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Koncernens resultaträkning
MSEK NOT 2022 2021

Försäljningsintäkter 33 24 253 18 044

Övriga rörelseintäkter  239 86

Nettoomsättning  6, 7, 8, 9 24 492 18 130

Varukostnader  –17 311 –12 4431)

Personalkostnader 10, 11 –1 840 –1 640

Övriga rörelsekostnader 12, 13 –3 277 –2 376

Avskrivningar och nedskrivningar 19, 20, 21 –914 –678

Jämförelsestörande poster 14 –14 –159

Rörelseresultat  1 136 833

Resultatandel från joint ventures 15 2 2

Finansiella intäkter 16 21 6

Finansiella kostnader 16 –275 –98

Resultat före skatt  884 743

Skatt 17 –184 –147

Årets resultat  700 595

Årets resultat hänförligt till  

– moderbolagets aktieägare  700 595

– innehav utan bestämmande inflytande 0 0

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning, SEK 18 6,59 5,60

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 18 6,58 5,58

1) Inkluderar jämförelsestörande poster om –16 MSEK, se not 14 för ytterligare information.

Koncernens rapport över totalresultat
MSEK NOT 2022 2021

Årets resultat  700 595

Poster som inte kommer att omklassificeras till årets resultat  

Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner före skatt 11 140 25

Skatt på ovan 17 –29 –8

Summa poster som inte kommer att omklassificeras till årets resultat 110 17

Poster som kommer att omklassificeras till årets resultat  

Förändring av säkringsreserv före skatt 31 106 –107

Skatt på ovan 17 –17 19

Omräkningsdifferenser 602 466

Summa poster som kommer att omklassificeras till årets resultat 691 378

Årets totalresultat  1 501 990

Årets totalresultat hänförligt till  

– moderbolagets aktieägare  1 501 990

– innehav utan bestämmande inflytande 0 0
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Koncernens balansräkning
MSEK NOT 2022 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 19 1 499 1 407

Materiella anläggningstillgångar 20 7 271 6 498

Nyttjanderättstillgångar 21 246 226

Uppskjutna skattefordringar 17 33 55

Innehav i joint ventures 15 19 16

Övriga långfristiga fordringar 23, 30 182 122

Summa anläggningstillgångar  9 249 8 323

Omsättningstillgångar

Varulager 22 4 270 3 933

Kortfristiga fordringar 23, 24, 30, 33 3 093 2 696

Räntebärande fordringar 23, 29 38 5

Likvida medel 25 879 809

Summa omsättningstillgångar  8 280 7 444

SUMMA TILLGÅNGAR  17 530 15 767

MSEK NOT 2022 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital

Aktiekapital 26 142 142

Övrigt  tillskjutet kapital 26 1 885 1 885

Reserver 1 303 612

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  4 873 4 290

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  8 204 6 930

Innehav utan bestämmande inflytande  2 2

Summa eget kapital  8 206 6 932

Långfristiga skulder

Uppskjutna skatteskulder 17 603 438

Pensionsskulder 11 234 348

Räntebärande skulder 23, 29 2 863 2 414

Avsättningar 27 41 61

Övriga långfristiga skulder 23, 30 42 35

Summa långfristiga skulder  3 783 3 297

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 23, 29 2 197 1 694

Aktuella skatteskulder 16 12

Avsättningar 27 27 29

Övriga kortfristiga skulder 23, 28, 30 3 301 3 803

Summa kortfristiga skulder  5 541 5 539

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  17 530 15 767
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Koncernens förändring av eget kapital
Reserver

MSEK NOT Aktiekapital

Övrigt   
tillskjutet 

kapital Säkrings reserv
Omräknings

reserv

Balanserade 
vinstmedel 

 inklusive årets 
 resultat

Totalt Gränges 
aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

 kapital

Ingående balans per 1 januari 2022 142 1 885 –25 637 4 290 6 930 2 6 932

Årets resultat – – – – 700 700 0 700

Poster i övrigt totalresultat – – 89 602 110 801 – 801

Koncernens totalresultat – – 89 602 810 1 501 0 1 501

Utdelning – – – – –239 –239 – –239

Optionspremie – – – – 7 7 – 7

Aktieswap – – – – 5 5 – 5

Utgående balans per 31 december 2022 142 1 885 64 1 239 4 873 8 204 2 8 206

Ingående balans per 1 januari 2021 142 1 885 63 171 3 707 5 968 2 5 970

Årets resultat – – – – 595 595 0 595

Poster i övrigt totalresultat – – –88 466 17 395 – 395

Koncernens totalresultat – – –88 466 612 990 0 990

Utdelning – – – – –117 –117 – –117

Aktieswap 31 – – – – 88 88 – 88

Utgående balans per 31 december 2021 142 1 885 –25 637 4 290 6 930 2 6 932
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Koncernens rapport över kassaflöden

MSEK NOT 2022 2021

Rörelseresultat  1 136 833

Avskrivningar och nedskrivningar  914 678

Övriga icke kassaflödespåverkande poster –148 215

Förändring i rörelsekapital m.m.  –736 –623

Betalda inkomstskatter  –65 –116

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 102 988

Rörelseförvärv – –90

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 19, 20 –993 –836

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –993 –926

Utdelning –239 –117

Aktieswap 5 –

Optionspremie 7 –

Betalda räntor 16 –280 –87

Erhållna räntor 16 16 5

Upptagna lån  14 707 6 466

Amortering  –14 302 –7 061

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –86 –793

Årets kassaflöde  23 –732

Likvida medel per 1 januari  809 1 473

Årets kassaflöde  23 –732

Omräkningsdifferenser i likvida medel  48 67

Likvida medel per 31 december 25 879 809

Avstämning mellan ingående och utgående balans för skulder  
vars kassaflöde redovisas i finansieringsverksamheten

MSEK 2022 2021

Netto räntebärande skulder per 1 januari 4 103 4 535

Kassaflöde 404 –595

Ej kassaflödespåverkande poster

Omräkningsdifferenser 467 130

Förändring i periodiserade lånekostnader –8 3

Nya och omvärderad leasingavtal 56 30

Netto räntebärande skulder per 31 december 5 022 4 103
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Noter till finansiella rapporter koncernen

2   Grunder för upprättande av  
koncernredovisningen

Grunder för upprättande
Grängeskoncernen omfattar, utöver moderbolaget Gränges AB, direkt 
och indirekt ägda dotterbolag till Gränges AB. 

De viktigaste redovisningsprinciperna som har tillämpats när denna 
koncernredovisning har upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 
Koncernredovisningen har upprättats och presenterats i överens
stämmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
såsom de antagits av EU, årsredovisningslagen och RFR 1 Komplette
rande redovisningsregler för koncerner. 

Redovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden 
förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder (inklusive 
 derivatinstrument) som värderas till verkligt värde. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd
ning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncer
nens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen 
anges i not 5.

En tillgång eller skuld klassificeras som kortfristig när den är en 
del av den normala verksamheten, när den främst innehas för omsätt
ningsändamål, när den förfaller inom 12 månader och när den består 
av likvida medel på balansdagen. Övriga poster är långfristiga. 
En utdelning blir inte en skuld förrän den formellt har godkänts av 
bolagsstämman.

Alla belopp är i miljoner kronor (MSEK) om ej annat anges. Negativa 
tal är antingen kostnader eller utbetalningar (kassaflöde). 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas i not 14 och avser intäkter och 
kostnader av engångskaraktär. 

1  Allmän information
Koncernens moderbolag, Gränges AB, är ett svenskt publikt aktie
bolag med organisationsnummer 5560016122 och har sitt säte i 
Stockholm med huvudkontor på Linnégatan 18, 114 47 i Stockholm. 
Styrelsen för Gränges AB har den 15 mars 2023 godkänt detta doku
ment för offentliggörande.

Det huvudsakliga syftet med att separera väsentliga engångsposter 
är för att underlätta förståelsen för den underliggande verksamhets
utvecklingen. 

Koncernredovisning
Dotterbolag
Dotterbolag 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. 
Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen och konsoli
deras till och med dagen då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelse
förvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av 
verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar  
sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emit
terats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla 
 tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om 
 villkorad köpeskilling. 

Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett 
rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvs
dagen. För varje förvärv avgör koncernen om innehav utan bestäm
mande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt 
värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade  
värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.

Förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs när de uppstår.
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade  

vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimine
ras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall 
anpassats till koncernens principer.

Samarbetsarrangemang 
Andelar i företag där koncernen tillsammans med andra har gemen
samt bestämmande inflytande klassificeras som antingen joint 
 venture eller gemensam verksamhet beroende på de kontraktuella 
rättigheter na och skyldigheterna som varje investerare har. Sam
arbetsarrangemang ingår i koncernens finansiella rapporter från det 
datum då gemensamt bestämmande inflytande uppnås och undantas 
från det datum då gemensamt bestämmande inflytande förloras. 

Gränges har bedömt att sitt samarbetsarrangemang i Shanghai 
Gränges Moriyasu Aluminum Co Ltd ska klassificeras som ett joint 
venture. Se not 15 för ytterligare information om samarbets
arrangemanget. 

Joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden vilket innebär 
att innehavet initialt redovisas i koncernens rapport över finansiell 
ställning till anskaffningskostnad. Det redovisade värdet ökas eller 
minskas därefter för att beakta koncernens andel av resultat och 
övrigt totalresultat från sina joint ventures. Koncernens andel av 
resultatet presenteras på raden ”Resultatandel från joint ventures” 
i resultaträkningen och raden ”Innehav i joint ventures” i balans
räkningen. 

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är 
koncernens rapporteringsvaluta. 

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag 
då posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som upp
kommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens 
kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna 
utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av 
kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster och förluster 
 redovisas i övrigt totalresultat. 

Finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta redovisas till 
balansdagens valutakurs och eventuell vinst eller förlust redovisas i 
resultaträkningen bland finansiella poster. Andra monetära poster i 
utländsk valuta redovisas till balansdagens valutakurs och eventuell 
vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen som rörelseposter. 

3  Nya redovisningsprinciper
Nya standarder, tillägg och tolkningar effektiva från 1 januari 2022 
eller senare har inte haft någon väsentlig påverkan på denna finan
siella rapport.

Nya standarder, tillägg och tolkningar effektiva från 1 januari 2023 
bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella 
rapporter.

86  GRÄNGES ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022

FINANSIELLA RAPPORTER / KONCERNEN / NOTER



Intäkter från avtal med kunder 
Intäkter redovisas för att beskriva överföringen av utlovade varor eller 
tjänster till kunder till ett belopp som speglar den ersättning som 
Gränges förväntas att ha rätt till i utbyte mot dessa varor eller tjänster.

Gränges bedriver huvudsakligen försäljning av valsade aluminium
produkter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Intäkter 
genereras genom försäljning av material som produceras för en viss 
kund och tillämpning. Intäktsredovisningen sker vid en given tidpunkt 
när kontrollen har överförts till kunden.

Transaktionspriset på Gränges produkter baseras på det mervärde 
Gränges erbjuder i form av materialegenskaper och tillverkningspro
cess (fabrikationspris), samt priset på råvaran aluminium (metallpris). 
Kostnaden för aluminium förs till stor del vidare till kunden genom 
metallprisklausuler där aluminiumpriset oftast fastställs i samband 
med leverans. Råvaruprisrisk beskrivs i not 30.

Vid fastställande av transaktionspriset på Gränges produkter tas 
hänsyn till effekten av rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen, 
kassa rabatter och retrospektiva volymrabatter, uppskattas vid avta
lets början och ingår i transaktionspriset till den del det är högst san
nolikt att den inte kommer att bli föremål för en väsentlig reversering 
när den osäkerhet som den förknippas med upphör. 

Gränges uppdaterar det uppskattade transaktionspriset inklusive 
bedömningen av huruvida en uppskattning av rörlig ersättning är 
begränsad vid utgången av varje rapportperiod.

Övriga intäkter sker i begränsad omfattning och avser under 
 normala omständigheter huvudsakligen hyresintäkter från fastigheter 
i Finspång. Hyresintäkterna period iseras i enlighet med hyresavtal 
och intäktsredovisas den period då uthyrning sker.

Vinst eller förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 
redovisas som ”Övriga rörelseintäkter” eller ”Övriga rörelsekostnader” 
och ingår i resultaträkningen.

Rapport över totalresultat
Rapport över totalresultat inkluderar poster som redovisas i eget 
kapital, men som inte ingår i ordinarie resultatet för perioden. Post
erna i rapporten är aktuariella vinster och förluster på pensioner, 
 förändringar i säkringsreserv i säkringstransaktioner och valuta
omräkningseffekter. 

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
Koncernen har utgifter för att bedriva forskning och utveckling. Utgifter 
för forskning kostnads förs direkt, medan utgifter för utveckling redo
visas som immateriella tillgångar om de underliggande ekonomiska 
faktorerna är identifierbara och representerar framtida ekonomiska 
fördelar som koncernen har kontroll över. 

Koncernen arbetar med ett stort antal utvecklings projekt, men för 
närvarande uppfylls inte kriterierna för att redovisa projekten som 

immateriella tillgångar eftersom de framtida ekonomiska fördelarna 
inte kan identifieras samt att det inte går att uppvisa någon grad av 
säkerhet vid utvecklingen av de immateriella tillgångarna under 
utvecklingsstadiet. 

Aktiverade utgifter för internt genererade eller speciellt anpassade 
datorprogram redovisas som immateriella tillgångar. Dessa skrivs av 
linjärt under 10 år.

Kundrelationer har förvärvats som en del av rörelseförvärv. De 
redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och skrivs därefter 
av linjärt över deras bedömda nyttjandeperiod som är 12 till 20 år.

Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp 
varmed köpeskillingen överstiger verkligt värde på identifierbara för
värvade nettotillgångar. Goodwill nedskrivningstestas årligen eller 
oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 
värdeminskning. Det redovisade värdet på 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 en kostnad och återförs inte.

Övriga förvärvade immateriella rättigheter skrivs av under rättig
heternas löptid.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar är materiella tillgångar som är 
avsedda för produktion, leverans av varor eller administrativa ända
mål och har en varaktig livslängd. De redovisas i balansräkningen till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. Underhåll av tillgångar kostnadsförs bland rörelse
kostnader när underhållet utförs, medan större periodiska underhåll 
och kostnader för ersättningar eller förbättringar redovisas som en 
investering och läggs till anskaffningsvärdet för tillgångarna. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt, fördelat på olika 
kom  ponenter, enligt följande procentsatser för att fördela deras 
 an  skaff  ningsvärde ner till det beräknade restvärdet över nyttjande
perioden: 
• byggnader och markanläggningar 10–40 år, 
• maskiner, inventarier och installationer 5–30 år, 
• byggnadsinventarier och fordon 5–20 år, 
• ITutrustning 5 år.

Tillgångarnas nyttjandeperiod och restvärde omprövas varje år och 
justeras vid behov.

Om restvärdet är högre än det redovisade värdet stoppas avskriv
ningarna. Detta gäller särskilt byggnader. Om det finns indikationer 
på att en tillgång behöver skrivas ned, kommer tillgången att skrivas 
ned till återvinningsvärdet om återvinningsvärdet är lägre än det 
 redovisade värdet. Återvinningsvärdet motsvarar det högsta av 
 netto försäljnings värdet och nyttjandevärdet.

Lånekostnader som är direkt hänförbara till uppförande av 
 kon cernens egna anläggningstillgångar aktiveras som en del  
av anskaffningsvärdet för tillgången.

Nyttjanderättstillgångar
Redovisade värden för nyttjanderättstillgångar och leasingskulder 
baseras på nuvärdesberäknade betalningsflöden under förväntade 
kontraktsperioder. Marginella låneräntor bestäms utifrån antaganden 
kring räntesats för lån under motsvarande period och med motsva
rande säkerhet. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader eller som 
upphör inom 12 månader från övergångstidpunkten är klassificerade 
som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade leasingskul
derna eller nyttjanderätterna. I tillägg har också nyttjanderättsavtal 
avseende kontorsutrustning eller andra tillgångar av lågt underliggande 
värde klassificerats som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade 
skulderna eller nyttjanderätterna. 

Nyttjanderätter skrivs av från kontraktets startdatum och följer 
den avskrivningstid som är kortast av den ekonomiska livslängden 
eller avtalsperioden. Vid ingången av ett nytt leasingavtal görs 
bedömning kring utnyttjande av eventuella förläningsoptioner eller 
utnyttjande av möjlighet att köpa de underliggande tillgångarna, eller 
utnyttja förtidsuppsägning. Det innebär att Gränges som leasetagare 
själv fastställer vilken kontraktslängd som anses rimlig istället för att 
ta hänsyn till uppsägningsklausulen i avtalen.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto
försäljningsvärdet. Inköpta varor värderas till anskaffningsvärde 
enligt FIFOprincipen, medan egentillverkade färdiga varor och 
 produkter i arbete  värderas till produktionskostnad. Avdrag görs för 
inkurans.  Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljnings
priset minus försäljningskostnader. För beskrivning av varulager som 
säkrad post i säkring av verkligt värde se ”Säkring av verkligt värde”, 
under avsnittet ”Finansiella instrument”.

