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Koncernen
sammanfattning perioden 
januari–december 2020

Nettoomsättningen uppgick till 34 574 (33 914) Tkr.

Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 3 049 (1 700) Tkr

EBITDA-marginal uppgick till 8,8 (5,0) %

Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till 318 (-550) Tkr

EBIT-marginal uppgick till 0,9 (-1,6) %

Årets resultat uppgick till 280 (-616) Tkr

Årets resultat per aktie uppgick till 0,1 (-0,2) kr

Eget kapital per aktie uppgick till 5,1 (5,0) kr

Finansiella mål
Organisk tillväxt                       > 15 %

EBITDA marginal                       > 15 %

Nettoskuld / EBITDA                 < 2
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VD:n har ordet
Ett händelserikt 2020 startade med att vi gjorde 

ett starkt första kvartal samtidigt som covid-19 

gav sig till känna under slutet av kvartalet. Med 

anledning av pandemin anpassade vi under andra 

kvartalet verksamheten till att under resten av 

året fokusera på god kostnadskontroll och sam-

tidigt upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar 

bolaget.

Ekonomi - 2020
Summerar vi helåret 2020 blev nettoomsättningen, trots 

pandemi, i paritet med föregående år. Resultatet på EBITDA-nivå 

blev betydligt bättre jämfört med föregående år, dessutom 

har vår kassa under året nära nog fördubblats. Sammantaget 

bekräftar detta att vi lyckats balansera god kostnadskontroll 

med att upprätthålla de kundaktiviteter som genererar affärer. 

Detta bekräftar även att vi i grunden bedriver en hållbar och 

lönsam affär med en stabil finansiell grund inför fortsatt tillväxt.

Internationell marknad 
Vi har tillsammans med våra internationella partner under året 

tagit stora steg med SIPP kontrollutrustning. Detta har bland 

annat genererat tekniska godkännande avseende driftssäkerhet 

och säker uppkoppling från två stora energibolag i Tyskland. 

Vi har fått vår första order från Queensland Rail, en strategiskt 

viktig kund i Australien. Dessutom har ett antal elnätsbolag 

i Finland, Tyskland och Australien genomfört lyckade pilot

installationer av SIPP1.

GomeroÅrsredovisning 

2020
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Vår långsiktiga strategi 

Som en del i vår långsiktiga strategi, att tydliggöra 

koncernstrukturen och vårt fokus runt att hjälpa 

kunder inom energisektorn till långsiktigt hållbar 

ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och 

tjänster för prediktivt underhåll, har vi tagit ett antal 

viktiga steg under året.

Outsorcing av produktion
För att upprätthålla god kvalitet och samtidigt klara 

att leverera större volymer till fler kunder har vi under 

hösten lagt ut ansvaret för inköp och produktion av 

SIPP 1 hos underleverantör. Vår partner är noga utvald 

och har tagit över från och med årsskiftet.

Ny kompetens inom ekonomi och IR 
Vi har under hösten genomfört rekrytering av ny 

CFO- och IR-ansvarig. Valet föll på Nils Lindgren som 

närmast kommer från AB Volvo, Corporate Finance. 

Nils tillträder sin nya befattning den 1 april 2021 och 

kommer att tillföra Gomero viktig strategisk och 

operativ kompetens.

Digitalisering av vitala processer  
Pandemin har skyndat på digitaliseringen av processer 

såsom kundmöten och kundutbildningar vilket inne-

burit att vi har kunnat bibehålla vår internationella 

närvaro hos nya och befintliga kunder trots gällande 

reserestriktioner. Vi har dessutom vidareutvecklat vårt 

processtöd för installation, underhåll, support och 

service vilket skapar ytterligare konkurrensfördelar 

och ökad skalbarhet för våra system.

Vi kombinerar tillväxt, 
lönsamhet och hållbarhet
Med nya digitala verktyg på plats och en stabil finansiell 

grund att stå på känner vi oss väl rustade för framtiden.  

Vi ska skapa god tillväxt inom vår befintliga kärn-

verksamhet och bli ledande på fler marknader. Vi ska 

samtidigt vara i framkant av marknadsomvandlingen 

för att säkerställa att vi blir ett naturligt val som leve-

rantör när nya digitaliseringsinitiativ för prediktivt 

underhåll tas hos våra kunder. Globalt växer marknaden 

för prediktivt underhåll kraftigt och beräknas år 2024 

vara värd cirka 235 miljarder kronor ².

Utvecklingen drivs på av ett flertal faktorer så som 

ökad digitalisering och fokus på hållbarhet. Högre krav 

på driftsäkerhet bidrar också till utvecklingen, inte 

minst inom energisektorn.

Jag kan med både glädje och stolthet konstatera 

att vi tillsammans på Gomero trots rådande pandemi 

lyckats förmedla vårt budskap och att allt fler av våra 

kunder ser SIPP* som en möjliggörare för att påbörja 

digitalisering av stationsunderhållet och samtidigt 

möta gällande miljökrav. Detta tillsammans med fler-

talet lyckade pilotinstallationer hos nya internationella 

kunder gör att utsikterna ser goda ut både i Sverige 

och internationellt.

