledningen och är områden som krävt 

ledningens bedömning. 

 

Vi har tagit del av ledningens analys av transaktionen 

och relevanta dokument såsom köpeavtal och 

verifierade den lämnade betalningen 

Vi har tagit del av ledningens fördelning av överförd 

ersättning på identifierbara tillgångar och övertagna 

skulder och utmanade dem i deras bedömningar. 

Slutligen kontrollerade vi fullständigheten och 

riktigheten i de lämnade upplysningarna i 

årsredovisningen. 

Vi noterade inte några väsentliga avvikelser i samband 

med utförd granskning som vi rapporterade till 

revisionsutskottet. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-6. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

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

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 
IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
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felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och 
ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall 
tillhörande motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna 
för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver 
dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Bellman Group AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, utsågs till Bellman Group AB (publ)s revisor av bolagsstämman den 7 
maj 2018 och har varit bolagets revisor sedan 31 maj 2017. 

Stockholm den 23 april 2019 

PricewaterhouseCoopers AB 

Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 
 