Likvida medel 
Likvida medel består av kassa, bank och kortfristiga placeringar med 
en löptid på tre månader eller mindre och endast utsatt för obetydliga 
värdeförändringar.

Avsättningar och skulder 
Pensioner 
Grängeskoncernens pensionssystem i Europa och USA består i 
huvudsak av avgiftsbestämda planer, men det förekommer även 
 förmånsbestämda pensionsplaner.  

För avgiftsbestämda pensionsplaner har företaget ett ansvar 
att göra avtalade betalningar för de anställdas framtida pensioner. 
Den framtida pensionen bestäms av storleken på inbetalningar och 
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avkastningen på pensionssparandet. När avgifterna är betalda finns 
det inte några ytterligare betalningsförpliktelser knutna till den premie
bestämda pensionen och därför redovisas inga avsättningar i balans
räkningen. 

Pensionskostnaderna för avgiftsbestämda planer kommer att 
 motsvara gjorda betalningar till anställdas pensionsplaner i rapport
perioden och redovisas som personalkostnader. 

Förmånsbestämda pensionsplaner baseras på ett löfte från bola
get till de anställda att de kommer att få en viss pension vid pensione
ring, vanligen definierat som en andel av slutlönen. Bolaget ansvarar 
för storleken av den framtida pensionsförmånen och det ekonomiska 
 värdet av denna skyldighet ska redovisas i resultat och balansräk
ningen. 

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbe
stämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmåns bestämda förplik
telsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltnings
tillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas 
årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den så kallade 
 projected unit creditmetoden. Nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida 
kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga före
tagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna 
kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella 
 pensionsförpliktelsens. För de svenska planerna används bostads
obligationer för att fastställa diskonteringsräntan.

Kostnaden avseende tjänstgöring under innevarande period redo
visas som personalkostnader. Nettoräntan beräknas genom att 
 diskonteringsräntan tillämpas på förmånsbestämda planer och på  
det verkliga värdet på förvaltningstillgångar. Denna kostnad ingår i 
finansiella kostnaderna i resultaträkningen. 

Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade 
justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i 
övrigt totalresultat under den period då de uppstår.

Avsättningar 
Avsättningar redovisas vid eventuella förlustkontrakt och för 
omstruktureringar när dessa beslutats. Avsättningarna täcker inte 
eventuella framtida rörelseförluster. När det gäller omstrukturerings
reserver måste det finnas en detaljerad plan som identifierar vilka 
delar av verksamheten som ska omstruktureras och en välgrundad 
förväntan måste ha skapats hos dem som berörs av omstrukture
ringen. Dessutom måste det vara möjligt att göra en tillförlitlig upp
skattning av kostnaden för omstruktureringen. Utfallet på koncernens 
långsiktiga incitamentsprogram är beroende av Grängesaktiens total
avkastning. Förväntade kostnader för LTI redovisas som avsättning. 

Avsättningar beräknas på basis av den bästa uppskattningen av 
förväntade kostnader. Om effekten är väsentlig, kommer förväntade 
framtida kassaflöden diskonteras.

Eventualförpliktelser och eventualtillgångar 
En eventualförpliktelse eller eventualtillgång är en möjlig förpliktelse 
eller en möjlig tillgång vars existens är osäker och kommer att bekräf
tas av att en framtida särskild händelse inträffar eller uteblir, till 
exempel resultatet av rättsliga förfaranden eller den slutliga regle
ringen av en försäkringsskada. Om sannolikheten att skulden har upp
stått överstiger 50 procent redovisas en avsättning i balansräkningen. 
Om sannolikheten är lägre anges en eventualförpliktelse som en 
tilläggs upplysning till de finansiella rapporterna, om inte sannolik
heten för utbetalning är mycket liten. En tillgång kommer endast att 
redovisas i balansräkningen om det är mycket sannolikt att koncernen 
kommer att erhålla tillgången. Upplysning om eventualtillgångar 
 lämnas när ett inflöde av resurser är sannolikt.

Skatt 
Inkomstskatt utgörs av summan av aktuell skatt och förändringar i 
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 redovisas till det belopp som 
förväntas betalas till skattemyndigheterna på grundval av den skatte
pliktiga inkomsten som redovisas för de enheter som ingår i koncern
redovisningen. Beräkningen baseras på de skatte regler som är beslu
tade på balansdagen. Osäkra skattepositioner beaktas vid beräkningen 
av aktuell skatt om det bedöms som mer än 50 procent sannolikhet 
att positionen kommer att leda till en ytterligare skattekostnad.

Uppskjuten skatt i balansräkningen har beräknats på nominell 
skattesats med utgångspunkt i temporära skillnader för tillgångar 
och skulder på balansdagen. 

En avsättning för uppskjuten skatt på balanserade vinstmedel i 
utländska dotterbolag redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
utdelningen kommer att distribueras inom en snar framtid.

Uppskjutna skattefordringar utvärderas löpande och redovisas 
endast i balansräkningen i den omfattning det är troligt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att kunna utnyttjas. 

Uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar kvittas 
så långt detta är möjligt inom ramen för lokala lagar och föreskrifter 
för beskattning.

Finansiella instrument 
Koncernens finansiella tillgångar utgörs av likvida medel, låneford
ringar, kundfordringar samt derivat. Köp och försäljning av finansiella 
tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då koncernen förbin
der sig att köpa eller sälja tillgången. Kundfordringar redovisas när 
fakturan har skickats. Finansiella tillgångar tas bort från balansräk
ningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut 
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten till en annan part. 

Koncernens finansiella skulder utgörs av upplåning och leveran
törsskulder samt derivat. Finansiella skulder redovisas i balans
räkningen när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet  

att betala. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen  
i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde 
plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar och 
skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultatet. Dessa 
redovisas första gången till verkligt värde exklusive transaktions
kostnader. 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas generellt sett inte, även 
när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en 
avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt reali
sera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte 
vara beroende av framtida händelser och den måste vara rättsligt 
 bindande för företaget och motparten både i den normala affärsverk
samheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

Ränteintäkter och räntekostnader redovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden och redovisas under ”Finansiella intäkter” 
 respektive ”Finansiella kostnader”.

Derivat
Derivat klassificeras antingen som värderade till verkligt värde via 
resultatet eller som säkringsinstrument där säkringsredovisning till
lämpas. Derivaten värderas till verkligt värde på balansdagen och 
redovisas som tillgångar eller skulder. Vinster och förluster till följd av 
förändringar i verkligt värde redovisas i resultatet i de fall då derivatet 
inte är en del av ett säkringsförhållande som uppfyller kriterierna för 
säkrings redovisning. Köp och försäljning av derivat redovisas på 
affärsdagen.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Modellen för de finansiella tillgångarna i denna kategori är att erhålla 
avtalsenliga kassaflöden, vilka har bedömts enbart bestå av kapital
belopp och ränta. Tillgångar i denna kategori utgörs av kundfordringar 
och andra fordringar samt likvida medel. Tillgångarna ingår i omsätt
ningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. 

Kundfordringar klassificeras alltid som omsättningstillgångar.  
I balansräkningen värderas tillgångarna i denna kategori till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Kund
fordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga, 
efter avdrag för förväntade kreditförluster.

Koncernen tillämpar en modell som tar sin utgångspunkt i framtida 
förväntade kreditförluster. Reserveringar för kreditförluster motsvarar 
förväntade kreditförluster för alla poster (från första redovisnings 
tillfället). För att mäta förväntade kreditförluster utförs en analys av 
förväntade kreditförluster med hjälp av en provisionsmatris anpassad 
för lokalisering av kundens marknad, där historiska, rådande och 
framåtblickande faktorer beaktas. Reserveringar för förväntade 
  kredit  förluster beräknas och redovisas för den förväntade åter
stående  löptiden för samtliga kundfordringar.
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Förväntade kreditförluster beräknas som skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida  kassaflöden 
diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva 
ränta. För kundfordringar beräknas förväntade kreditförluster utan dis
kontering. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivnings
beloppet inklusive framtida förändringar i förväntade kredit förluster 
redovisas i koncernens resultaträkning. 

Koncernen definierar generellt kreditförsämrade tillgångar som till
gångar med förfallna betalningar på mer än 90 dagar eller tillgångar, 
där det finns andra observerbara uppgifter som tyder på att det finns 
en mätbar minskning av uppskattade framtida kassaflöden. 

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster 
som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder och värde
ras till upplupet anskaffningsvärde. 

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter trans
aktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaff
ningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resul
taträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektiv
räntemetoden.

Leasingskulder 
Redovisade värden för leasingskulder baseras på nuvärdesberäknade 
betalningsflöden under förväntade kontraktsperioder. I första hand 
tillämpas den implicita räntan i avtalet. I de fall den inte går att fast
ställa används i stället den marginella låneräntan, vilken motsvarar 
den ränta bolaget skulle erbjudits om anskaffningen finansierats med 
lån från ett finansiellt institut.

Säkringsredovisning
Koncernen använder följande kriterier för att klassificera ett derivat 
eller ett annat finansiellt instrument som ett säkringsinstrument:  
(1) säkringsinstrumentet förväntas vara mycket effektivt i motverkan
det av förändringar i verkligt värde eller kassa flöden till ett identifierat 
objekt (säkrad post), (2) säkringseffektiviteten kan mätas på ett till
förlitligt sätt, (3) tillfredsställande dokumentation upprättas innan 
säkringsinstrumentet anskaffas som bland annat visar att säkrings
förhållandet är effektivt, (4) i fall med kassaflödes säkringar, att den 
framtida transaktionen anses vara mycket  sannolik, och (5) att 
säkrings relationen utvärderas regelbundet.

Vinster och förluster avseende säkringar redovisas i resultat
räkningen vid samma tidpunkt som vinster och förluster redovisas  
för de poster som säkrats.

Säkring av verkligt värde
Förändringar i verkligt värde på derivat betecknade som säkrings
instrument redovisas omedelbart i resultat räkningen. Förändringar i 
verkligt värde, med avseende på den risk som säkrats, på den säkrade 
posten (varulager) redovisas i resultaträkningen på samma sätt och 
justerar den säkrade postens redovisade värde. Säkringsredovisning 
avslutas om: (a) säkringsinstrumentet har förfallit, sagts upp, utnytt
jats eller sålts, (b) säkringen inte längre uppfyller de ovan nämnda 
kraven för säkring. I fallet med en avvecklad säkring kommer för
ändringar i verkligt värde på den säkrade posten redovisas i balans
räkningen fram tills att den säkrade posten (varulager) redovisas som 
varukostnader i resultaträkningen.

Kassaflödessäkringar
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på säkrings
instrumentet redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i säk
ringsreserven fram till att den säkrade transaktionen genomförs var
vid den ackumulerade värde förändringen på säkrings instrumentet 
omklassificeras till resultaträkningen. 

Den ineffektiva delen av säkringsinstrumentet redovisas omedel
bart i resultaträkningen. När ett säkringsinstrument har förfallit, 
avyttrats, utnyttjats eller avslutas, eller koncernen upphör med säk
ringsförhållandet, kommer de ackumulerade effekterna behållas i 
säkrings reserven, och kommer att redovisas i resultat räkningen när 
den säkrade transaktionen inträffar. Om den säkrade transaktionen 
inte längre förväntas inträffa, kommer den ackumulerade värdeför
ändringen på säkrings instrumentet omedel bart redovisas i resultat
räkningen.

Rörelsesegment
Gränges har två affärsområden, Gränges Eurasia och Gränges Ameri
cas, vilka bedöms utgöra koncernens rörelsesegment och överens
stämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren, vilken utgörs av VD. 

Gränges Eurasia består av tre produktions anläggningar med gjut
ning av valsgöt och varmvalsteknik i Finspång (Sverige), Konin (Polen) 
och Shanghai (Kina), och inkluderar även Gränges Powder Metallurgy i 
SaintAvold (Frankrike). Den största slutkundsmarknaden för Gränges 
Eurasia är värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin. 

Gränges Americas tillämpar bandgjutningsteknik och består av tre 
produktionsanläggningar i Huntingdon, Salisbury och Newport. De 
största slutkundsmarknaderna för Gränges Americas är värmeväxlar
material till HVACindustrin och material till specialförpackningar. 
Gränges Americas är också distributör av värmeväxlar material till for
donsindustrin från Gränges Eurasia på den nord och syd amerikanska 
marknaden. 

Gränges Eurasia leds av VD medan Gränges Americas leds av regi
onchefen för Americasregionen. Verksamhet för koncerngemen
samma funktioner och övriga poster som inte kan fördelas på Gränges 
Eurasia eller Gränges Americas rapporteras i Övrigt och elimineringar. 

I segmentsrapporteringen presenteras volym, omsättning, justerat 
rörelseresultat, rörelseresultat,  sysselsatt kapital och avkastning på 
sysselsatt kapital per segment. Finansiella poster och skatter redo
visas och följs upp för koncernen som helhet. Det görs ingen detaljerad 
uppdelning av antal anställda eller poster i balansräkningen utöver 
avkastning på sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital inkluderar inte 
några skatteposter eller upplupen ränta per affärsområde.

Övriga principer
Kassaflöde 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod och visar 
kassaflöden från löpande verksamhet, investerings verksamhet och 
finansieringsverksamhet och förklarar förändringar i ”Likvida medel” 
för rapportperioden. 

Rörelseförvärv
Förvärvsmetoden används för redovisning av förvärv av dotterföretag 
och vid förvärv av verksamheter. Det överskott som utgörs av skillna
den mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet av identifier
bara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill.

Innehav utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en separat post  
i koncernens eget kapital.

Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas i de finansiella rapporterna då det är mycket 
troligt att bidragen kommer att erhållas. Bidragen redovisas antingen 
som intäkt eller som en minskning av kostnaderna och, i det senare 
fallet, matchas med de kostnader som de är avsedda att kompensera 
för. Statliga stöd som hänför sig till investeringar redovisas som en 
reduktion av anskaffningsvärdet och minskar avskrivnings underlaget 
för tillgången.

Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har investeringsprogram för ledande befattningshavare 
och övriga nyckelpersoner där deltagarna investerat i aktier, köp och 
teckningsoptioner i Gränges AB (publ). Deltagarna har erhållit villko
rade kontanta bidrag avsedda för investeringarna. Om deltagaren 
säger upp sin anställning eller blir uppsagd inom tre år från tidpunk
ten för utbetalning av bidragen ska ett belopp motsvarande kontant
bidraget efter skatt (”nettobidraget”) återbetalas till Gränges. Vidare 
förbinder sig deltagarna att inte avyttra aktierna eller optionerna inom 
tre år, om så skulle ske blir deltagaren återbetalningsskyldig för 
beloppet motsvarande nettobidraget pro rata antalet avyttrade aktier 
eller optioner motsvarande ursprunglig allokering.

Kontantbidragen samt hänförliga sociala avgifter redovisas som 
personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden på 
tre år.
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Köpoptionerna och teckningsoptionerna har baserats på marknads
mässiga grunder och optionspremien har fastställts av en  oberoende 
värderingsman enligt vedertagen värderingsmodell (BlackScholes). 
Optionspremierna redovisas i eget kapital.

Inga nya aktier kommer att emitteras av Gränges avseende de 
aktier som ska kunna förvärvas av deltagarna genom utnyttjande av 
utställda köpoptioner. Aktierna kommer istället levereras genom att 
Gränges ingått ett aktieswapavtal med tredje part på marknads
mässiga villkor, genom vilket den tredje parten i eget namn förvärvat 
och vid lösen överlåta aktier till deltagarna. Den finansiella expone
ringen som uppstod vid utställandet av köpoptionerna har säkrats 
genom det nämnda aktieswapavtalet. Aktieswappen bedöms utgöra 
ett eget kapitalinstrument och redovisas i eget kapital. Swappen har 
reglerats kontant.

För utländska deltagare som inte har möjlighet att investera direkt  
i Gränges aktie eller relaterade finansiella instrument har anpassade 
syntetiska program utformats. De syntetiska programmen är kontant
reglerade program som ger upphov till åtaganden som värderas till 
verkligt värde med omräkning varje balansdag utifrån Gränges aktie
kurs och redovisas som personalkostnader, med en motsvarande 
skuld. Den finansiella exponeringen som uppstår har säkrats genom 
att finansiella instrument har ingåtts med en tredje part där omvärde
ringen till verkligt värde redovisas som del av rörelseresultatet.