Nu ser vi fram emot ett spännande 2021 med nya 

intressanta möten, fler affärer och där vaccineringen 

får avsedd effekt så vi efter sommaren är tillbaka till 

det nya normala.

Jan-Eric Nilsson, 
verkställande direktör

¹ SIPP - Kontrollutrustning

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt 

att den säkerställer att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri genom att automatiskt tömma gropen på rent vatten. Efter 

varje tömning skapas ett protokoll med full spårbarhet. SIPP systemövervakas dygnet runt hela året om.SIPP har digitalt processtöd för installation 

och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive Interface för integration mot kundens affärs och underhållssystem.

² IoT Analytics Research, Predictive Maintenance Market Report 20192024



Alla länder står inför omfattande invester-

ingar i elnätet. Utvecklingen drivs på av 

flera faktorer. Från en föråldrad infrastruktur 

som till stora delar byggdes på 50, 60 

och 70talet till en ökad elektrifiering och 

behovet att digitalisera och effektivisera 

underhållsarbetet. 

Mot den bakgrunden är Gomeros väl positionerade. 

Kontrollutrustningen SIPP är redan idag en naturlig del 

i många smartare elnät och möter kraven på säkerhet, 

flexibilitet och kostnadseffektivitet.  

– Det är få delar av vår infrastruktur som är så viktig 

som elnätet, både för enskilda och för samhället. Och 

samma sak gäller från Abisko till Adeleide. Vi ser hur en 

fortsatt urbanisering och ökad elektrifiering ställer mycket 

höga krav på en stabil och driftsäker infrastruktur. Det 

finns inget utrymme för avbrott, och ett effektivt och 

säkert underhållsarbete blir i det avseendet avgörande, 

kommenterar Jan-Eric Nilsson, vd för Gomero.

Väl fungerande och 
beprövad plattform finns
Många produktbolag tittar idag på möjligheten att 

skapa uppkopplade IoT-plattformar som samlar in data 

från mängder av sensorer och utifrån detta skapa en 

abonnemangsbaserad affärsmodell. Till skillnad från 

många av dessa, så har Gomero redan gått igenom 

den processen och har i dag en fungerande och väl 

etablerad affär. 

– Vi ser hur vår relativt nischade lösning, och ett 

väl fungerande processtöd, fungerar som en mycket 

intressant plattform när elnätsbolag i en rad länder 

nu satsar på att koppla upp nätstationerna i betydligt 

större skala än tidigare. Här kan vi skapa långsiktiga 

relationer med kunderna genom en kombination av 

abonnemang, tjänster och uppkopplade produkter. 

I takt med att digitaliseringsgraden ökar och fler 

komponenter kopplas upp, så finns det en stor potential 

även i de marknadssegment som idag inte är uppkopp-

lade. Vi vet att vår lösning matchar ett mycket stort 

behov på en global marknad med enorm potential, 

säger Jan-Eric Nilsson.

Stor potential när 
global marknad 
ställer om

Gomero
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Etablering sker stegvis i 
en strukturerad process
På samma sätt som Gomero nu kan få en hävstångs-

effekt med en beprövad teknisk plattform, har man 

också en väl fungerande modell för att etablera sig 

på nya marknader.

 – Förenklat kan man säga att vår strategi för 

internationell tillväxt bygger på tre inledande steg 

som vi vet leder till större volymer. 

Vi säkerställer alltid att vi har de tekniska godkänn-

anden som krävs på den aktuella marknaden. Detta 

är sällan några problem för oss, men behöver göras. 

Därefter genomför vi pilotinstallationer med större 

bolag som ligger i framkant och blir bra referenser  

på hur SIPP fungerar i den lokala miljön. När detta är 

gjort kan vi teckna ramavtal som möjliggör en mer 

storskalig etablering av SIPP. Ofta går dessa processer 

parallellt, I praktiken kan det skilja sig en del åt i olika 

länder men i stora drag är detta de steg vi tar för en 

bredare etablering i fler länder. Vi har också lärt oss 

hur viktigt det är att arbeta med en driven och kunnig 

lokal partner, fortsätter Jan-Eric Nilsson.

Viktiga framgångar på 
den tyska marknaden   
Under året har Gomero tagit avgörande steg in på den 

stora och mycket krävande tyska marknaden. Bland 

annat har Deutsche Bahn gett SIPP tekniskt god känn-

ande vilket innebär att kontrollutrustningen uppfyller 

högt ställda krav på produktkvalitet och datasäkerhet i 

en uppkopplad miljö. Välkända tyska elnätsbolag har 

också genomfört lyckade pilotinstallationer av SIPP. 

Med det har Gomero tagit viktiga steg närmare 

kommersiella leveranser av SIPP i Tyskland.  

– Den tyska marknaden står inför omfattande 

investeringar i elnätet. SIPP är en naturlig del av ett 

smartare elnät som på ett säkert sätt kan möta kraven 

på säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. 