FORTS. NOT 4

Upprättandet av Gränges koncernredovisning kräver att ett antal 
bedömningar och antaganden görs, vilka kan påverka de redovisade 
värdena på tillgångar och skulder. Framtida händelser och föränd
ringar av verksamhetsparametrar kan göra det nödvändigt att ändra 
bedömningar och antaganden. Vid varje bokslut gör ledningen sin 

Räkenskapspost Not Bedömningar och antaganden som är av väsentlig betydelse för redovisat värde

Pensionsskuld 11 Pensions förpliktelsernas nuvärde är beroende av ett antal  faktorer som fastställs på aktuariell basis med 
hjälp av ett antal  antaganden. I de antaganden som använts vid fastställande av nettokostnad (intäkt) för 
 pensioner ingår en diskonteringsränta. 

Skatter 17 Skattesatsen i Kina är beroende av huruvida Gränges klassificeras som ett högteknologiskt företag. Denna 
kvalificering ger rätt till en inkomstbeskattning om 15 procent i stället för ordinarie 25 procent. För att erhålla 
klassificeringen krävs dock att särskilda krav som ställts upp ska uppfyllas samt att lokala myndigheter i 
efterhand för vart och ett av de aktuella åren ska pröva huruvida Gränges har uppfyllt dessa. Gränges bedömer 
i nuläget att de särskilda kraven sannolikt kommer att uppfyllas för räkenskapsåret 2022 och tillämpar därför 
en skattesats om 15 procent för den kinesiska verksam heten för 2022.

Immateriella  
anläggningstillgångar

19 Nedskrivningsprövning för goodwill görs årligen eller löpande under året om en indikation som kan resultera i 
att nedskrivningsbehov uppstår. Viktiga antaganden till grund för nedskrivningsprövning är prognoser över 
framtida kassaflöden, vilket inkluderar antaganden om försäljningstillväxt och rörelsemarginal. Till grund för 
diskonteringsränta krävs dessutom antaganden om vägd genomsnittlig kapitalkostnad. Övriga immateriella 
anläggningstillgångar skrivs av linjärt över bedömd nyttjandeperiod, varför en förändrad bedömning av nytt
jandeperiod medför en förändring av redovisade värden. Nedskrivningsprövning för övriga immateriella 
anläggningstillgångar görs om en indikation som kan resultera i att nedskrivningsbehov uppstår. Inga immate
riella anläggningstillgångar har skrivits ned under 2022.

Materiella   
anläggningstillgångar

20 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar sker över komponenternas bedömda nyttjande perioder och 
nedskrivningsprövas om indikation på värdenedgång föreligger. Förändringar i antaganden avseende åter
vinningsvärde, uppskattad nyttjandeperiod eller koncernens förväntade resultatutveckling kan leda till 
 betydande värdeförändringar. Pågående expansionsinvesteringar avseende produktionsanläggningarna är 
väsentliga i sin natur. Avskrivningar påbörjas när nyanläggningarna tas i bruk och balanspostens värdering 
och redovisning är beroende av att tidsplaner och investeringskalkyler följs. Under 2022 har materiella anlägg
ningstillgångar till ett värde av 181 MSEK skrivits ned till följd av en brand i ett av valsverken i Konin, Polen.

Nyttjanderättstillgångar  
och leasingskulder

21 Redovisade värden för nyttjanderättstillgångar och leasingskulder baseras på nuvärdesberäknade betalnings
flöden under förväntade kontraktsperioder. Diskonteringsränta sätts utifrån antaganden kring räntesats för 
lån under motsvarande period och med motsvarande säkerhet. 

Varulager 22 Värdering till produktionskostnad sker med hjälp av beräkningsmodeller, baserat på aktuella  priser och 
 kostnadsnivåer, där direkta och indirekta produktionsrelaterade kostnader hänförs till tillverkade produkter. 
För bedömning av inkurans görs antaganden och bedömningar utifrån omsättningshastighet och hur 
 realiserbart lagret är. 

bästa bedömning av de områden där bedömningar och antaganden 
har stor betydelse för koncernen. Räkenskapsposter där ändringar 
i bedömningar och antaganden skulle ha en väsentlig inverkan på 
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår är:

5   Viktiga bedömningar och antaganden för redovisningen
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7   Geografisk fördelning av nettoomsättning, anläggningstillgångar och medelantalet anställda

Nettoomsättningen fördelas regionalt baserat på var kunderna är lokaliserade. Anläggningstillgångar och medelantalet anställda är  
baserat på var Gränges är lokaliserat.

2022 
MSEK Sverige Övriga Europa Kina Övriga Asien USA

Övriga Nord och 
Sydamerika Summa

Nettoomsättning 527 6 683 2 370 1 383 12 505 1 025 24 492

Anläggningstillgångar1) 1 082 2 360 969 0 4 604 – 9 016

Medelantal anställda 465 880 505 9 835 – 2 694

2021 
MSEK Sverige Övriga Europa Kina Övriga Asien USA

Övriga Nord och 
Sydamerika Summa

Nettoomsättning 438 4 629 2 191 996 7 968 1 909 18 130

Anläggningstillgångar1) 1 051 2 381 958 0 3 740 – 8 131

Medelantal anställda 486 858 503 9 793 – 2 648

1) Exklusive uppskjutna skattefordringar, innehav i joint ventures, räntebärande fordringar och övriga långfristiga fordringar.

De tio största kunderna stod för 47 procent (45) av omsättningen. Ingen kund representerade mer än 10 procent av den totala försäljningen  
under 2022 eller 2021.

6  Rörelsesegmentinformation
2022 2021

MSEK
Gränges 

Americas
Gränges 
Eurasia

Övrigt och  
elimineringar Summa

Gränges 
Americas

Gränges 
Eurasia

Övrigt och  
elimineringar Summa

Försäljningsvolym externt, kton 249,0 230,4 – 479,3 252,4 236,6 – 488,9

Försäljningsvolym internt, kton – 24,2 –24,2 0 – 26,9 –26,9 0

Total försäljningsvolym 249,0 254,5 –24,2 479,3 252,4 263,5 –26,9 488,9

Resultaträkning

Nettoomsättning, externt 13 136 11 356 – 24 492 9 502 8 627 – 18 130

Nettoomsättning, internt –21 1 277 –1 256 0 –14 1 021 –1 007 0

Total nettoomsättning 13 115 12 633 –1 256 24 492 9 488 9 648 –1 007 18 130

Justerat rörelseresultat1) 795 448 –93 1 150 655 446 –92 1 008

Rörelseresultat 782 441 –87 1 136 691 2802) –1382) 8332)

Justerat rörelseresultat per ton, kSEK 3,2 1,8 e/t 2,4 2,6 1,7 e/t 2,1

1) Justerat för jämförelsestörande poster, se not 14 för ytterligare information.
2) Inkluderar 131 MSEK i nedskrivningar av immateriella tillgångar för Gränges Eurasia och 27 MSEK för Övrigt och elimeringar.
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9  Leasingintäkter

Framtida minimileaseavgifter avseende leasingavtal och övriga hyres
avtal i egenskap av leasegivare hänförliga till icke uppsägningsbara 
avtal är per balansdagen fördelade över följande förfallotidpunkter:

MSEK 2022 2021

Inom ett år 16 15

Inom 2–5 år 43 34

Efter 5 år – –

Summa framtida leasingintäkter 59 48

Leasingintäkter uppgår till 15 MSEK (15) under 2022 och avser  
hyresintäkter från fastigheter i Finspång.

8  Intäkter från avtal med kunder

Gränges är en global leverantör av valsade aluminiumprodukter för 
värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nisch
applikationer. Gränges kunder finns inom fordons, HVAC, special
förpacknings och batteriindustrin liksom andra nischmarknader 
såsom transformatorer och vindkraftverk. Gränges har två affärs
områden: Gränges Americas och Gränges Eurasia.

Transaktionspriset på Gränges produkter baseras på det mervärde 
Gränges erbjuder i form av materialegenskaper och tillverknings
process (fabrikationspris), samt priset på råvaran aluminium. 
 Fabri kationspriset är i huvudsak fördefinierat medan aluminium
priset är rörligt och baseras på metallprisklausuler kopplade till 
marknadspriset.

Nettoomsättning per affärsområde

MSEK 2022 2021

Gränges Americas

Fabrikationsintäkter 4 542 3 182

Råvara och övriga intäkter 8 553 6 251

Intäkter från avtal med kunder 13 095 9 432

Övriga intäkter 20 56

Nettoomsättning Gränges Americas 13 115 9 488

Gränges Eurasia

Fabrikationsintäkter 5 112 3 861

Råvara och övriga intäkter 7 318 5 773

Intäkter från avtal med kunder 12 430 9 633

Övriga intäkter 203 15

Nettoomsättning Gränges Eurasia 12 633 9 648

Övrigt och elimineringar

Fabrikationsintäkter –771 –588

Råvara och övriga intäkter –485 –419

Intäkter från avtal med kunder –1 256 –1 007

Övriga intäkter – –

Nettoomsättning övrigt och elimineringar –1 256 –1 007

Totala fabrikationsintäkter 8 883 6 454

Totala råvaror och övriga intäkter 15 386 11 604

Totala intäkter från avtal med kunder 24 269 18 059

Totala övriga intäkter 223 71

Nettoomsättning 24 492 18 130

Övriga intäkter sker i begränsad omfattning och avser huvudsakligen 
försäkringsersättning relaterad till en brand i anläggningen i Konin, 
Polen samt hyresintäkter från fastigheter i Finspång. Försäkrings
ersättning och hyresintäkter har inte klassificerats som intäkter från 
avtal med kunder och ingår i övriga intäkter i tabellen ovan.

Vid fastställande av transaktionspriset på Gränges produkter tas  
hänsyn till effekten av rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen 
(kassa rabatter och retrospektiva volymrabatter) uppskattas vid 
 avtalets början och ingår i transaktionspriset till den del det är högst 
sannolikt att den inte kommer att bli föremål för en väsentlig reverse
ring när den osäkerhet som den förknippas med upphör. De rörliga 
ersättningarna redovisas som upplupna kostnader i balansräkningen. 

Fabrikationspriset tilldelat de återstående (ouppfyllda eller delvis 
ouppfyllda) prestationsåtagandena i avtal med kunder framgår av 
tabellen nedan.

Återstående prestationsåtaganden per 31 december 

MSEK 2022 2021

Inom ett år 6 078 5 238

Efter ett år men inom två år 3 414 3 097

Efter två år 1 226 1 673

Summa1) 10 717 10 009

1) Motsvarande försäljningsvolym om 529 kton (684).

Eftersom priset på råvaran är rörligt och baseras på metallpris
klausuler lämnar Gränges endast upplysning om fabrikationspriset 
tilldelat de återstående prestationsåtagandena i avtal med kunder.
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Medelantal anställda
2022 2021

Medelantal anställda Varav kvinnor Medelantal anställda Varav kvinnor

Gränges AB

Sverige 32 10 37 12

Dotterföretag

Sverige 433 88 449 91

Kina 505 57 503 58

USA 835 118 793 102

Polen 844 79 829 74

Övriga länder 45 6 37 4

Summa koncernen 2 694 358 2 648 341

Styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare
2022 2021

Antal på balansdagen Varav kvinnor Antal på balansdagen Varav kvinnor

Styrelseledamöter 7 2 7 3

VD, vice VD och övriga ledande 
 befattningshavare 6 1 5 1

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 
2022 2021

MSEK

Löner och  
ersättningar  

(varav rörlig del)1)
Sociala  
avgifter

Pensions-
kostnader Summa

Löner och  
ersättningar  

(varav rörlig del)1)
Sociala  
avgifter

Pensions-
kostnader Summa

Gränges AB

Styrelse, VD, vice VD och övriga ledande  
befattningshavare –31 (–12) –11 –6 –48 –28 (–9) –9 –7 –44

Övriga anställda –42 –17 –8 –67 –46 –19 –6 –71

Dotterbolag

Övriga ledande befattningshavare –23 (–12) –1 –1 –24 –25 (–17) –0 –1 –26

Övriga anställda –1 302 –325 –75 –1 702 –1 160 –275 –64 –1 499

Summa koncernen –1 398 –353 –90 –1 840 –1 259 –304 –77 –1 640

1)  Statliga stöd har reducerat löner och ersättningar med 3 MSEK (1) under 2022.

Löner och ersättningar till styrelse, verkställande direktör, vice 
 verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
Styrelse
Under 2022 bestod styrelsen av sammanlagt nio ordinarie ledamöter 
varav sju valdes av stämman och två är arbetstagarrepresentanter 
Samtliga stämmovalda ledamöter är oberoende gentemot bolaget och 
bolagets största ägare. 

Till styrelsens ordförande samt till de övriga sex stämmovalda 
 ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 

VD och övriga ledande befattningshavare
Ersättning till VD, vice VD och övriga ledande befattnings havare utgörs 
av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med 
ledande befattningshavare avses de personer som ingår i koncernled-
ningen. För VD bereds grundlönen i ersättningsutskottet och fastställs 
av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare inklusive vice VD 
beslutas lönen av VD med stöd av styrelsens ordförande. Den rörliga 
ersättningen är baserad på uppnådda resultat i förhållande till upp-
ställda mål och utgörs av ett kortsiktigt incitamentsprogram (STI) och 
ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI). Vidare finns två långsiktiga 
investeringsprogram, IP 2020 och IP 2022. 

 Mellan bolaget och VD gäller en ömsesidig kontraktuell uppsäg-
ningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls 
även ett avgångsvederlag utan avräkning om ytterligare tolv månader. 
För vice VD samt övriga medlemmar i koncernledningen gäller att dessa 
har en ömsesidig uppsägningstid motsvarande sex månader. Vid upp-
sägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag om ytterligare 
tolv månader utan avräkning de första sex månaderna.

Pension
Pensionsåldern för VD är 65 år. VD har en direktpension i form av före-
tagsägd kapital försäkring. Premierna till kapitalförsäkringen uppgår till 
35 procent av grundlönen. För övriga ledande befattnings havare, inklu-
sive vice VD, är pensionsåldern 60–65 år beroende på anställningsland 
och pensionerna är premiebaserade. 

Rörliga ersättningar
Kortsiktigt incitamentsprogram (STI)
Utfallet av STI ska styras av finansiella och icke-finansiella parametrar 
för Grängeskoncernen. Det finansiella målet är relaterat till värdeska-
pande och det icke finansiella målet är kopplat koldioxidsavtrycket i 
verksamheten. Ersättningen för STI kan maximalt uppgå till 60 procent 
av den fasta årliga grundlönen för respektive person i koncernledningen 
utom för de personer som innehar befattningen Regional President, 
vars maximala ersättning kan uppgå till som mest 100 procent av den 
fasta årliga grundlönen.

Långsiktiga incitamentsprogram (LTI 2021, LTI 2020 och LTI 2019)
Gränges långsiktiga incitamentsprogram är utformade till att motsvara 
ägandet i aktier. Ett belopp motsvarande utfallet från STI för respektive 

10  Personalkostnader
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år och deltagare reserveras i en så kallad LTI-bank. Givet fortsatt 
anställning inom Gränges utbetalas beloppet för LTI 2019 under åren 
2021, 2022 och 2023, för LTI 2020 under åren 2022, 2023 och 2024, 
samt för LTI 2021 under åren 2023, 2024 och 2025. Utbetalda belopp 
justeras för totalavkastningen av Gränges aktie. Kostnaden för de 
 långsiktiga incitamentsprogrammen sätts av under intjänandeperioden 
och framgår i tabellen Ersättningar och övriga förmåner. 

Investeringsprogram (IP 2020 och IP 2022) 
Årsstämman 2020 beslutade om ett investeringsprogram, IP 2020, där 
deltagarna investerat ett belopp motsvarande upp till 50 procent av 
årlig grundlön före skatt i aktier och köpoptioner i Gränges AB (publ). 
Deltagarna erhöll ett villkorat kontantbidrag som efter avdragen skatt 
(netto bidrag) uppgick till 50 procent av investeringsbeloppet. Kontant-
bidraget redovisas över intjänandeperioden på tre år och kostnaden 
framgår i tabellen Ersättningar och övriga  förmåner. Optionspremien 
uppgick till 7,38 SEK per köpoption. Varje köpoption ger rätten att 
 förvärva 1,13 aktier i bolaget till ett lösenpris av 77,16 SEK. Antalet 
utställda köpoptioner per den 31 december 2022 var 1 080 000. Ett 
anpassat syntetiskt program för utländska deltagare som inte har 
 möjlighet att investera direkt i Gränges-aktier utformades. Totala 
 antalet syntetiska optioner uppgår till 792 000 och antalet syntetiska 
aktier till 96 052 per den 31 december 2022. Åtagandet för det synte-
tiska programmet redovisas som en personalkostnad och framgår i 
tabellen Ersättningar och övriga  förmåner.

Årsstämman 2022 beslutade om ytterligare ett investeringsprogram, 
IP 2022. Teckningsoptioner har överlåtits i enlighet med följande:

(a) Verkställande direktör: 180 000 teckningsoptioner;
(b) Koncernledningen:  90 000 teckningsoptioner per person; och
(c)  Övriga nyckelpersoner: högst 30 000 teckningsoptioner per 

 person. 
En subvention har betalats ut som efter avdragen skatt uppgår till 

50 procent av den erlagda premien för varje teckningsoption (”Netto-
bidrag”). Kontantbidraget redovisas över intjänandeperioden på tre år 
och kostnaden framgår i tabellen Ersättningar och övriga  förmåner. 
Optionspremien uppgick till 14,63 SEK per teckningsoption. Varje teck-
ningsoption ger rätten att förvärva 1 aktie i bolaget till ett lösenpris av 
87,53 SEK. Antalet utställda teckningsoptioner per den 31 december 
2022 var 540 000, varav 30 000 i eget förvar. Ett anpassat syntetiskt 
program för utländska deltagare som inte har möjlighet att investera 
direkt i Gränges har utformats. Totala antalet syntetiska optioner upp-
går till 360 000 per den 31 december 2022. Åtagandet för det syntetiska 
programmet redovisas som en personalkostnad och framgår i tabellen 
Ersättningar och övriga  förmåner.

Övriga förmåner
I övriga förmåner ingår bil- och sjukvårdsförmåner.

Ersättningar och övriga förmåner 2022

MSEK
Grundlön/ 

Arvode STI1) LTI IP2)

Summa  
rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions-
kostnader Summa

Styrelse
Fredrik Arp –0,9 – – – – – – –0,9
Steven Armstrong –0,3 – – – – – – –0,3
Mats Backman –0,5 – – – – – – –0,5
Martina Buchhauser –0,4 – – – – – – –0,4
Peter Carlsson –0,4 – – – – – – –0,4
Katarina Lindström –0,4 – – – – – – –0,4
Hans Porat –0,4 – – – – – – –0,4
Carina Andersson –0,1 – – – – – – –0,1

Ledande befattningshavare
VD Jörgen Rosengren –6,5 –2,1 –1,1 –0,6 –3,8 –0,1 –2,2 –12,7
Vice VD Oskar Hellström –4,8 –1,6 –2,3 –1,0 –4,9 –1,43) –2,6 –13,7
Övriga ledande befattningshavare  
(4 personer) –15,6 –5,3 –6,5 –3,2 –15,0 –0,9 –2,1 –33,6
Summa –30,2 –9,0 –9,9 –4,8 –23,7 –2,4 –6,9 –63,2

Ersättningar och övriga förmåner 2021

MSEK
Grundlön/ 

Arvode STI4) LTI IP5)

Summa  
rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions-
kostnader Summa

Styrelse
Fredrik Arp –0,8 – – – – – – –0,8
Carina Andersson –0,3 – – – – – – –0,3
Mats Backman –0,4 – – – – – – –0,4
Martina Buchhauser –0,3 – – – – – – –0,3
Peter Carlsson –0,3 – – – – – – –0,3
Katarina Lindström –0,4 – – – – – – –0,4
Hans Porat –0,3 – – – – – – –0,3
Ragnhild Wiborg –0,1 – – – – – – –0,1

Ledande befattningshavare
VD Jörgen Rosengren –2,5 –1,5 –0,5 – –2,0 –0,1 –0,8 –5,4
VD Johan Menckel –3,5 – – –1,4 –1,4 –0,1 –1,2 –6,2
Vice VD Oskar Hellström –4,6 –2,8 –3,4 –0,7 –6,9 –0,3 –2,3 –14,1
Övriga ledande befattningshavare  
(5 personer) –14,7 –6,2 –4,1 –4,7 –15,0 –0,9 –3,0 –33,6
Summa –25,3 –10,5 –7,9 –6,8 –25,2 –1,4 –7,4 –59,2

1) Beloppen hänförs till 2022 men utbetalas 2023.
2)  VD har erhållit ett kontantbidrag på 2,6 MSEK motsvarande ett nettobidrag på 1,3 MSEK avseende IP 2022. Vice VD har erhållit ett kontantbidrag på 1,3 MSEK motsvarande ett netto-

bidrag på 0,7 MSEK avseende IP 2022. Övriga ledande befattningshavare har erhållit kontantbidrag på 2,7 MSEK motsvarande nettobidrag på 1,3 MSEK, respektive bruttolöneavdrag 
på 1,3 MSEK avseende IP 2022. Kontantbidragen redovisas över intjänandeperioden på 3 år.

3) För att säkerställa kontinuitet i koncernledningen efter VD-byte beslutade styrelsen att tillfälligt frångå riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare och har betalat ut 
     1 MSEK i särskild ersättning till Vice VD.
4)  Beloppen hänfördes till 2021 men utbetalades 2022. 
5)  Antalet syntetiska optioner som tilldelades övriga ledande befattningshavare under 2021 för IP 2020 uppgick till 290 000, och antalet syntetiska aktier till 31 490. Som betalning har 

bruttolöneavdrag gjorts med 4,4 MSEK.

FORTS. NOT 10
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11  Pensioner

Gränges har pensionsplaner i Sverige, Polen och i USA. Cirka 87 procent 
(79) av de anställda i Sverige omfattas av avgiftsbestämda pensions-
planer och resten omfattas av förmånsbestämda pensionsplaner. Alla 
fast heltidsanställda i USA är berättigade att delta i avgiftsbestämda 
pensionsplaner. Cirka 7 procent (9) av fast heltidsanställda i USA är 
berättigade att delta i förmånsbestämda pensionsplaner.

Avgiftsbestämda planer
De anställda i Gränges svenska och amerikanska verksamheter omfat-
tas i huvudsak av pensionsplaner klassificerade som avgifts bestämda 
planer. Avgiftsbestämda planer utgör arrangemang där företaget beta-
lar årliga avgifter till de anställdas pensionsplaner, och där den fram-
tida pensionen bestäms av beloppen på de inbetalda avgifterna och 
avkastningen på pensionstillgångarna. I Sverige omfattas de kollektiv-
anställda av avgiftsbestämda pensions planer, liksom tjänstemän 
födda efter 1979 i enlighet med pensionsplanen ITP1. 

Förmånsbestämda planer
Den förmånsbestämda pensionsplanen i Sverige består av tjänstemän 
som omfattas av pensionsplanen ITP2, baserad på kollektiv avtal mellan 
Svenskt Näringsliv och fackförbunden för anställda tjänstemän i privata 
sektorn. Pensionsplanen är en nettoplan som inte länkar pensions-
åtagandet till förändringar i de svenska socialförsäkringarna. Alla 
tjänstemän födda 1979 eller senare omfattas i enlighet med kollektiv-
avtalet av ITP1, en avgiftsbestämd plan. Detta betyder att omfattningen 
av den förmånsbestämda planen gradvis kommer att minska. Koncernen 
har även förmånsbestämda pensionsplaner för fackliga timanställda i 
USA, som lyder under i stort sett likartade regelverk. Planerna i USA är 
dock stängda för nya medlemmar.

De svenska planerna är baserade på slutlig lön vid pensionstid-
punkten och tjänstgöringstid och ger en garanterad nivå på pensions-
utbetalningarna livet ut. De amerikanska planerna har en förmån 
 baserad på en kombination av pensionsfaktorer och tjänstgöringstid. 
I de svenska planerna är pensionsutbetalningarna normalt uppräknade 
enligt konsumentprisindex medan de amerikanska planerna inte infla-
tionsjusteras när utbetalningar från plan väl görs. Med undantag för 
inflationsrisken i Sverige är planerna utsatta för i stort sett likartade 
risker, inklusive risken för ökad livslängd och känslighet för ränte-
förändringar.

De förmånsbestämda planerna redovisas som avsättning i balans-
räkningen. Pensionsplanerna är ofonderade i  Sverige men delvis fonde-
rade i USA. För att säkerställa ofonderad upparbetad pensionsrätt i 
Sverige måste företag teckna kreditförsäkring som tillhandahålls av 
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. PRI Pensionsgaranti adminis-
trerar och beräknar också koncernens ofonderade pensionsåtaganden. 
Pensionerna i Sverige regleras av Lag (1967:531) om tryggande av 
 pensionsutfästelse m.m.

I USA har Gränges en styrelse som är ansvarig för översyn och förvalt-
ningen av placeringarna av förvaltningstillgångar och har en skriftlig 
investeringspolicy. Investeringsbesluten i styrelsen syftar till att uppnå 
bästa möjliga avkastning med beaktande av rimlig risk. Placeringarna 
är diversifierade, varför en värdenedgång på en enstaka placering 
inte har någon väsentlig inverkan på värdet av de totala förvaltnings-
tillgångarna. Med jämna mellanrum genomförs en bedömning av 
 förvaltningen av tillgångar och skulder.

Antaganden för förmånsbestämda planer
Antagandena beslutas efter samråd med aktuariell expertis. Fram- 
tida lönejustering och omsättning är koncernspecifika antaganden. 
Diskonteringsräntan fastställs med hänvisning till förstklassiga 
 företagsobligationer som handlas på en fungerande marknad, 
vilka återspeglar löptiden på pensionsåtagandet. I Sverige baseras 
 diskonteringsräntan på säkerställda bostadsobligationer.

Fördelning av pensionskostnader

Sverige USA Polen Summa

MSEK 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Avgiftsbestämda planer –34 –28 –35 –30 – – –72 –58

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period –11 –10 –3 –3 –1 –1 –15 –13

Administrationskostnader – – –5 –4 – – –5 –4

Pensionskostnad redovisad som  rörelsekostnad –46 –38 –43 –37 –1 –1 –93 –75

Ränta på den förmånsbestämda nettoskulden  
som redovisas som finansiell kostnad –5 –3 –2 –3 0 0 –7 –5

Pensionskostnader som redovisas i resultaträkningen –51 –41 –45 –39 –1 –1 –100 –81

Aktuariella vinster och förluster i rapport över totalresultat 99 –3 124 15 2 –1 225 12

Avkastning på förvaltningstillgångar utöver ränta – – –86 13 – – –86 13

Summa pensionskostnader 48 –44 –7 –11 1 –1 40 –56

Fördelning av pensionsskulder per 31 december

Sverige USA Polen Summa

MSEK 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Nuvärde av ofonderade pensionsförpliktelser –177 –270 –50 –70 –7 –8 –234 –348

Nuvärde av fonderade och delvis fonderade pensionsförpliktelser – – –338 –388 – – –338 –388

Fonderade förvaltningstillgångar – – 338 388 – – 338 388

Summa avsättning för pensioner –177 –270 –50 –70 –7 –8 –234 –348

Antaganden förmånsbestämda planer

Sverige USA Polen

 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Diskonteringsränta, % 4,0 1,9 5,2 2,6–2,8 6,6 2,0

Framtida  
lönejusteringar, % 3,3 3,5 e/t e/t 3,5 2,8

Inkomstbasbelopp, % 3,0 3,2 e/t e/t e/t e/t

Inflation, % 2,0 2,2 e/t e/t e/t e/t

Personalomsättning, % 5,0 5,0 4,0–20,0 4,0–20,0 1,0–5,0 1,0–5,0

Förväntad genom-
snittlig återstående 
l öptid, år 20,0 20,0 12,0 12,0 e/t e/t

Antaganden för livslängd i Sverige baseras på DUS21 (DUS14) 
livslängds tabeller.

Mortalitetsantaganden i USA baseras på Pri-2012 (Pri-2012) 
 mortalitetstabeller, Scale MP-2021 (MP-2021).
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Förändringar i nuvärdet av pensionsförpliktelser

Sverige USA Polen Summa

MSEK 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Pensionsförpliktelser per 1 januari –270 –258 –458 –439 –8 –7 –736 –705

Kostnader för tjänstgöring under innevarande period –11 –10 –3 –3 –1 –1 –15 –13

Ränta på pensionsförpliktelser –5 –3 –14 –12 0 0 –19 –15

Aktuariella vinster och förluster som redovisas  
i rapporten över totalresultat:

–  till följd av förändringar i finansiella antaganden 104 5 105 10 3 0 212 15

–  till följd av förändringar i demografiska  antaganden 2 0 – –2 0 0 2 –2

– till följd av erfarenhetsbaserade justeringar –7 –8 19 7 –1 0 11 –2

Betalda förmåner under året 6 5 31 27 1 0 38 32

Övrigt 4 – – – – – 4 –

Omräkningsdifferenser – – –69 –46 –1 0 –70 –46

Pensionsförpliktelser per 31 december –177 –270 –388 –458 –7 –8 –572 –736

Förändringar i nuvärdet av förvaltningstillgångar

Sverige USA Polen Summa

MSEK 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Förvaltningstillgångar per 1 januari – – 388 347 – – 388 347

Administrationskostnader – – –5 –4 – – –5 –4

Ränta på förvaltningstillgångar – – 11 9 – – 11 9

Avkastning på förvaltningstillgångar utöver ränta – – –86 13 – – –86 13

Inbetalningar från arbetsgivaren – – 2 13 – – 2 13

Betalda förmåner under året – – –31 –27 – – –31 –27

Omräkningsdifferenser – – 58 36 – – 58 36

Förvaltningstillgångar per 31 december – – 338 388 – – 338 388

Netto pensionsskulder –177 –270 –50 –70 –7 –8 –234 –348

Fördelning av förvaltningstillgångar

Sverige USA Polen Summa

MSEK 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Noterade

Egetkapitalinstrument – – 164 221 – – 164 221

Räntebärande värdepapper – – 165 166 – – 165 166

Summa – – 329 388 – – 329 388

Onoterade

Likvida medel – – 9 – – – 9 –

Summa – – 9 – – – 9 –

Summa förvaltningstillgångar – – 338 388 – – 338 388

FORTS. NOT 11

Känslighetsanalys av påverkan på pensionsskulder  
(+ökning/–minskning pensionsskulder)

MSEK Sverige USA Summa

Diskonteringsränta, % +0,5 –13 –16 –28

–0,5 14 17 31

Ökning/minskning av  
livslängden, år

+1 6 11 17

–1 –6 –12 –18

Känslighetsanalysen är baserad på en förändring i ett enskilt aktuariellt 
antagande, medan övriga antaganden förblir oförändrade. Denna metod 
visar åtagandets känslighet för ett enda antagande. Detta är en förenk-
lad metod då de aktuariella antagandena vanligtvis är korrelerade.

Löptid förmånsbestämda pensionsskulder

MSEK Sverige USA Polen Summa

Förmåner som förväntas 
betalas inom 12 månader 6 32 0 39

Förmåner som förväntas 
betalas inom 1–5 år 34 128 2 163

Förmåner som förväntas 
betalas efter 5 år 316 149 4 469

Avgifter till planer för ersättningar efter avslutad anställning  förväntas 
för räkenskapsåret 2023 uppgå till 7 MSEK.

12  Ersättningar till revisorer
MSEK 2022 2021

EY

Revisionsuppdrag –7,8 –7,0

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget –1,3 –0,8

Skatterådgivning –0,1 –0,2

Summa ersättningar till revisorer –9,2 –8,0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisorer att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbets-
uppgifter. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget är huvud-
sakligen relaterat till granskning av delårsrapporter. 

Skatterådgivning inkluderar rådgivning inom inkomstbeskattning, 
inklusive internprissättningsfrågor, samt mervärdesskatt. 
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14  Jämförelsestörande poster
MSEK Resultatpost 2022 2021

Förlust på öppen 
 aluminiumposition

Jämförelse- 
störande poster –76 –

Försäkringsersättning
Jämförelse- 
störande poster 62 40

Nedskrivning av immateriella 
tillgångar

Jämförelse- 
störande poster – –158

Omstruktureringskostnader
Jämförelse- 
störande poster – –42

Realisering av uppvärdering 
till verkligt värde av förvärvat 
lager Varukostnader – –16

Summa jämförelsestörande 
poster –14 –175

Under 2022 inträffade en engångsförlust på 76 MSEK relaterad till en 
öppen aluminiumposition i ett av Gränges dotterbolag. Orsaken till för-
lusten var en felaktigt angiven position och därför osäkrad exponering i 
kombination med extremt hög volatilitet i priset på aluminium under 
det andra kvartalet 2022. När exponeringen identifierades stängdes 
den öppna positionen omedelbart. Förlusten har bedömts utgöra en 
jämförelsestörande post.

2021 inträffade en brand i ett av valsverken i USA. Händelsen omfat-
tades av sakskade- och avbrottsförsäkring. Försäkringsersättning 
 motsvarande kostnaderna för branden redovisades som en del av 
 justerat rörelseresultat. Försäkringsersättningar utöver kostnads-
täckning och självrisk, uppgående till 40 MSEK, hanterades som en 

13  Övriga rörelsekostnader
MSEK 2022 2021

Energikostnader –1 018 –654

Fraktkostnader –642 –460

Förbrukningsmaterial –460 –347

Reparations- och underhållskostnader –414 –328

Konsultarvoden –191 –173

Försäkring –61 –48

Kostnader för fordon –40 –35

Resekostnader –27 –16

Övrigt –424 –315

Summa övriga rörelsekostnader –3 277 –2 376

Statliga stöd har reducerat övriga rörelsekostnader med 31 MSEK (34)
under 2022. 

jämförelsestörande post under 2021. Försäkringskravet slutreglerades 
i 2022 och ytterligare 62 MSEK erhölls i ersättning och redovisas som 
en jämförelsestörande post.