Med SIPP följer bättre möjligheter att digitalisera 

underhållsprocesser samtidigt som man möter allt 

hårdare miljökrav. Kunderna känns redo att ta till sig 

de mer  värden som Gomero och SIPP erbjuder, säger 

Michael Cornelius, försäljningschef på Karberg & 

Hennnemann, Gomeros partner och återförsäljare 

på den tyska marknaden.
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Länder där 
SIPP används:
 

Sverige
Norge
Danmark
Finland
Tyskland

Österrike
Schweiz
Italien
Australien



Styrelsen och verkställande direktören för 

Gomero Group AB (publ), 556623-4976, 

får härmed avge årsredovisning och koncern-

redovisning för räkenskapsåret 2020.

Koncern
Gomero Group AB (publ) hjälper kunder inom energi-

sektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt 

genom utveckling av system och tjänster för predik-

tivt underhåll, ett område med en mycket stark global  

tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, 

AI och dataanalys kan underhållsarbetet utföras optimalt 

och med en hög grad av automatisering.

Gomeros uppkopplade erbjudande gör det möjligt att 

arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter 

– exempelvis på transformatorstationer och ställverk. 

För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade 

kostnader och möjligheter att gå från ett schemalagt 

underhåll till behovsstyrt underhåll.

Koncernen består av tre helägda dotterbolag, Gomero 

Nordic AB, Kunnigunda på Holmen AB och lndustriarmatur 

Australia Pty. Ltd.

Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: 

Level Control, Flow Control samt Customer Services.

Affärsområde - Level Control
Företagets affärsområde Level Control omfattas av 

produktfamiljen SIPP. SIPP är en uppkopplad kontroll-

utrustning för detektion av oljeläckage från transforma-

torer. Vi är marknadsledande i Sverige och hanterar över 

6 000 transformatorgropar för mer än 100 kunder i nio 

länder.

Förvaltnings-
berättelse

Gomero
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Förnybara energikällor och mikroproduktion kräver 

smarta nät samtidigt som vårt konsumtionsmönster 

ställer nya krav på elnäten. Genom uppkoppling och 

smartare underhåll kan våra kunder få bättre kontroll 

på driften av sina nät, öka livslängden och spara mycket 

pengar. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, 

Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Affärsområde - Flow Control
Under affärsområde Flow Control marknadsför vi HECON 

samt bedriver bolagets ventilaffär. Med erfaren het och 

kunskap hjälper vi kunderna inom VVS och industri att 

få rätt ventil, till rätt pris i rätt tid. Verksamheten etable-

rades för över 40 år sedan och Industriarmatur är ett 

starkt varumärke på den svenska marknaden.

HECON erbjuder kunder lösningar för att fjärrstyra 

ventiler i markförlagda ledningsnät för fjärrvärme och 

fjärrkyla. Konkurrensfördelarna med HECON är att 

ge kunden ökad driftssäkerhet, snabbare respons vid 

öppning/stängning av ventilen samt inte minst ökad 

personsäkerhet. Med en, i flertalet länder, ålderstigen 

infrastruktur är fjärrvärmenäten i stora behov av både 

nyinvesteringar och systemstöd för effektivare drift 

och underhåll.

Årsredovisning 

2020
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Transformatorgropar

Kunder

Länder
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Affärsområde - Customer Services
Inom Customer Services levereras jämte traditionell service 

och support ett utbud av tjänster till våra uppkopplade 

produkter. I basutbudet av tjänster ingår säker kommunikation 

och datalagring med full redundans, systemövervakning 

dygnet runt samt larmhantering. Därtill kan man välja till 

ytterligare tjänster som till exempel analyser och rapporter. 

Vår affärsmodell kombinerar tjänster och abonnemang med 

sensorer och uppkopplade produkter vilket skapar lång-

siktiga relationer med kunderna.

Moderföretag
Verksamheten består i att driva koncernövergripande 

frågor samt att äga aktier i dotterbolag. Nettoomsättningen 

uppgick under året till 2 648 (1 967) Tkr. Rörelseresultatet 

uppgick till 0 (0) Tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick 

till 0 (-555) Tkr och periodens resultat uppgick till 885 (-555) 

Tkr. Under året har 0 (530) Tkr i utdelning mottagits från 

dotterbolag.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 

29 373 (29 373) Tkr och Soliditeten uppgick till 98 % (99 %). 

Moderbolagets likvida medel ökade under året och uppgick 

vid periodens slut till 4 702 (3 735) Tkr.
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Gomero

Belopp tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Nettomsättning 34 574 33 914 40 101 32 322 29 022

Rörelseresultat EBITDA 3 049 1 700 4 907 5 119 4 966

EBITDA-marginal % 8,8 5,0 12,2 15,8 17,1

Rörelseresultat EBIT 318 -550 427 435 -364

EBIT-marginal % 0,9 Neg 1,1 1,3 Neg

Balansomslutning 28 327 28 103 30 913 28 596 29 380

Avkastning på eget kapital% 1,4 Neg Neg 0,2 Neg

Soliditet i % 71 71 66 54 52

Belopp tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 2 648 1 967 1 319 587 360

Resultat efter finansnetto - -555 - 1 590 145

Balansomslutning 30 020 29 642 30 314 25 858 27 846

Soliditet i % 98 99 99 99 93

Definitioner: se not 17

Koncern

Moderföretag

Utveckling av företagets 
verksamhet, resultat och 
ställning

Årsredovisning 

2020



Verksamheten
Försäljningen under året blev något högre än föregående 

år. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå ökade högre takt, 

efter god påverkan av genomförd kostnadskontroll till-

sammans med goda marginaler och en bra produktmix.