Under 2021 beslutade Gränges att förenkla sin organisation genom 
att decentralisera ansvaret för innovation, digitalisering och ständiga 
förbättringar. Decentraliseringen av digitaliseringen ledde till att vissa 
investeringar i koncernövergripande IT-system inte längre var aktuella 
och dessa skrevs därför ned med 138 MSEK. Återstående nedskrivning 
om 19 MSEK avsåg övriga immateriella tillgångar. Den förenklade orga-
nisationen ledde också till omstruktureringskostnader om 42 MSEK 
under 2021.

 Resterande jämförelsestörande post under 2021 om –16 MSEK 
avser realisering av verkligt värde värdering på förvärvat varulager som 
en del av rörelseförvärv.

15  Samarbetsarrangemang
Gränges har ett samarbetsarrangemang med Shanghai Gränges  
Moriyasu Aluminium Co Ltd som tillhandahåller stansningskapacitet 
för Gränges kunder i Kina. Gränges äger 50 procent av bolaget och 
innehavet klassificeras som ett joint venture och redovisas enligt 
 kapitalandelsmetoden. 

Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden

MSEK
Shanghai Gränges 

Moriyasu  Aluminium

Bokfört värde per 1 januari 2022 16

Anskaffningar/försäljningar –

Resultatandel 2

Utdelning –

Skatt –

Omräkningsdifferenser 1

Bokfört värde per 31 december 2022 19

Bokfört värde per 1 januari 2021 13

Anskaffningar/försäljningar –

Resultatandel 2

Utdelning –

Skatt –

Omräkningsdifferenser 2

Bokfört värde per 31 december 2021 16

Det bedöms inte behövas något kapitaltillskott till Shanghai Gränges 
Moriyasu Aluminium Co Ltd under 2023.

16  Finansiella intäkter och kostnader
MSEK 2022 2021

Ränteintäkter 10 5

Netto valutakursvinster 11 1

Summa finansiella intäkter 21 6

Räntekostnader –234 –67

Netto räntekostnader, pensioner –7 –5

Räntekostnader på leasingskulder –11 –11

Övriga finansiella kostnader –22 –15

Summa finansiella kostnader –275 –98

Summa finansiella intäkter och kostnader –254 –92

Finansiella intäkter under 2022 består främst av ränteintäkter från 
bankkontotillgodohavanden. Övriga finansiella kostnader avser huvud-
sakligen kostnader för finansiering och bankavgifter.
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17  Skatter

Skattekostnad

MSEK 2022 2021

Resultat före skatt 884 743

Aktuell skatt –100 –74

Uppskjuten skatt –84 –74

Summa skatt –184 –147

Skatt som % av resultat före skatt 21 20

Avstämning av koncernens skattesats 
I följande tabell är redovisad skatt avstämd mot skatt baserad på 
svensk skattesats om 20,6 procent (20,6). De huvudsakliga skatte-
komponenterna anges nedan.

MSEK 2022 2021

Resultat före skatt multiplicerat  
med nominell skattesats i Sverige –182 –153

Effekt av utländska verksamheter  
med skattesats annan än 20,6 % (20,6) 11 9

Ej avdragsgilla kostnader –15 –13

Ej skattepliktiga intäkter 5 8

Skattesubventioner i utlandet 14 21

I utlandet övrig erlagd inkomstskatt –12 –24

Justering av skatt hänförligt till tidigare år –4 5

Summa skatt –184 –147

 
Gränges kinesiska dotterbolag har för beskattningsändamål erhållit en 
preliminär kvalificering som högteknologiskt företag (High and New-
Technology Enterprise) för treårsperioden 2022 till 2024. Den prelimi-
nära kvalificeringen innebär att bolaget preliminärt betalar 15 procent i 
skatt istället för den ordinarie skattesatsen om 25 procent för perioden. 
För att slutligen erhålla den lägre skattesatsen måste bolaget dock för 
vart och ett av de tre åren uppfylla särskilda krav som ställts av myndig-
heter i Kina. Gränges bedömer i nuläget att de särskilda kraven sanno-
likt kommer att uppfyllas för räkenskapsåret 2022 och tillämpar därför 
en skatte sats om 15 procent för den kinesiska verksamheten. Om den 
ordinarie skattesatsen om 25 procent hade tillämpats för 2022 hade 
skatt som procent av resultat före skatt för koncernen inte avvikit 
väsentligt från de nuvarande 21 procent. 

Skattesubventioner i utlandet avser främst extra avdrag i Kina där 
bolag åtnjuter 200 procent i avdrag för berättigade forsknings- och 
utvecklingskostnader för beskattningsändamål. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt består av koncernens skatteposter som regleras i 
framtiden. Tabellen nedan specificerar uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder avseende temporära skillnader mellan bokfört värde 
för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värde. 

Uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskotts-
avdrag har beaktats fullt ut då bolaget gjort bedömningen att det 
 kommer att kunna genereras inkomster i framtiden för att dra nytta av 
dessa underskottsavdrag. Underskottsavdragen uppgår till 452 MSEK 
(699) den 31 december 2022 och har ingen begränsning i tid för när 
de kan nyttjas. Underskottsavdragen är främst hänförligt till skatte-
mässiga direktavdrag för investeringar i USA under 2019.

Uppskjuten skattefordran för övriga långfristiga poster avser 
främst leasingskulder.

Uppskjuten skattefordran för övriga kortfristiga poster avser främst 
upplupna kostnader i Kina. 

Uppskjuten skatt på temporära skillnader
2022 2021

MSEK

Uppskjuten 
skatte- 

fordran (+)

Uppskjuten 
skatte- 

skuld (–)

Netto  
Uppskjuten 

skatt

Uppskjuten 
skatte- 

fordran (+)

Uppskjuten 
skatte- 

skuld (–)

Netto  
Uppskjuten 

skatt

Immateriella anläggningstillgångar – –92 –92 – –93 –93

Materiella anläggningstillgångar 4 –761 –757 6 –598 –592

Finansiella instrument 21 –19 2 28 –15 12

Pensionsavsättningar 29 –32 –3 41 –20 21

Övriga långfristiga poster 50 –19 30 16 – 16

Summa långfristiga poster 103 –924 –821 90 –726 –636

Varulager 27 –2 25 15 –1 13

Övriga kortfristiga poster 163 –33 131 96 –3 93

Summa kortfristiga poster 191 –34 156 111 –5 107

Skattemässiga underskottsavdrag 94 – 94 146 – 146

Kvittning –356 356 0 –293 293 0

Netto uppskjutna  
skattefordringar (+) / skulder (–) 33 –603 –570 55 –438 –384

Förändring av uppskjuten skatt i resultaträkningen

MSEK 2022 2021

Förändring av uppskjuten skatt i balansräkningen –187 –89

Rörelseförvärv – 7

Förändring av uppskjuten skatt säkringsreserv  
i övrigt totalresultat 17 –19

Förändring av uppskjuten skatt aktuariella  vinster 
och förluster pensioner i övrigt totalresultat 32 9

Omräkningseffekter i övrigt totalresultat 53 19

Förändring av uppskjuten skatt  
i resultaträkningen –84 –74
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Resultat per aktie är beräknat genom att dividera årets resultat hän
förligt till moderbolagets aktieägare med vägt genomsnittligt antal 
utestående aktier.

Gränges ställde under 2020 ut 1 080 000 köpoptioner relaterat till 
ett investeringsprogram, IP 2020, vilket har lett till en utspädnings
effekt om 65 534 (269 967) för vägt genomsnittligt antal utestående 
aktier för 2022. Investeringsprogrammet IP 2022 har inte föranlett 
någon utspädning. För ytterligare information om investerings
programmen se not 10.

2022 2021

Årets resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare (MSEK) 700 595

Vägt genomsnittligt antal  
utestående aktier, före utspädning 106 308 618 106 308 618

Vägt genomsnittligt antal  
utestående aktier, efter utspädning 106 374 152 106 578 585

Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,59 5,60

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,58 5,58

18  Resultat per aktie

Nedskrivningsprövning av goodwill 
Nedskrivningsprövning för goodwill görs årligen eller löpande under året 
om en händelse som kan resultera i att nedskrivningsbehov uppstår.
Gränges har definierat de två affärsområdena Gränges Eurasia och 
Gränges Americas till att utgöra kassagenererande enheter. 

Goodwill för Gränges Eurasia uppgår till 554 MSEK (511) och för 
Gränges Americas till 405 MSEK (355) per 31 december 2022.

Den årliga prövningen av goodwill har genomförts under fjärde 
kvartalet 2022. Prognosperioden uppgår till fem år med en genom
snittlig tillväxt om 7,9 procent (6,7) för Gränges Eurasia och 0,7 pro
cent (2,8) för Gränges Americas. Antagen tillväxt bortom prognos
perioden uppgår till 2,0 procent (2,0) för de båda kassagenererande 
enheterna. Kassaflödena har diskonterats till ett nuvärde med till
lämpning av en diskonteringsränta beräknad till 8,6 procent (8,0) per år 
efter skatt, vilket motsvarar 9,3 procent (8,7) före skatt. Genom käns
lighetsanalys testades även huruvida rimliga negativa förändringar av 
antaganden kring diskonteringsränta eller tillväxttakt skulle medföra 
nedskrivning av goodwill. Inga rimliga justeringar av antaganden vid 
nedskrivningsprövning indikerar nedskrivningsbehov för Gränges 

Americas, medan det finns viss indikation på nedskrivningsbehov för 
Gränges Eurasia vid en måttlig ökning av diskonteringsräntan i kombi
nation med minskning av bedömd tillväxt bortom prognos perioden.

IT
IT avser främst aktiverbara produktions och affärssystem.

Kundrelationer 
Majoriteten av kundrelationerna uppstod i samband med förvärvet  
i USA under 2016 samt i Polen 2020. De förvärvade verksamheterna 
hade ett flertal kunder som de haft långa relationer med. Kundrela
tionerna redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och skrivs 
därefter av linjärt över deras bedömda nyttjandeperiod.

Övrigt
Koncernen arbetar med ett stort antal utvecklingsprojekt, men för 
närvarande uppfylls inte kriterierna för att redovisa projekten som 
immateriella tillgångar. Utgifter om 71 MSEK (72) har kostnadsförts 
under 2022 avseende forskning och utveckling. 

 MSEK Goodwill IT
Kund

relationer Övrigt Summa

Bokfört värde per 1 januari 2022 873 71 445 18 1 407

Rörelseförvärv – – – – –

Anskaffningar – 2 – 8 10

Nedskrivningar – – – – –

Avskrivningar – –10 –39 –6 –54

Omräkningsdifferenser 86 7 42 2 136

Bokfört värde per 31 december 2022 959 69 448 22 1 499

Anskaffningsvärde per 31 december 2022 959 298 585 86 1 930

Ackumulerade av och  nedskrivningar – –229 –137 –64 –431

Bokfört värde per 31 december 2022 959 69 448 22 1 499

Bokfört värde per 1 januari 2021 814 227 442 27 1 510

Rörelseförvärv 24 – 24 3 51

Anskaffningar – 0 – 13 13

Nedskrivningar – –138 – –19 –158

Avskrivningar – –25 –36 –6 –67

Omräkningsdifferenser 35 6 16 0 56

Bokfört värde per 31 december 2021 873 71 445 18 1 407

Anskaffningsvärde per 31 december 2021 873 286 532 75 1 767

Ackumulerade av och  nedskrivningar – –216 –86 –57 –360

Bokfört värde per 31 december 2021 873 71 445 18 1 407

19  Immateriella anläggningstillgångar
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20  Materiella anläggningstillgångar

MSEK

Mark, mark
anläggningar 

och byggnader
Maskiner och 

inventarier
Pågående  

nyanläggningar

Byggnads 
inventarier,  
fordon etc. Summa

Ingående balans per 1 januari 2022 1 512 3 883 1 020 84 6 498

Rörelseförvärv – – – – –

Anskaffningar1) 1 1 970 10 983

Avyttringar och utrangeringar 0 0 – –2 –2

Överförda tillgångar pågående nyanläggningar 227 690 –957 39 0

Nedskrivningar – – –181 – –181

Avskrivningar –87 –522 – –24 –632

Omräkningsdifferenser 143 394 65 4 606

Utgående balans per 31 december 2022 1 797 4 446 917 111 7 271

Anskaffningsvärde per 31 december 2022 2 435 9 802 1 107 418 13 762

Ackumulerade av och nedskrivningar –638 –5 356 –190 –307 –6 491

Bokfört värde per 31 december 2022 1 797 4 446 917 111 7 271

Ingående balans per 1 januari 2021 1 316 3 505 926 87 5 834

Rörelseförvärv – 9 –1 0 8

Anskaffningar1) 2 10 810 2 824

Avyttringar och utrangeringar 0 0 – 0 0

Överförda tillgångar pågående nyanläggningar 185 536 –737 15 0

Nedskrivningar –15 –26 – – –41

Avskrivningar –66 –430 – –23 –519

Omräkningsdifferenser 90 281 22 2 395

Utgående balans per 31 december 2021 1 512 3 883 1 020 84 6 498

Anskaffningsvärde per 31 december 2021 2 019 8 413 1 020 362 11 814

Ackumulerade av och nedskrivningar –507 –4 531 – –278 –5 316

Bokfört värde per 31 december 2021 1 512 3 883 1 020 84 6 498

1) Inkluderar statligt stöd om 6 MSEK (7) för 2022. Stödet har minskat anskaffningarna.

Till följd av en brand i ett av valsverken i anläggningen i Konin, Polen, har tillgångar uppgående till 181 MSEK skrivits ner under året.
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21  Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder

MSEK
Mark och  

byggnader
Maskiner och  

inventarier

Byggnads 
inventarier,  
fordon etc.

Summa  
nyttjande

rättstillgångar
Summa  

leasingskulder 

Ingående balans per 1 januari 2022 72 137 17 226 236

Anskaffningar 3 12 17 33 33

Räntekostnader för leasingskulder – – – – 11

Förlängningsoptioner 0 0 – 0 0

Leasingbetalningar – – – – –52

Avskrivningar –13 –20 –14 –46 –

Omvärderade avtal 22 1 0 23 23

Avslutade avtal 0 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser 3 7 0 11 11

Utgående balans per 31 december 2022 88 138 20 246 261

Anskaffningsvärde per 31 december 2022 128 211 39 378

Ackumulerade avskrivningar –40 –74 –19 –132

Bokfört värde per 31 december 2022 88 138 20 246

Ingående balans per 1 januari 2021 70 133 29 232 237

Anskaffningar 16 8 6 30 30

Räntekostnader för leasingskulder – – – – 11

Förlängningsoptioner 0 0 – 0 0

Leasingbetalningar – – – – –57

Avskrivningar –15 –17 –18 –50 –

Omvärderade avtal – 0 0 0 0

Avslutade avtal 0 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser 1 14 0 15 15

Utgående balans per 31 december 2021 72 137 17 226 236

Anskaffningsvärde per 31 december 2021 100 187 49 336

Ackumulerade avskrivningar –28 –50 –32 –110

Bokfört värde per 31 december 2021 72 137 17 226

Kostnader för korttidsleasingavtal och leasingavtal för tillgångar av lågt värde för 2022 uppgick till 6 MSEK (4). Kostnaderna för rörliga  
leasingavgifter som inte ingår i leasingskulder är inte betydande.

För ytterligare information om långfristiga och kortfristiga  leasingskulder se not 29. För löptidsanalys för leasingskulder se not 30.

22  Varulager

MSEK 2022 2021

Råmaterial 1 339 1 039

Pågående arbete 1 473 1 583

Färdiga varor och handelsvaror 1 288 1 139

Derivat 25 53

Övrigt 187 142

Avsättning för inkurans –42 –22

Summa varulager 4 270 3 933

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde efter avdrag för försäljningskostnader.

Den utgift för varulagret som kostnadsförts ingår i posten varu
kostnader och uppgick 2022 till 17 311 MSEK (12 427) inklusive 
 förändringen i inkuransavsättningen om –18 MSEK (4).
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23  Översikt av finansiella instrument

2022 
MSEK Not Värderingsnivå

Finansiella 
instrument till 
verkligt värde  
via resultatet

Derivat  
som ingår i   

säkrings
redovisning

Finansiella   
tillgångar 

 värderade till 
upplupet 

anskaffnings
värde

Finansiella  
 skulder 

 värderade till 
upplupet 

anskaffnings
värde Summa

Varav  
ränte  

bärande

Anläggningstillgångar

Långfristiga finansiella  
fordringar 29, 33 – – – – – –

Långfristiga derivat 31 2 – 170 – – 170 –

Summa – 170 – – 170 –

Omsättningstillgångar 

Kundfordringar 24 – – 2 275 – 2 275 –

Övriga kortfristiga fordringar – – 290 – 290 –

Kortfristiga derivat 24, 29, 31 2 85 46 – – 131 38

Likvida medel 25 – – 879 – 879 879

Summa 85 46 3 445 – 3 576 917

Långfristiga skulder

Långfristiga finansiella 
 skulder 29 – – – 2 863 2 863 2 863

Långfristiga derivat 31 2 – 13 – – 13 13

Summa – 13 – 2 863 2 876 2 876

Kortfristiga skulder

Kortfristiga finansiella 
 skulder 29 – – – 2 148 2 148 2 148

Leverantörsskulder 28 – – – 2 568 2 568 –

Övriga kortfristiga skulder 28 – – – 5 5 –

Kortfristiga derivat 28, 29, 31 2 105 47 – 50 202 50

Summa 105 47 – 4 770 4 923 2 197

Summa finansiella instrument  
(fordringar + / skulder –) –20 156 3 445 –7 633 –4 053 –4 156

Värdering av finansiella instrument 
Koncernen använder följande hierarki för att fastställa det verkliga  
värdet på finansiella instrument: 
Nivå 1:  Noterade, ojusterade priser på aktiva marknader för  identiska 

instrument. 
Nivå 2:  Andra indata än de noterade priser som ingår i nivå 1,  

vilka är direkt eller indirekt observerbara för instrumentet. 
Nivå 3:  Ickeobserverbar indata som har betydande inverkan  

på det verkliga värdet för instrumentet.

Valutaterminer
Valutaterminer värderas till verkligt värde genom en diskontering av 
skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs 
som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontrakts
perioden. 

Aluminiumterminer
Aluminiumterminer värderas till verkligt värde genom de observerbara 
noterade priser på LME (London Metal Exchange) och på SHFE 
(Shanghai Future Exchange) som finns för likartade tillgångar och 
skulder. 

Räntebärande fordringar och skulder
Verkligt värde för räntebärande fordringar och skulder lämnas i 
 upplysningssyfte och beräknas genom en diskontering av framtida 
kassa flöden av kapitalbelopp och ränta till aktuell marknads ränta. 
Vid värdering av upplåning till verkligt värde har ursprunglig kredits
pread hållits konstant, om det inte finns tydliga bevis för att en för
ändring av koncernens kreditvärdighet har lett till en observer bar 
 förändring av kreditspreaden. Per 31 december 2022 uppgick verkligt 
värde på upplåning till 5 077 MSEK (4 117).

Övriga fordringar och skulder
För övriga fordringar och skulder, vilka har en kortfristig löptid, anses 
det redovisade värdet reflektera verkligt värde.

Det fanns inga överföringar från en nivå till en annan i värderings
hierarkin under 2022 och 2021.
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2021 
MSEK Not Värderingsnivå

Finansiella 
instrument till 
verkligt värde  
via resultatet

Derivat  
som ingår i  

säkrings
redovisning

Finansiella   
tillgångar 

 värderade till 
upplupet 

anskaffnings
värde

Finansiella  
 skulder 

 värderade till 
upplupet 

anskaffnings
värde Summa

Varav  
ränte  

bärande

Anläggningstillgångar

Långfristiga finansiella  
fordringar 29, 33 – – – – – –

Långfristiga derivat 31 2 – 105 – – 105 –

Summa – 105 – – 105 –

Omsättningstillgångar 

Kundfordringar 24 – – 2 153 – 2 153 –

Övriga kortfristiga fordringar – – 195 – 195 –

Kortfristiga derivat 24, 29, 31 2 125 9 – – 134 5

Likvida medel 25 – – 809 – 809 809

Summa 125 9 3 157 – 3 291 814

Långfristiga skulder

Långfristiga finansiella 
 skulder 29 – – – 2 414 2 414 2 414

Långfristiga derivat 31 2 – 1 – – 1 1

Summa – 1 – 2 414 2 414 2 414

Kortfristiga skulder

Kortfristiga finansiella 
 skulder 29 – – – 1 646 1 646 1 646

Leverantörsskulder 28 – – – 3 009 3 009 –

Övriga kortfristiga skulder 28 – – – 5 5 –

Kortfristiga derivat 28, 29, 31 2 136 66 9 39 249 48

Summa 136 66 9 4 700 4 909 1 694

Summa finansiella instrument  
(fordringar + / skulder –) –11 47 3 148 –7 114 –3 929 –3 296

FORTS. NOT 23
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24  Kortfristiga fordringar
MSEK 2022 2021

Kundfordringar 2 275 2 153

Derivat 93 129

Övriga kortfristiga fordringar 536 263

Summa finansiella fordringar 2 905 2 545

Förskott till leverantörer/upplupen intäkt 148 79

Skattefordringar 40 72

Summa kortfristiga fordringar 3 093 2 696

Förändring av reserver för förväntade kreditförluster

MSEK 2022 2021

Avsättningar för förväntade kreditförluster  
per 1 januari –36 –29

Förväntade kreditförluster redovisade  
i resultaträkning 9 –13

Utnyttjande under året 6 8

Omräkningsdifferenser –2 –2

Avsättningar för förväntade kreditförluster 
per 31 december –22 –36

Kundfordringarnas förfallostruktur

MSEK 2022 2021

Ännu ej förfallet 1 932 1 840

Förfallna fordringar 1–30 dagar 281 234

Förfallna fordringar 31–60 dagar 46 47

Förfallna fordringar 61–90 dagar 12 17

Förfallna fordringar över 90 dagar 26 51

Avsättningar för förväntade kreditförluster  
per 31 december –22 –36

Kundfordringar redovisat värde 
per 31 december 2 275 2 153

Förfallostrukturen för förfallna skulder har varit relativt stabil över 
tiden och återspeglar det faktum att Gränges verkar i vissa regioner 
och marknader där inbetalningar från kunder i allmänhet är något 
långsamma. De förfallna kundfordringarna är fördelade över hela 
kundbasen.

Kreditförlusterna har historiskt sett varit relativt låga och stabila. 
Fem kunder utgjorde 26 procent av de totala utestående kundford
ringarna per 31 december 2022 (fem kunder utgjorde 33 procent av  
de totala utestående kundfordringarna 2021).

Gränges kundbas beskrivs närmare i not 8. 

25  Likvida medel
MSEK 2022 2021

Kassa och bank 879 809

Summa likvida medel 879 809

26  Aktiekapital
2022 2021

Antal aktier vid årets ingång 106 308 618 106 308 618

Antal aktier vid årets utgång 106 308 618 106 308 618

MSEK 2022 2021

Aktiekapital vid årets ingång 142 142

Aktiekapital vid årets utgång 142 142

MSEK 2022 2021

Övrigt tillskjutet kapital vid årets ingång 1 885 1 885

Övrigt tillskjutet kapital vid årets utgång 1 885 1 885

Enligt bolagsordningen för Gränges AB ska aktiekapitalet utgöra lägst 
100 000 000 SEK och högst 400 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara 
lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

Aktiekapitalet utgörs av ett aktieslag och uppgår per 31 december 
2022 till 142 MSEK, fördelat på 106 308 618 aktier, var och en med ett 
kvotvärde om 1,339775 SEK. Resultat per aktie och utspädnings effekt 
redovisas under not 18.

27  Avsättningar

 
Personal relaterade 

förmåner

MSEK 2022 2021

Ingående balans per 1 januari 89 54

Avsättningar som gjorts under året 3 76

Avsättningar som tagits i anspråk  
under året –33 –41

Outnyttjade avsättningar som återförts  
under året –2 –5

Omklassificeringar 3 3

Omräkningsdifferenser 6 2

Utgående balans per 31 december 68 89

varav långfristig del 41 61

varav kortfristig del 27 29

En avsättning för personalrelaterade förmåner redovisas i enlighet 
med ingångna avtal för långsiktiga incitamentsprogram och andra 
personalåtaganden. 

28  Övriga kortfristiga skulder
MSEK 2022 2021

Leverantörsskulder 2 568 3 009

Derivat 153 201

Icke räntebärande skulder 5 5

Summa icke räntebärande finansiella
skulder 2 726 3 215

Personalrelaterade skulder 280 290

Upplupna kostnader 208 244

Personalskatt 13 18

Övriga kortfristiga skulder 75 36

Summa övriga kortfristiga skulder 3 301 3 803
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Finansiering
Gränges räntebärande skulder utgörs huvudsakligen av upplåning 
från kreditinstitut och kreditmarknaden. 
 Under det fjärde kvartalet 2022 refinansierade Gränges den revol
verande kreditfaciliteten om 3 500 MSEK samt lån om 160 MUSD 
och 200 MSEK. De nya avtalen har en hållbarhetslänkad struktur där 
marginalen kommer att påverkas av resultatet av Gränges hållbarhets
arbete. 
 Gränges långfristiga skulder bestod av lån om 160 MUSD (125), 400 
MSEK (200) och obligationer om 600 MSEK (900) som emitterats under 
Gränges MTNprogram (Medium Term Note). Den revolverande kredit
faciliteten om 3 500 MSEK (2 000) var outnyttjad per 31 december 2022.

 Bokfört värde

MSEK 2022 2021

Långfristiga räntebärande skulder 

Räntebärande lån 2 049 1 323

Obligationer i MTNprogram 600 900

Leasingskulder 214 191

Summa långfristiga räntebärande skulder 2 863 2 414

Kortfristiga räntebärande skulder 

Räntebärande lån 151 297

Obligationer i MTNprogram 300 –

Checkräkningskrediter 17 105

Företagscertifikat 1 633 1 200

Räntebärande derivat 50 48

Leasingskulder 47 44

Summa kortfristiga räntebärande skulder 2 197 1 694

Summa räntebärande skulder 5 060 4 109

Räntebärande fordringar 

Kortfristiga räntebärande derivat 38 5

Likvida medel 879 809

Summa räntebärande fordringar 917 814

Netto räntebärande skulder 4 143 3 295

Kortfristiga skulder bestod av räntebärande lån om 151 MSEK (297),  
300 MSEK (0) i obligationer som emitterats under Gränges MTN 
program samt företagscertifikat om 1 633 MSEK (1 200). Check
räkningskrediter utnyttjades med 7 MPLN (42).

Räntebindningstiden i skuldportföljen var två månader. Låne
faciliteterna har lånevillkor (covenants), vilka är  Nettoskuld/EBITDA 
och räntetäckningsgrad. Per den 31 december 2022 var lånevillkoren 
uppfyllda. 

Gränges hållbarhetslänkade obligation om 600 MSEK förfaller i 
september 2026.  Den hållbarhetslänkade obligationen är kopplad till 
tre hållbarhetsmål, så kallade Sustainability Performance Targets 
(SPT:er). Gränges förmåga att uppfylla hållbarhetsmålen påverkar 
obligationens återbetalningsbelopp vid förfall. Om Gränges inte upp
fyller hållbarhetsmålen ökar återbetalningsbeloppet med 0,40 pro
cent per icke uppfyllt mål, vilket motsvarar maximalt 101,2 procent av 
det nominella beloppet.

Gränges har i samband med nuvarande finansiering ingått 
 sedvanliga förbindelser att inte ställa säkerheter eller på liknande 
sätt använda sin egendom för att ge fordrings ägare förtur framför  
befintliga långivare.

29  Finansiering och räntebärande skulder 30  Finansiell risk

Finansiell riskhantering
Gränges är verksamt globalt och är exponerat för finansiella risker –
såsom marknadsrisk i form av valutakurser, råvarupriser och räntor 
samt likviditetsrisk och kreditrisk. Gränges använder derivat och 
andra finansiella instrument för att minska riskerna i enlighet med 
koncernens finanspolicy som fastställs av styrelsen. 

Gränges hanterar de finansiella riskerna på ett ickespekulativt 
sätt och samtliga transaktioner med finansiella instrument görs med 
syfte att begränsa verksamhetens finansiella risker inom koncernen. 

Valutarisk
Transaktionsexponering
Gränges är exponerat för valutarisk då inköp och försäljning till stor 
del sker i olika valutor. Valutakursförändringar kan ge upphov till fluk
tuationer i värdet av finansiella instrument, såsom låneinstrument, 
kundfordringar och leverantörsskulder, samt i värdet av förväntade 
och kontrakterade kassaflöden. Under 2022  utgjorde Gränges för
säljning till länder utanför Sverige 98 procent (98) av den totala för
säljningsvolymen. De största valutorna var USD, CNY och EUR.

Försäljningspriset på Gränges produkter är uppdelat i en metall
priskomponent för aluminiumråvaran och en fabrikationspriskom
ponent som täcker kostnaderna för Gränges vidareförädling och 
 marginal. Kostnaden för aluminium förs vidare till kunden genom 
metallprisklausuler. Generellt sett baseras både inköpspris och 
försäljnings pris på metall på samma index och i samma valuta, till 
exempel London Metal Exchange (LME) eller Shanghai Futures 
Exchange (SHFE). Därmed uppstår inga materiella valuta exponeringar 
på metallpriskomponenten. Gränges har den största delen av kostnads
basen för vidareförädling i USD, CNY, PLN och SEK medan fabrikations
priset primärt sätts i USD, CNY och EUR. Fabrikationspriset är generellt 
sett kontrakterat över en längre tidsperiod.

Koncernens känslighet för valutakursfluktuationer före valuta
säkringar, dvs. före effekten av valutaderivat, framgår av tabellen på 
nästa sida.
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Valutakontrakt kopplade till säkring av framtida intäkter och kostnader

EUR/SEK USD/SEK USD/CNY EUR/PLN USD/PLN

Löptid
31 dec 2022

Sålda  
volymer 

MEUR netto Kurs

Sålda  
volymer 

MUSD netto Kurs

Sålda  
volymer 

MUSD netto Kurs

Sålda  
volymer 

MEUR netto Kurs

Sålda  
volymer 

MUSD netto Kurs

Helår 2023 64 10,62 12 9,78 61 6,79 49 4,89 –7 4,67

Helår 2024 20 10,92 – – 5 6,83 – – – –

Summa 84 10,69 12 9,78 66 6,79 49 4,89 –7 4,67

31 dec 2021

Helår 2022  
och helår 2023 80 10,28 26 8,60 52 6,56 101 4,61 –4 3,98

2022 Förändring, % Effekt på rörelseresultatet, MSEK

USD/CNY +/–10% +/–65

USD/SEK +/–10% +/–1

EUR/SEK +/–10% +/–93

EUR/PLN +/–10% +/–135

USD/PLN +/–10% –/+16

Målet med Gränges valutasäkringar är att minimera effekten från 
snabba förändringar i valutakurser på kort och medellång sikt genom 
att säkra en avvägd del av koncernens valutaexponering. Transaktions
exponering säkras upp till 24 månader fram i tiden. Under 2022 var 

50–75 procent av den prognostiserade valutaexponeringen för de 
kommande 12 månaderna säkrad.

Koncernens utestående valutasäkringar på balansdagen framgår 
av tabellen nedan.

Gränges tillämpar säkringsredovisning för koncernens säkringar, 
vilket beskrivs i not 31. 

Omräkningsexponering
Då SEK är rapporteringsvaluta för koncernen är Gränges exponerad 
för valutarisk vid omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksam
heter. Det avser främst CNY, USD och PLN och den totala omräknings
exponering per den 31 december 2022 uppgick till 5 000 MSEK (3 503). 
Gränges säkrar inte denna exponering.

Råvaruprisrisk
Priset på aluminium utgör Gränges största råvaruprisrisk. Aluminium 
handlas på LME och SHFE och marknadspriset som sätts på dessa 
börser används som bas för Gränges inköp och försäljning. Råvaru
prisrisk uppstår då det finns en fördröjning mellan tidpunkten för 
inköp av råmaterial och försäljning av färdiga varor. Prisförändring
arna som kan uppstå kan påverka Gränges rörelseresultat negativt. 
 Gränges minskar denna exponering i första hand genom att över
föra prisvillkor från metalleverantörer till kund. Utöver detta används 
även finansiella derivat, såsom terminskontrakt med LME och SHFE 
som underliggande prisindex, för att minska exponeringen. 

Per den 31 december 2022 hade Gränges nettosålt 43 480 ton  
(58 200) aluminium baserat på LME och 10 380 ton (11 225 ) baserat  
på SHFE. 

Ränterisk
Gränges ränterisk är främst relaterad till koncernens räntebärande 
skulder och tillgångar. Merparten av Gränges räntebärande skulder 
har rörlig ränta. Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid 
var två månader (två) per 31 december 2022. Räntebindningstiden 
kan förlängas antingen genom att ändra räntevillkor i låneavtal eller 
genom att använda finansiella derivat, såsom ränteswappar. Den 
 räntebärande skuldens räntebindningstid förlängdes inte med finan
siella instrument under 2022.

Kreditrisk
Kreditrisker relaterade till kundfordringar och övriga rörelsefordringar 
hanteras som en del av affärsrisken och övervakas kontinuerligt av de 
legala enheterna. Gränges kunder är spridda över olika länder och 
geografiska marknader. Kreditförlusterna har historiskt varit låga på 
grund av relativt finansiellt starka kunder samt strikta kreditrutiner. 
Vid enskilda tillfällen kan kreditförsäkring användas.