Effekten av covid19 har under året tydligt påverkat 

verksamheten i koncernen, inte minst har marknads-

arbetet påverkats, där fysiska möten, i första hand 

utomlands, varit omöjliga att genomföra. Trots detta 

har ett flertal nya kunder både i Sverige och internationellt 

tillkommit under året.

Årets investeringar har gjorts i syfte att tydliggöra 

koncernens struktur och fokus mot att hjälpa kunder 

inom energisektorn med utveckling av system och tjänster 

för prediktivt underhåll. Bland annat har namnbyte skett  

till Gomero Group och en ny kommunikons strategi 

etablerats.

Investeringar har även skett i digitalisering av processer 

för kundmöten och utbildningar samt vidare utveckling 

av processtöd för att på distans genomföra installation 

support och service.

Med syfte att fokusera på vidareutveckling av 

produkter och tjänster och samtidigt klara av att leverera 

större volymer med hög och säkerställd kvaliet, har 

arbetet med att lägga ut ansvar för inköp och produktion 

på underleverantör fortsatt. Under hösten har därefter 

avtal tecknats med en noga utvald partner som från och 

med årsskiftet tagit över ansvaret.

Året har i övrigt handlat om att anpassa verksam-

heten till situationen i vår omvärld. Fokus har legat på 

att balansera god kostnadskontroll med att samtidigt 

upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget på 

kort och lång sikt.
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Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret

FEB – Erhölls tilldelning av ett treårigt ramavtal 

av SINFRA AB, en nationell inköpscentral med ca 

260 medlemsföretag och en affärsvolym på ca 

900 Mkr, som arbetar med att färdigställa hållbara 

upphandlingar inom fjärrvärme, El och VA.

FEB – Tecknades även ett femårigt ramavtal med option 

på två års förlängning med Ellevio AB, nordens näst största 

eldistributör, om leverans av SIPP för miljösäker tömning av 

transformatorgropar.

MARS – erhölls en order på pilotinstallation  

av SIPP Node från EWE NWTZ Gmbh.

Under andra kvartalet började ett coronavirus, 

Covid-19, spridas över världen. Med anledning 

av utbrottet genomförde Gomero Group ett 

antal åtgärder för att anpassa verksamheten till 

det osäkra läget i vår omvärld. Fokus har under 

resten av året varit att minska kostnader och 

samtidigt upprätthålla de aktiviteter som bäst 

gynnar bolaget.

FEBJAN MARS APRIL MAJ JUNI
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AUG – Enligt årsstämmans beslut, registrerade 

Bolagsverket den 28 augusti koncernens nya namn, 

Gomero Group AB (publ). Från och med den 14 

september handlas därefter bolagets aktie med 

kortnamn/TICKER: GOMERO.

JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC



I början av året rekryteras Nils Lindgren som CFO  

och IR-ansvarig, med tillträde 1 april.

I slutet av mars erhölls ett tekniskt godkännande  

av SIPP från Bayernwerk Group GmbH.

Nettoomsättning och resultatutveckling
Nettoomsättningen uppgick under året till 34 574  

(33 914) Tkr.

Rörelseresultatet på EBITDA nivå ökade samtidigt  

till 3 049 (1 700) Tkr.

Rörelseresultatet på EBIT nivå ökade till 318 (-550) Tkr. 

Finansnettot förbättrades till -31 (-57) Tkr. Resultat efter 

skatt ökade under året till 280 (-616) Tkr.

Finansiell ställning
Eget kapital i Gomero Group AB uppgick den 31 december 

till 20 103 (19 823) Tkr varav aktiekapital utgjordes av 

19 710 (19 710) Tkr och koncernens soliditet var oföränd-

rat 71 (71) %. Koncernens räntebärande skulder var vid 

periodens slut 0 (0) Tkr och ett starkt kassaflöde från den 

löpande verksamheten bidrog till att koncernens kassa 

stärktes till 10 019 (5 226) Tkr.

Likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes till 

5 929 (5 031) Tkr och koncernens likvida medel ökade till 

10 019 (5 226). Vid årsskiftet uppgick koncernens likvida 

medel inklusive beviljad checkkredit till 14 019 (9 226).

Investeringar och avskrivningar
Årets totala investeringar uppgick till 1 566 (1 119) Tkr. 

Huvuddelen avsåg vidareutveckling av befintliga tjänster 

och produkter och har aktiverats som utgifter för utveck-

lingsarbete. 