Gränges kreditrisk relaterad till finansiella instrument hanteras 
genom att välja finansiella motparter med god kreditrating och genom 
att begränsa risken per motpart. Gränges har också ingått ISDAavtal 
med finansiella motparter som ger kvittningsrätt för tillgångar och 
skulder mot samma motpart vid en kredithändelse. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att Gränges inte kan fullgöra sina betalnings
förpliktelser. Gränges finanspolicy stipulerar mätetal för att säker
ställa att likviditeten är tillräcklig i koncernen. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten  förvaltas på koncernnivå och likviditetsflöden 
prognostiseras på kort och lång sikt. Tabellen på nästa sida visar 
 förfallostrukturen för Grängeskoncernens avtals enliga finansiella 
skulder. Beloppen gäller ickediskonterade framtida kassaflöden, och 
kan därför avvika från redovisade siffror. Samtliga rörliga ränteflöden 
har beräknats med den räntesats som gäller på balansdagen och 

FORTS. NOT 30
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FORTS. NOT 30

2022 
MSEK Bokfört värde

Avtalsenliga  
kassaflöden <1 år 1–2 år 2–4 år >4 år

Leasingskulder 261 252 47 44 58 192

Övriga räntebärande skulder 4 806 5 073 2 222 509 2 342 –

Leverantörsskulder 2 568 2 568 2 568 – – –

Övriga kortfristiga skulder 5 5 5 – – –

Nettoreglerade derivat1) – aluminiumderivat –7 – – – – –

Inflöde – 54 54 – – –

Utflöde – –61 –61 – – –

Bruttoreglerade derivat1) – valutaderivat –18 – – – – –

Inflöde – 135 133 1 – –

Utflöde – –152 –147 –5 – –

Summa 7 616 7 873 4 821 550 2 400 192

 
2021  
MSEK Bokfört värde

Avtalsenliga  
kassaflöden <1 år 1–2 år 2–4 år >4 år

Leasingskulder 236 329 46 38 54 191

Övriga räntebärande skulder 3 874 3 935 1 641 557 1 132 605

Leverantörsskulder 3 009 3 009 3 009 – – –

Övriga kortfristiga skulder 5 5 5 – – –

Nettoreglerade derivat1) – aluminiumderivat –54 – – – – –

Inflöde – 93 93 – – –

Utflöde – –147 –147 – – –

Bruttoreglerade derivat1) – valutaderivat –43 – – – – –

Inflöde – –64 –64 0 – –

Utflöde – 21 21 0 – –

Summa 7 027 7 181 4 604 595 1 186 796

1) Inklusive derivat som redovisas som tillgångar.

MSEK

Redovisningseffekter före skatt på 

Resultaträkningen Övrigt totalresultat

2022 2021 2022 2021

Ränterisk: +/–1 % parallellförskjutning  
av räntekurvorna, samtliga valutor –/+40 –/+30 – –

Valutarisk: +/–10 % förändring i FXkurs, USD/SEK –/+7 –/+13 –/+23 –/+22

Valutarisk: +/–10 % förändring i FXkurs, EUR/SEK –/+16 –/+20 –/+71 –/+48

Valutarisk: +/–10 % förändring i FXkurs, CNY/USD – – –/+37 –/+22

Valutarisk: +/–10 % förändring i FXkurs, USD/PLN – +/–17 +/–3 +/–8

Valutarisk: +/–10 % förändring i FXkurs, EUR/PLN –/+20 –/+15 –/+122 –/+173

Prisrisk: +/–20 % förändring i LMEpriser –/+205 –/+285 –/+13 –/+13

samtliga framtida kassaflöden i utländsk valuta är omräknade till SEK 
med vid årsbokslutet gällande balansdagskurs. I tabellen ingår även 
derivat som redovisas som tillgångar på balansdagen, eftersom deri
vat kan inkludera såväl positiva som negativa kassa flöden och det 
verkliga värdet varierar över tiden. De finansiella  skulderna hanteras 
genom kassaflödet från rörelsen, likvida och  räntebärande tillgångar 
samt vid behov befintliga kreditfaciliteter.
 
Känslighetsanalys
De finansiella instrumenten i Grängeskoncernen är exponerade för 
olika slag av marknadsrisk som kan påverka resultaträkningen eller 
eget kapital. Finansiella instrument, särskilt derivat, används som 
medel för säkring av både finansiell och operativ exponering. 

Tabellen visar en partiell analys av känsligheten av finansiella 
instrument, där den isolerade effekten på resultaträkningen och på 
övrigt totalresultat beräknas. Detta görs på grundval av en vald hypo
tetisk förändring av marknadspriser eller priser i balansräkningen per 
31 december 2022. I enlighet med IFRS omfattar analysen endast 
finansiella instrument och är inte avsedd att ge en fullständig översikt 
över koncernens marknadsrisk, till exempel: 
• För valutasäkringar av ingångna avtal kommer förändringar i verk

ligt värde på säkringsinstrumentet påverka resultaträkningen, 
medan förändringar i verkligt värde på det underliggande säkrade 
kontraktet som kompenseras av säkringsinstrumentet inte kommer 
att visas då detta inte är ett finansiellt instrument. 

• Om en av parametrarna ändras kommer analysen inte ta hänsyn  
till eventuella samband med andra parametrar. 

• Finansiella instrument utställda i enheternas funktionella valuta 
utgör inte någon valutarisk och ingår därför inte i denna analys.  
Av samma skäl ingår inte heller valutaexponeringen vid omräkning 
av sådana finansiella instrument till redovisningsvalutan.

Generellt förväntas effekten på resultaträkningen och övrigt total
resultat från finansiella instrument som visas i tabellen uppväga 
effekterna av de säkrade posterna där finansiella instrument ingår i 
ett säkringsförhållande.

Redovisningseffekter av förändringar i marknadsrisk redovisas i 
resultaträkning och övrigt totalresultat beroende på klassificering 
enligt säkringsredovisning. Effekter som redovisas i resultaträkningen 
kommer också att påverka övrigt totalresultat utöver de siffror som 
presenteras i tabellen.
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31  Derivat och säkringar

Tabellen nedan visar det verkliga värdet av samtliga utestående derivatinstrument grupperade efter hanteringen i de finansiella rapporterna.

Derivat och säkringar
2022 2021

MSEK Tillgångar (+) Skulder (–) Tillgångar (+) Skulder (–)

Kassaflödessäkringar 

Aktiederivat 116 – 105 –

Valutaterminer, valutaswappar 62 –50 7 –36

Aluminiumterminer 37 –10 3 –32

Summa 216 –60 115 –68

Säkringar av verkligt värde

Valutaterminer, valutaswappar 17 –6 3 –15

Aluminiumterminer 20 –52 89 –115

Summa 37 –58 92 –130

Övriga derivat - förändringar i verkligt värde redovisade i resultatet

Valutaterminer, valutaswappar 48 –96 32 –44

Ränteswappar – – 0 –9

Aluminiumterminer 0 –1 1 0

Summa 48 –97 33 –53

Summa derivat 301 –215 239 –251

Säkringar av verkligt värde
Gränges använder aluminium och valutaterminskontrakt för att 
säkra värdet av lager. Metall och valutaderivaten utgör tillsammans 
säkringsinstrumentet i säkring av verkligt värde. Vinst och förlust på 
säkrade objekt samt säkringsinstrument redovisas som valutavinst 
och valutaförlust i resultaträkningen. Värdet på lager justeras med 
förändringar i verkligt värde på det säkrade objektet. Vinst på säk
ringsinstrument uppgick 2022 till 17 MSEK (–15) och förlust  på den 
säkrade posten som är hänförlig till den säkrade risken uppgick 2022 
till –17 MSEK (15).

Ränteswappar
Gränges använder ibland basisswappar för att konvertera extern 
finansiering från Stibor/SEKexponering till Libor/USDexponering.  
Det nominella värdet av basisswapparna var 0 MUSD (20) per 
31 december 2022.

Aktieswap
Gränges har i enlighet med beslutet på årsstämman 2020 ingått ett 
aktieswapavtal för att kunna leverera aktier till deltagarna i incita
mentsprogrammet IP 2020. Antalet aktier i aktieswappen uppgick till 
1 220 400 per 31 december 2022.  Aktieswappen bedöms utgöra ett 
eget kapitalinstrument och redovisas direkt i eget kapital.

Kvittning
Finansiella tillgångar och skulder som omfattas av rättsliga ram
bindande avtal om kvittning eller liknande avtal avser koncernens 
derivat. Gränges har tecknat ISDAavtal med relevanta finansiella 
motparter.

  
MSEK

Brutto
belopp Kvittning

Netto
belopp  

i balans
räkningen

Derivat 
som inte 
avses att 

netto
regleras

Säker
heter 

erhållna/ 
ställda

Netto
belopp

2022

Derivat
tillgångar 188 – 188 94 – 94

Derivat
skulder –214 – –214 –98 – –116

2021

Derivat
tillgångar 146 – 146 125 – 21

Derivat
skulder –254 – –254 –125 – –129

Kassaflödessäkringar
Gränges köp av terminskontrakt för aluminium på LME och SHFE, 
samt valutaterminer, är identifierade som säkringsinstrument i kate
gorin kassaflödes säkringar. Alla derivat som klassificerats som säk
ringsinstrument i kassaflödessäkringar redovisas till verkligt värde i 
balansräkningen. Förändringar i verkligt värde redovisas i övrigt total
resultat och ackumuleras i säkringsreserven i eget kapital och åter
förs till resultaträkningen när kassaflödena som säkrats redovisas i 
resultaträkningen.

Ingen vinst eller förlust har bokförts i resultaträkningen till följd av 
ineffektiv säkring under 2022 och 2021. Alla förväntade kassa flöden 
som har säkrats under 2022 kvalificerar fortfarande för säkringsredo
visning.

Förändring av säkringsreserven

MSEK 2022 2021

Ingående säkringsreserv före skatt –32 74

Omklassificerat till resultaträkningen 57 –21

Värdeförändring under året 47 –85

Utgående säkringsreserv före skatt 71 –32

Uppskjuten skatt säkringsreserv –7 10

Utgående säkringsreserv efter skatt 65 –21

En positiv säkringsreserv innebär positiv redovisning i resultat
räkningen i framtiden. Ackumulerade säkringsvinster och förluster 
från kassaflödessäkringar som redovisas i säkringsreserven per 
den 31 december 2022 och som förväntas redovisas i resultaträk
ningen (före skatt) uppgår till –2 MSEK för 2023 och 157 MSEK 
efter 2023.
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32  Garantier och  eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser

MSEK 2022 2021

Garantier 4 7

Summa eventualförpliktelser 4 7

Tvister
I den löpande affärsverksamheten uppstår från tid till annan tvister 
med motparter där bolaget löpande gör bedömningar och avsätt
ningar vid behov i räkenskaperna. För närvarande är koncernen inte 
part i någon större rättstvist som bedöms kunna väsentligen påverka 
räkenskaperna negativt.

Miljöfrågor
Koncernen har under en längre tid haft industriell tillverkning på 
anläggningar i Finspång, Västerås och Upplands Väsby. Mot bakgrund 
av den allmänna genomgången av potentiellt förorenade områden i 
Sverige som genomförs av Naturvårdsverket och läns styrelserna kan 
Gränges komma att bli inblandade i granskningar och utredningar 
rörande anläggningar där det historiskt har bedrivits industriell till
verkning. Exempelvis har industriell tillverkning bedrivits av olika 
aktörer på Gränges anläggning i Finspång sedan 1500talet. 

Gränges har tillsammans med tredje part iklätt sig ett åtagande  
att utföra provtagningar kopplat till den tidigare bedrivna verksam
heten i Upplands Väsby. Det föreligger för närvarande dock ingen 
 förpliktelse för Gränges avseende sanering eller återställande av 
mark eller vattendrag och någon avsättning eller eventualförpliktelse 
har inte redovisats.

33  Transaktioner med närstående
Koncerninterna transaktioner genomförs i enlighet med särskilda avtal 
på armslängds avstånd och gemensamma kostnader i Gränges är 
 för delade mellan koncernbolagen i enlighet med fördelningsformler 
 beroende på de olika typerna av utgifter. 

Transaktioner med Moriyasu Aluminium Co Ltd. specificeras i 
 tabellen nedan.
 
MSEK 2022 2021

Transaktioner med joint ventures

Försäljning 12 12

Kundfordringar 4 3

För information om ersättningar och förmåner till styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare, se not 10. 

Inga övriga väsentliga transaktioner har skett med närstående parter. 

34  Händelser efter balansdagen

Den 26 januari 2023 offentliggjorde Gränges planer på att investera 
600 MSEK i ökad produktion av batterikatodfolie i Finspång för att 
möta en växande efterfrågan i Europa.

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
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Alternativa nyckeltal
Gränges använder sig av de alternativa nyckeltalen avkastning på sysselsatt kapital, nettoskuld, soliditet 
och cash conversion. Gränges anser att dessa nyckeltal är användbara för läsare av de finansiella rapport
erna som ett komplement till andra nyckeltal för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strate
giska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Vidare 
använder Gränges nyckeltalen justerat rörelseresultat, justerat rörelseresultat per ton och justerad EBITDA 
vilket är mått som Gränges betraktar som relevanta för investerare som vill förstå resultatgenereringen 
exklusive jämförelsestörande poster. För definitioner av nyckeltalen, se sidan 111.

MSEK 2022 2021

Justerat rörelseresultat

Rörelseresultat 1 136 833

Jämförelsestörande poster 14 175

Justerat rörelseresultat 1 150 1 008

Justerat rörelseresultat per ton

Justerat rörelseresultat 1 150 1 008

Försäljningsvolym, kton 479,3 488,9

Justerat rörelseresultat per ton, kSEK 2,4 2,1

Justerad EBITDA

Justerat rörelseresultat 1 150 1 008

Avskrivningar och nedskrivningar 914 678

Justerad EBITDA 2 064 1 686

Avkastning på sysselsatt kapital

Summa tillgångar exklusive likvida medel och räntebärande fordringar, 
genomsnitt rullande 12 månader 17 022 13 717

Icke räntebärande skulder, genomsnitt rullande 12 månader –5 022 –3 948

Pensioner, genomsnitt rullande 12 månader 291 348

Sysselsatt kapital (genomsnitt rullande 12 månader) 12 292 10 117

Justerat rörelseresultat 1 150 1 008

Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,4 10,0

MSEK 2022 2021

Finansiell nettoskuld/Justerad EBITDA

Likvida medel och räntebärande fordringar –917 –814

Räntebärande skulder 5 060 4 109

Leasingskulder –261 –236

Finansiell nettoskuld 3 882 3 059

Justerad EBITDA, rullande 12 månader 2 064 1 686

Finansiell nettoskuld/Justerad EBITDA 1,9 1,8

Soliditet

Eget kapital 8 206 6 932

Summa tillgångar 17 530 15 767

Soliditet, % 46,8 44,0

Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 109 62

Kassaflöde från expansionsinvesteringar 509 456

Kassaflöde från rörelseförvärv och övriga kapitaltransaktioner – 90

Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten 618 607

Cash conversion

Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten 618 607

Justerat rörelseresultat 1 150 1 008

Cash conversion, % 54 60
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Definitioner

Avkastning på eget kapital 
Periodens resultat dividerat med  genomsnittligt eget kapital 
under den senaste  tolv månaders perioden.

Avkastning på sysselsatt kapital 
Justerat rörelseresultat  dividerat med genomsnittligt syssel
satt kapital under den senaste tolvmånadersperioden.

Cash conversion
Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten 
 dividerat med justerat rörelseresultat.

Finansiell nettoskuld 
Likvida medel och räntebärande fordringar minus 
 räntebärande skulder, exklusive leasingskulder. 

Finansiell nettoskuld/Justerad EBITDA
Finansiell nettoskuld dividerad med justerad 12 månaders 
rullande EBITDA.

Försäljningsvolym 
Såld volym angivet i ton.

Justerad EBITDA 
Justerat rörelseresultat före av och  nedskrivningar.

Justerat kassaflöde före  
finansieringsverksamheten
Kassaflöde före finansierings  verksam heten exklusive kassa
flöde från investeringar utöver underhåll samt förvärv.

Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat exklusive jämförelse störande poster.

Justerat rörelseresultat per ton
Justerat rörelseresultat dividerat med  försäljningsvolym.

Jämförelsestörande poster 
Intäkter och kostnader av engångskaraktär.

Kassaflöde före  finansieringsverksamheten 
Kassaflöde från löpande verksamhet plus kassaflöde  
från investerings verksamhet.

kton 
Volym angivet i tusentals ton.

Medelantal anställda 
Medelantalet anställda omräknat till  heltidstjänster.

Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med totalt antal aktier. 

Rörelseresultat 
Resultat före finansnetto och skatt.

Soliditet 
Eget kapital dividerat med summa  tillgångar.