Under året har materiella anläggningstillgångar avytt-

rats för 430 (0) Tkr.

Resultatet har belastats med 2 731 (2 250) Tkr  

i avskrivningar varav 134 (109) Tkr avser materiella till-

gångar, 1 995 (1 538) Tkr avser avskrivningar på tidigare 

års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 602 

(603) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Antal anställda
Under året har antal anställda inom koncernen varit  

12 (14), varav 33 (36) % kvinnor.

Förväntad framtida utveckling
Koncern
På kort sikt bör tidigare gjorda marknadssatsningar 

skapa ökad efterfrågan och tillväxt. På längre sikt driver 

kundernas omställning till smarta nät och hållbarhetfokus 

efterfrågan på  SIPP och  HECON. Bolagets uppkopplade 

erbjudande ger kunderna bättre funktion alitet, effektiva 

och hållbara processer samt mervärden som prediktivt 

underhåll och rapporter/analyser.

Väsentliga risker och  osäkerhetsfaktorer
Koncern
Koncernens affär är, företrädesvis vid större projekt, 

förknippad med osäkerhet över att kunna bedöma när 

ett projekt kommer att upphandlas.

En annan operativ risk är om någon eller några 

pilot installationer faller och inte utvecklas enligt plan. 

Konsekvenserna av covid-19, som började spridas under 

året, är fortsatt mycket svåra att avgöra. I första hand 

kring eventuella effekter på kundernas investeringsvilja.

Gomero
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Ägarbild
Den största ägaren i Gomero Group är IOWA Holding 

AB som innehade 1 333 334 aktier motsvarande 33,82 %  

av kapital och röster per 30 december 2020. Därutöver 

innehade Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 522 002 

aktier motsvarande 13,24 % av kapital och röster. De tio 

största ägarna i Gomero Group AB (publ) innehar samman-

taget 78,73 % andel av kapital och röster och framgår av 

aktuell ägarlista per 30 december 2020. Bolaget är ett s.k. 

avstämningsbolag vilket innebär att aktierna är pappers-

lösa och registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Gomeroaktien

3 942 000 stAntal aktier

Aktiens kvotvärde (2020-12-31) 5,00 kr/aktie
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Ägare 30 december 2020 Antal Aktier Andel Kapital Andel Röster

IOWA Holding AB
1 333 334 33,82 33,82

Stiftelsen Chalmers Tekn. 

Högskola
522 002 13,24 13,24

Försäkrings AB Avanza Pension 312 969 7,94 7,94

Fore C Investment Holding AB 220 000 5,58 5,58

Kjell Nilsson 180 000 4,57 4,57

Swedbank Försäkring 164 026 4,16 4,16

JOELAL AB 100 000 2,54 2,54

Trisala AB 100 000 2,54 2,54

Johan Rask & bolag 89 635 2,27 2,27

IOWA AB 81 390 2,07 2,07

Summa 10 Största ÄgarnaSumma 10 Största Ägarna 3 103 356 78,73 78,73

Övriga Ägare 838 644 21,27 21,27

TOTALT ANTAL AKTIER 3 942 000 100,00 100,00

Gomero Group Ägarförteckning

Källa: Euroclear

*) Enligt styrelsens förslag 

Nyckeltal per aktie SEK 
(koncernen)

2020 2019 2018 2017 2016

EBITDA per aktie 0,77 0,43 1,24 0,029 0,028

Resultat per aktie 0,07 -0,16 0,00 0,002 -0,005

Eget kapital per aktie 5,10 5,03 5,18 0,088 0,087

Utdelning per aktie 0,0* 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal aktier

 

3 942 000 3 942 000 3 942 000 176 056 648 176 056 648
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Årsredovisning 

2020

Gomero

Teckningsoptioner
Det finns 166 000 (166 000) utestående teckningsoptioner i Bolaget. 

Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie till en teckningskurs 

om 35 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner 

kan ske under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med 

den 31 januari 2022.

Utdelningspolicy
Gomero Group befinner sig i en expansionsfas och prioriterar därav 

att återinvestera vinstmedel i verksamheten. Gomero Group målsätt-

ning är att lämna utdelning när omständigheterna tillåter.

Aktieägarinformation
Delårsrapport januari–mars              19 maj 2021
Årsstämma               19 maj 2021
Delårsrapport januari–juni         25 augusti 2020
Delårsrapport januari–september       10 november 2021

Bokslutskommuniké        23 februari 2022

Resultat- och 
balansräkningar, 
kassaflödesanalys 
för koncern och 
moderföretag 



   p

Förslag till disposition beträffande 
bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att 

fritt eget kapital, 8 953 676 kr, disponeras enligt följande:

Belopp i SEK
Balanseras i ny räkning         8 953 676
Summa           8 953 676

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 

efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt bundet 

eget kapital

Fritt eget kapital

Koncernen 
Vid årets början 19 710 3 202 -3 089

Årets resultat 280

Utvecklingsfond 506 -506

Vid årets slut 19 710 3 708 -3 315

Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

Moderföretag 

Vid årets början 19 710 710 8 953

Koncernbidrag -885

Disposition enl årsstämmobeslut 

Årets resultat 885

VID ÅRETS SLUT 19 710 710 8 953

Eget kapital

21
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Årsredovisning 

2020

Gomero

Belopp i tkr

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning

Not 2020-01-01

2020-12-31

34 574

2019-01-01

2019-12-31

33 914

Aktiverat arbete för egen räkning 1 024 1 053

Övriga rörelseintäkter 1 837 499

37 435 35 466

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -14 088 -11 380

Övriga externa kostnader -9 869 -9 659

Personalkostnader 2 -10 093 -12 431

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar 3 -2 731 -2 250

Övriga rörelsekostnader -336 -296

Rörelseresultat 318 -550

Resultat från finansiella poster 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter -31 -57

Resultat efter finansiella poster 287 -607

Resultat före skatt 287 -607

Skatt på årets resutat 7 -7 -9

ÅRETS RESULTAT 280 -616

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 280 -616

Resultaträkning - koncernen
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Tillgångar

Omsättningstillgångar

Belopp i tkr

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsarbeten

Not

8

2020-01-01

2020-12-31

5 714

2019-01-01

2019-12-31

 

6 685

Goodwill 6 258 860

5 972 7 545

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och fordon 9 392 370

392 370

Summa anläggningstillgångar 6 364 7 915

Varulager m.m.

Råvaror och handelsvaror 4 317 6 209 

Förskott till leverantörer  114 118

4 431 6 327

Kostfristiga fordringar

Kundfordringar 5 963 6 643

Skattefordringar 542 414

Övriga fordringar - 10

Förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter 11 1 008 1 568

7 513 8 635

Kassa och bank 10 019 5 226

Summa omsättningstillgångar 21 963 20 188

SUMMA TILLGÅNGAR 28 327 28 103 
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Årsredovisning 

2020

Gomero

Eget kapital    Not
2020-01-01–

2020-12-31
2019-01-01–

2019-12-31

Aktiekapital 19 710 19 710

Övrigt tillskjutet kapital 10 062 10 062

Reserver 3 708 3 202

Balanserat resultat 

inkl årets resultat -13 377 -13 151

Eget kapital hänförligt till 

moderföretagets aktieägare 20 103 19 823

Summa eget kapital 20 103 19 823

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 583 2 061

Övriga kortfristiga skulder 1 031 824

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 13 5 610 5 395

8 224 8 280

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 327 28 103

Eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 287 -607

Justeringar för poster som inte 

ingår i kassaflödet, m m * 2 687 2 250

2 974 1 643

Betald inkomstskatt -136 -129

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 2 838 1 514

Kassaflöde från förändringar 
i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 1 896 -230

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 251 5 025

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -56 -1 278

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 929 5 031

Investeringsverksamheten
 

Förvärv av immateriella 

anläggningstillgångar -1 024 -1 053

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-542 -66

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
430 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 136 -1 119

Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder

- -916

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -916

Årets kassaflöde 4 793 2 996

Likvida medel vid årets början 5 226 2 230

Likvida medel vid årets slut 10 019 5 226

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet, m m *

2020-12-31 2019-12-31

Av- och nedskrivningar 2 731 2 250

Avytting anläggningstillgångar -44 -

2 687 2 250
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Årsredovisning 

2020

Gomero

Belopp i tkr Not

2020-01-01-

2020-12-31

2019-01-01-

2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 648 1 967

2 648 1 967

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -2 646 -1 967

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anlägg-

ningstillgångar 3 -2 -

Rörelseresultat - -

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 4 - -555

Resultat efter finansiella poster - -555

Koncernbidrag 5 885 -

Resultat före skatt 885 -555

ÅRETS RESULTAT 885 -555

Resultaträkning - moderföretag

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 9 14 -

14 -
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 10 23 966 23 966

23 966 23 966

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 23 980 23 966

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 1 217 1 878

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 11 121 63

1 338 1 941

Kassa och bank 4 702 3 735

Summa omsättningstillgångar 6 040 5 676

SUMMA TILLGÅNGAR 30 020 29 642
cvv

Tillgångar
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Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Not

2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31

Aktiekapital 19 710 19 710

Reservfond 710 710

20 420 20 420

Fritt eget kapital

Överkursfond 10 062 10 062

Balanserad vinst eller förlust -1 994 -554

Årets resultat 885 -555

8 953 8 953

Summa eget kapital 29 373 29 373

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 314 159

Skulder till koncernföretag 113 -

Övriga kortfristiga skulder 193 49

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 27 61

647 269

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 020 29 642



28

Årsredovisning 

2020

Gomero

Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
 
Resultat efter finansiella poster - -555

Justeringar för poster som inte 

ingår i kassaflödet, m m * 2 555

2 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 2 -

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 603 1 786

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 378 -117

Kassaflöde från den löpande verksamheten 983 1 669

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i dotterbolag - -1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -16 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 -1

Finansieringsverksamheten 

Lämnat aktieägartillskott -885 -

Erhållna koncernbidrag 885 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 967 1 668

Likvida medel vid årets början 3 735 2 067

Likvida medel vid årets slut 4 702 3 735

*Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet, m.m.

2020-12-31 2019-12-31

Av- och nedskrivningar 2 -

Utdelning dotterföretag - -530

Nedskrivning andelar företag - 1 085

2 555
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 Noter
Not 1: Redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med års redo-

visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper 

som koncernen utom i de fall som anges nedan under 

avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget 

är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt 

genererad goodwill och varumärken redovisas i resultat-

räkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjande period. Avskrivningen redovisas som kostnad 

i resultaträkningen.

               

Moder-Följande avskrivningstider 
tillämpas:           Koncernår     företagår

Balanserade utgifter för 

utveckling och liknande arbeten  5

Goodwill    10

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 

och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som kost-

nader när de uppkommer. 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjande period eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider                        
Moder-

tillämpas:           Koncernår     företagår

Materiella anläggningstillgångar:

Inventarier, verktyg och installationer     5 5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och 

skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de

enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, 

vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella 

leasingavtal (hyresavtal), oavsett om de är operationella 

eller finansiella. Ett operationellt leasingavtal är ett 

leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 

inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter 

för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som 

kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balans-

dagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärder genomförts, 

t ex terminssäkring, används terminskursen. Valuta kurs-

diffeenser som uppkommer vid reglering eller omräkning 

av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 

räkenskapsår de uppkommer.
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Årsredovisning 

2020

Gomero

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffnings-

värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 

inkuransrisk beaktats.

Ersättningar till anställda 
efter avslutad anställning
Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klass-

ificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmåns-

bestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter 

till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, 

och har inte längre någon förpliktelse till den anställde 

när avgiften är betald. Storleken på den anställdes 

ersättningar efter avslutad anställning är beroende av 

de avgifter som har betalat och den kapitalavkastning 

som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en 

förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna 

till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i 

allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer 

att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att 

avkastningen på tillgångarna avviker från förväntning-

arna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även 

om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som 

kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer

Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som 

finns i BFNAR 2012:1.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av 

aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 

inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 

årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redo-

visats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 

resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 

tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skatte-

pliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära 

skillnader som härrör från första redovisningen av good-

will. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 

temporära skillnader och för möjligheten att i fram-

tiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 

Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 

motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas 

respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser 

och skatteregler som är beslutade före balansdagen 

och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst 

det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 

på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. 

Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver 

upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget 

erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redo-

visas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av 

det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag 

för rabatter.

Koncernredovisning
Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 

eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller  

på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 

Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma 

ett företags finansiella och operativa strategier i syfte 

att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av 

rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär 

att förvärvs analysen upprättas per den tidpunkt då 

förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med 

denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade 

enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av 

enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive 

goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 

medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till 

summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 

erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och över-

tagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, 

utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet 

samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 

fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 

förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara till-

gångar och övertagna skulder samt minoritets intresse. 

Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 

förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten 

inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade före-

tagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar 

och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller 

negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffnings-

värdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger 

det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade 

företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill 

redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för acku-

mulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.
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Not 2 : Anställda, personal kostnader 
och arvoden till styrelse

2020-01-01- 

2020-12-31 Varav män
2019-01-01- 

2019-12-31 Varav män

Moderföretag

Totalt 

moderföretaget 
- - - -

Dotterföretag

Sverige 12 8 14 9

Totalt dotterföretag 12 8 14 9

Koncernen totalt 12 8 14 9

Medelantalet anställda

2020-01-01- 

2020-12-31

2019-01-01- 

2019-12-31

Moderföretag

Löner och andra ersättningar - -

Dotterföretag

Löner och andra 

ersättningar

6 800 8 035

Sociala kostnader 2 986 3 943

(varav pensionskostnader) 830 1 070

Koncernen

Löner och andra 

ersättningar

6 800 8 035

Sociala kostnader 2 986 3 943

(varav pensionskostnader) 830 1 070

Löner och andra ersättningar samt sociala 
kostnader, inklusive pensionskostnader
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Årsredovisning 

2020

Gomero

Not 3:  Avskrivningar av materiella 
och immateriella anläggnings-
tillgångar

2020-01-01- 

2020-12-31

2019-01-01- 

2019-12-31

Koncern

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -1 996 -1 538

Goodwill -602 -603

Inventarier, verktyg och installationer -133 -109

-2 731 -2 250

Nedskrivningar fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -2 731 -2 250

Moderföretag

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Inventarier, verktyg och installationer -2 -

2020-01-01- 

2020-12-31

2019-01-01- 

2019-12-31

Utdelning från dotterföretag - 530

Nedskrivningar - -1 085

- -555

Not 4: Resultat från andelar 
i koncernföretag
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2020-01-01- 

2020-12-31

2019-01-01- 

2019-12-31

Erhållna koncernbidrag 885 -

SUMMA 885 -

Not 5: Bokslutsdispositioner

2020-01-01- 

2020-12-31

2019-01-01- 

2019-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 29 986 29 986

Vid årets slut 29 986 29 986

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början

Årets avskrivning enligt plan

-29 126

-602

-28 523

-603

Vid årets slut -29 728 -29 126

Redovisat värde vid årets slut 258 860

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets slut - -

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 6: Goodwill
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2020-01-01- 

2020-12-31

2019-01-01- 

2019-12-31

Koncern

Aktuell skatt -7 -9

-7 -9

Moderföretag

- -

Not 7: Skatt på årets resultat

 

2020-12-31

 

2019-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 16 357 15 304

Nyanskaffningar 1 024 1 053

17 381 16 357

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -9 672 -8 134

Årets avskrivning -1 996 -1 538

Årets omräkningsdifferenser 1 -

-11 667 -9 672

Redovisat värde vid årets slut 5 714 6 685

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:

- -

Ackumulerade avskrivningar:

Redovisat värde vid årets slut

-

-

-

-

Not 8: Balanserade utgifter 
för utvecklingsarbeten
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2020-12-31 2019-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 1 157 1 299

Nyanskaffningar 542 66

Avyttringar och utrangeringar -386 -208

Vid årets slut 1 313 1 157

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -787 -886

Återförda avskrivningar på avyttringar 

och utrangeringar - 208

Årets avskrivning -133 -109

Årets omräkningsdifferenser -1 -

Vid årets slut  -921 -787

Redovisat värde vid årets slut 392 370

Inventarier som innehas under finansiella 

leasingavtal ingår med följande belopp Inga Inga

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Nyanskaffningar 16 -

Vid årets slut 16 -

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Årets avskrivning -2 -

Vid årets slut -2 -

Redovisat värde vid årets slut 14 -

Not 9: Inventarier, 
verktyg och installationer
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2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 23 966 25 050

Förvärv - 1

Nedskrivning - -1 085

Redovisat värde vid årets slut 23 966 23 966

Not 10: Andelar i koncernföretag

  

2020-12-31 2019-12-31

Dotterföretag/ Org nr/ Säte Antal 

andelar i %

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

Gomero Nordic AB, 

56551-2422, Göteborg 100 23 850 23 850

Kunnigunda på Holmen AB, 

556790-4387, Göteborg 100 115 115

Industriarmatur Australia PTY LTD, 68631546104, 

Australien 100 1 1

23 966 23 966

Spec av moderföretagets och koncernens
innehav av andelar i koncernföretag. 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överens stämmer 

med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

2020-12-31 2019-12-31

Koncern

Hyra 345 344

Försäkring 56 60

Övriga poster 607 1 164

1 008 1 568

Moderföretag

Övriga poster 121 63

121 63

Not 11: Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter
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2020-12-31 2019-12-31

Koncern

Beviljad kreditlimit 4 000 4 000

Outnyttjad del -4 000 -4 000

Utnyttjat kreditbelopp - -

Moderföretaget -

Utnyttjat kreditbelopp - -

2020-12-31 2019-12-31

Koncern

Upplupna semesterlöner 715 552

Ber. sociala avgifter 225 173

Ber. löneskatt 552 581

Uppl intäkter 3 760 3 690

Övriga poster 358 399

Moderföretaget 27 61

Övriga poster 27 61

Not 12: Checkräkningskredit

Not 13: Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter
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2020-12-31 2019-12-31

Företagsinteckningar 7 500 000 7 500 000

Företagsinteckningar eget förvar 2 850 000 2 850 000

Summa ställda säkerheter 10 350 000 10 350 000

Not 14: Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser - koncernen

Not 15: Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets slut

Not 16: Koncernuppgifter

Not 17: Nyckeltalsdefinitioner

Ställda säkerheter

I början av året rekryteras Nils Lindgren som CFO och IRansvarig, med tillträde 1 april.

I slutet av mars erhölls ett tekniskt godkännande av SIPP från Bayernwerk Group GmbH.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % 

(3,6 %) av inköpen och 100 % (100 %) av försäljningen andra företag inom 

hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

EBITDA: Rörelseresultat före finansiella poster, skatt, av och nedskrivningar

EBITDA-marginal %: EBITDA / Nettoomsättning

Rörelsemariginal (EBIT) %: Rörelseresultat / Nettoomsättning

Avkastning på eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderföretagets 

   aktieägare / Genomsnittligt eget kapital

Soliditet: (Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Nettoskuld/EBITDA: (Räntebärande skulder - likvida medel) / EBITDA
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 Underskrifter
Göteborg den 23 april 2021

Johan Rask
Styrelseordförande

Fredrik Östbye

 

Jörgen Hentschel

Jan-Eric Nilsson
Verkställande direktör

Gunnar Hedbris

Alf Engqvist

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets 

resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på 

ordinarie årsstämma.

Vår revisionsberättelse har lämnats 
den 23 april 2021 Frejs Revisorer AB

Ulf Johansson
Auktoriserad revisor
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	Gomero - årsredovisning2020_leverans_enkelsidor_v2.pdf
	Revisionsberättelse räk år 2020 Gomero Group AB.pdf