Sysselsatt kapital 
Summa tillgångar exklusive likvida medel och räntebärande 
fordringar, minus icke  ränte bärande skulder.

FINANSIELLA RAPPORTER

111  GRÄNGES ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022



Femårsöversikt
MSEK 2022 2021 2020 2019 2018

Försäljningsvolym, kton 479,3 488,9 350,6 347,3 375,0

Resultaträkning

Nettoomsättning 24 492 18 130 11 008 11 978 12 910

Justerad EBITDA1) 2 064 1 686 1 201 1 327 1 357

Justerat rörelseresultat1) 1 150 1 008 648 866 1 005

Rörelseresultat 1 136  833 584 836 940

Årets resultat 700 595 363 600 688

Justerad EBITDAmarginal 8,4 9,3 10,9 11,1 10,5

Justerad rörelsemarginal 4,7 5,6 5,9 7,2 7,8

Rörelsemarginal 4,6 4,6 5,3 7,0 7,3

Nettomarginal 2,9 3,3 3,3 5,0 5,3

Balansräkning

Anläggningstillgångar 9 249 8 323 7 633 6 025 4 489

Omsättningstillgångar 8 280 7 444 6 020 4 455 4 285

Eget kapital 8 206 6 932 5 970 4 314 3 873

Långfristiga skulder 3 783 3 297 3 068 3 414 2 522

Kortfristiga skulder 5 541 5 539 4 614 2 752 2 378

Kassaflöde

Löpande verksamheten 1 102 988 1 414 1 441 1 351

Investeringsverksamheten –993 –926 –1 736 –1 590 –819

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 109 62 –322 –148 531

Finansieringsverksamheten –86 –793 1 149 440 –825

Årets kassaflöde 23 –732 827 292 –294

1) Justerat för jämförelsestörande poster (se koncernens not 14).

Kapitalstruktur, avkastningsmått och anställda

Sysselsatt kapital 12 583 10 574 9 262 7 779 6 367

Nettoskuld 4 377 3 643 3 292 3 465 2 494

Soliditet, % 46,8 44,0 43,7 41,2 44,2

Finansiell nettoskuld/Justerad EBITDA, multipel 1,9x 1,8x – – –

Sysselsatt kapital (genomsnitt rullande  
12 månader) 12 292 10 117 8 028 7 411 6 098

Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,4 10,0 8,1 11,7 16,5

Eget kapital (genomsnitt rullande 12 månader) 7 725 6 521 4 752 4 175 3 633

Avkastning på eget kapital, % 9,1 9,1 7,6 14,4 18,9

Medelantal anställda 2 694 2 648 1 792 1 805 1 699

2022 2021 2020 2019 2018

Data per aktie, SEK1)

Resultat före utspädning 6,59 5,60 4,21 7,05 8,08

Resultat efter utspädning 6,58 5,58 4,21 7,05 8,08

Eget kapital 77,14 65,04 69,13 50,65 45,47

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,36 9,27 16,38 16,92 15,86

Utdelning 2,502) 2,25 1,10 – 2,84

Direktavkastning, % 2,93 2,12 1,10 – 3,98

Börskurs vid årets slut 85,30 106,10 100,20 87,73 71,37

Vägt antal utestående stamaktier före  
utspädning, tusental 106 308,6 106 308,6 86 324,8 85 177,3 85 177,3

Vägt antal utestående stamaktier efter  
utspädning, tusental 106 374,2 106 578,6 86 336,6 85 177,3 85 177,3

Försäljningsvolym per per affärsområde, kton

Gränges Americas 249,0 252,4 219,4 – –

Gränges Eurasia 254,5 263,5 154,0 – –

Övrigt och elimineringar –24,2 –26,9 –22,8 – –

Summa 479,3 488,9 350,6 – –

Försäljningsvolym per slutkund, kton

Fordonsindustri 189,8 193,7 146,1 – –

HVAC 104,5 105,7 86,2 – –

Specialförpackningar 86,8 85,6 64,4 – –

Övriga nischer 98,3 103,9 53,9 – –

Summa 479,3 488,9 350,6 – –

Nettoomsättning per affärsområde, MSEK

Gränges Americas 13 115 9 488 6 748 – –

Gränges Eurasia 12 633 9 648 5 037 – –

Övrigt och elimineringar –1 256 –1 007 –778 – –

Summa 24 492 18 130 11 008 – –

1) Beräknat på vägt antal utestående stamaktier, efter utspädning.
2) Kontantutdelning 2023 enligt förslag.

FINANSIELLA RAPPORTER

112  GRÄNGES ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022



Moderbolagets resultaträkning
MSEK NOT 2022 2021

Nettoomsättning  3 133 142

Personalkostnader 7 –115 –115

Övriga rörelsekostnader 4, 5, 6 –102 –111

Avskrivningar och nedskrivningar 10 –1 –34

Rörelseresultat  –86 –119

Finansiella intäkter 8 258 84

Finansiella kostnader 8 –201 –43

Finansiella poster  57 41

Resultat efter finansiella poster –29 –78

Erhållet koncernbidrag 34 –

Bokslutsdispositioner  34 –

Resultat före skatt 5 –78

Skatt på årets resultat 9 –13 15

Årets resultat  –8 –63

I moderbolaget finns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat 
 överensstämmer med årets resultat.
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MSEK NOT 2022 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 10 0 2

Andelar i koncernföretag 11 2 986 2 906

Uppskjutna skattefordringar 9 35 47

Fordringar hos koncernföretag 2 281 2 659

Andra långfristiga fordringar 116 105

Summa anläggningstillgångar 5 418 5 718

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 2 885 649

Övriga fordringar 96 118

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 11

Summa kortfristiga fordringar 2 998 778

Likvida medel

Kassa och bank 229 446

Summa likvida medel 229 446

Summa omsättningstillgångar 3 227 1 224

SUMMA TILLGÅNGAR 8 645 6 942

MSEK NOT 2022 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 12 142 142

Summa bundet eget kapital 142 142

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel 3 052 3 342

Årets resultat –8 –63

Summa fritt eget kapital 3 045 3 280

Summa eget kapital 3 187 3 422

Avsättningar

Avsättning för pensioner 13 34 28

Övriga avsättningar 14 4 6

Summa avsättningar 38 34

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 15 2 649 1 095

Övriga skulder 5 –

Summa långfristiga skulder 2 654 1 095

Kortfristiga skulder

Övriga avsättningar 14 8 9

Skulder hos koncernföretag 598 696

Räntebärande skulder 15 1 982 1 474

Leverantörsskulder 6 7

Övriga skulder 131 130

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 40 75

Summa kortfristiga skulder 2 766 2 391

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 645 6 942

Moderbolagets balansräkning
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Moderbolagets förändring av eget kapital
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Aktie kapital
Fond för 

 utvecklingsavgifter Överkursfond
Balanserade 

 vinstmedel Årets  resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2022 142 – – 3 341 –63 3 422

Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman:

     Balanseras i ny räkning – – – –63 63 –

     Utdelning – – – –239 – –239

Årets totalresultat – – – – –8 –8

Aktieswap – – – 5 – 5

Optionspremie – – – 7 – 7

Utgående balans per 31 december 2022 142 – – 3 052 –8 3 187

Ingående balans per 1 januari 2021 142 8 1 835 1 405 122 3 513

Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman:

     Balanseras i ny räkning – – –1 835 1 957 –122 –

     Utdelning – – – –117 – –117

Årets totalresultat – – – – –63 –63

Förändring i fond för utvecklingsutgifter – –8 – 8 – –

Aktieswap – – – 88 – 88

Utgående balans per 31 december 2021 142 – – 3 342 –63 3 422
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Moderbolagets kassaflödesanalys
MSEK NOT 2022 2021

Rörelseresultat –86 –119

Avskrivningar och nedskrivningar 1 34

Förändring i rörelsekapital m.m. –35 –55

Betalda skatter 2 –8

Kassaflöde från den löpande verksamheten –118 –148

Förvärv 11 – –26

Investeringar i koncernföretag 11 –80 –

Försäljningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10 – 165

Kassaflöde från investeringsverksamheten –80 –140

Betald utdelning till aktieägare –239 –117

Aktieswap 5 –

Optionspremie 7 –

Betalda räntor –203 –41

Erhållna räntor 110 75

Upptagna lån 14 356 6 061

Amortering –12 589 –6 026

Finansiella mellanhavanden i koncernen –1 467 –234

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –19 –282

Årets kassaflöde –216 –290

Likvida medel per 1 januari 446 736

Årets kassaflöde –216 –290

Likvida medel per 31 december 229 446

Avstämning mellan ingående och utgående balans för skulder vars kassaflöde redovisas  
i finansieringsverksamheten 

MSEK 2022 2021

Räntebärande skulder per 1 januari 2 569 2 563

Kassaflöde 1 767 35

Ej kassaflödespåverkande poster

Omräkningsdifferenser 315 –30

Förändring i periodiserade lånekostnader –11 2

Räntebärande skulder per 31 december 4 640 2 569
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Noter till finansiella rapporter moderbolaget

3   Nettoomsättningens fördelning  
per verksamhetsgren

MSEK 2022 2021

Koncerninterna tjänster 133 142

Summa nettoomsättning fördelning  
per verksamhetsgren 133 142

4  Jämförelsestörande poster
MSEK 2022 2021

Omstruktureringskostnader – –42

Nedskrivning av immateriella tillgångar – –27

Summa jämförelsestörande poster – –69

Gränges AB har under året inte haft några jämförelsestörande poster. 
 Under föregående år hade Gränges AB totalt 69 MSEK jämförelse-
störande poster, med anledning av den omstrukturering som besluta-
des att förenkla organisationen genom att decentralisera ansvaret för 
innovation, digitalisering och ständiga förbättringar. Organisatoriska 
omstruktureringar gjordes till en kostnad av 42 MSEK, nedskrivningar 
av koncernövergripande IT-system om 7 MSEK samt övriga immate-
riella tillgångar om 19 MSEK. 

5  Operationell leasing

Operationell leasing – leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende leasingavtal i egenskap av 
leasetagare hänförliga till icke uppsägningsbara avtal är per balans-
dagen fördelade över följande förfallotidpunkter:
 
MSEK 2022 2021

Inom ett år –5 –4

Senare än ett år men inom fem år –5 –6

Summa minimileaseavgifter –10 –10

Leasingkostnader uppgår till 6 MSEK (6) under 2022. 

1  Redovisningsprinciper
Årsredovisningen för moderbolaget är upprättad i enlighet med 
 Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Enligt RFR 2 ska moderbolaget tillämpa samtliga av EU antagna Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen 
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Ändringar i RFR 2 har inte haft någon väsentlig påverkan på moder-
bolagets finansiella rapporter.

En redogörelse för Grängeskoncernens redovisningsprinciper 
 återfinns i koncernens not 4 Redovisningsprinciper. De huvudsakliga 
skillnaderna mellan redovisningsprinciperna som tillämpas i Gränges-
koncernen och moderbolaget beskrivs nedan.

Grängeskoncernen tillämpar IAS 19 Ersättningar till anställda i 
 koncernens finansiella rapportering. Moderbolaget tillämpar 
tryggande lagens bestämmelser vilket innebär skillnader vid redo-
visning av förmånsbestämda pensionsplaner. 

Koncernbidrag erhållna från dotterbolag redovisas som boksluts-
dispositioner. 

Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten sätts av till fond för 
utvecklingsutgifter. Fonden utgör bundet eget kapital och löses upp  
i samma takt som företaget gör avskrivningar eller nedskrivningar  
på de aktiverade utvecklingsarbetena.

Moderbolaget tillämpar RFR2 IFRS 16 p 1 och redovisar leasing-
kostnaderna i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

2  Finansiell riskhantering
Gränges finansiella risker övervakas på koncernnivå, se noter till  
koncernens finansiella rapporter, not 30 Finansiell risk.

Moderbolaget använder derivat och andra finansiella instrument 
för att hantera dotterbolagens riskexponering. Moderbolaget har 
generellt ingen egen nettoexponering då externa positioner speglas 
mot dotterbolag med koncerninterna kontrakt. Säkringsredovisning 
tillämpas inte på denna typ av kontrakt. 

Valuta- och ränterisk vid upplåning hanteras med valuta- och 
ränte derivat. Exponering uppstår då moderbolagets externa finan-
siering till största del är i svenska kronor samtidigt som den koncern-
interna utlåningen till största del är i utländsk valuta. Ytterligare 
beskrivning av moderbolagets räntebärande skulder återfinns i not 15 
Ränte bärande skulder.

6  Ersättningar till revisorer
MSEK 2022 2021

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag –2,0 –2,1

 Revisionsverksamhet utöver  revisionsuppdraget –0,5 –0,2

Skatterådgivning –0,1 –0,1

Summa ersättningar till revisorer –2,6 –2,4

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisorer 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakt-
tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser huvud-
sakligen granskning av delårsrapporter. 

Skatterådgivning inkluderar rådgivning inom inkomst beskattning, 
inklusive internprissättnings frågor, samt mervärdesskatt. 

7  Personalkostnader
Löner och ersättningar uppgick till –73,0 MSEK (–73,9), sociala kost-
nader till –41,7 MSEK (–41,2), varav pensionskostnader –14,1 MSEK 
(–12,5). Pensionskostnader om –2,2 MSEK (–1,6) avser verkställande 
direktören. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till verkstäl-
lande direktören uppgår till 2,9 MSEK (0) och tidigare verkställande 
direktör till 10,5 MSEK (10,5). 

Läs mer om medelantal anställda, löner och ersättningar inklusive 
incitamentsprogram i not 10 för koncernens finansiella rapporter.

8  Finansiella intäkter och kostnader
 MSEK 2022 2021

Ränteintäkter från koncernbolag 249 83

Externa ränteintäkter 4 1

Valutakursvinst, netto 5 0

Summa finansiella intäkter 258 84

Räntekostnader till koncernbolag –2 0

Externa räntekostnader –169 –31

Räntekostnader, pensioner –5 –1

Valutakursförlust, netto – –

Övriga finansiella kostnader –25 –11

Summa finansiella kostnader –201 –43
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9  Skatter
Årets skattekostnad 

MSEK 2022 2021

Resultat före skatt 5 –78

Aktuell skatt –1 –4

Uppskjuten skatt –11 19

Summa skatt –13 15

Skatt som % av resultat före skatt –248,0 –19,7

Avstämning mellan effektiv och gällande skattesats 
 
MSEK 2022 % 2021 %

Resultat före skatt 5 – –78 –

Skatt enligt  
gällande skattesats –1 –20,6 16 –20,6

Ej avdragsgilla  
kostnader –6 –120,5 –1 1,0

Ej skattepliktiga 
intäkter – – 5 –6,2

Justering av skatt 
hänförlig till tidigare år –4 –78,7 –1 1,0

Utländska skatter –1 –27,8 –4 5,1

Summa skatt –13 –248,0 15 –19,7

Uppskjuten skatt

MSEK 2022 2021

Skattemässiga underskottsavdrag 31 42

Pensionsutfästelser 3 4

Övriga poster 1 1

Summa uppskjuten skattefordran (+) /  
skatteskuld (–) 35 47

Uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskotts-
avdrag har beaktats fullt ut då bolaget gjort bedömningen att det 
kommer att kunna genereras inkomster i framtiden för att dra nytta av 
dessa underskottsavdrag. Underskottsavdragen uppgår till 149 MSEK
(204) den 31 december 2022 och har ingen begränsning i tid för när de 
kan nyttjas. 

10  Materiella anläggningstillgångar

MSEK
Mark, mark anläggningar 

och byggnader
Maskiner  

och inventarier
Byggnadsinventarier, 

 fordon etc.
Summa materiella 

anläggnings tillgångar

Bokfört värde per 1 januari 2022 – 2 – 2

Anskaffningar – 0 – 0

Avyttringar – – – –

Av- och nedskrivningar – –1 – –1

Bokfört värde per 31 december 2022 – 0 – 0

Ackumulerade anskaffningsvärden – 120 – 120

Ackumulerade av- och nedskrivningar – –120 – –120

Bokfört värde per 31 december 2022 – 0 – 0

Bokfört värde per 1 januari 2021 162 4 5 192

Anskaffningar – – – –

Avyttringar –162 – –5 –167

Av- och nedskrivningar – –2 – –2

Bokfört värde per 31 december 2021 – 2 – 2

Ackumulerade anskaffningsvärden – 120 – 120

Ackumulerade av- och nedskrivningar – –118 – –118

Bokfört värde per 31 december 2021 – 2 – 2

11  Andelar i koncernföretag

MSEK Org. nr Säte 
Kapital-/ 

rösträtts andel %
Ingående           

redovisat värde Investeringar
Utgående 

redovisat värde

Gränges Finspång AB 556002-6113 Finspång, Sverige 100/100 186 – 186

Gränges Skultuna AB 556913-7358 Skultuna, Sverige 100/100 0 – 0

Gränges Americas Inc. – Delaware, USA 100/100 671 – 671

Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd. – Shanghai, Kina 100/100 256 – 256

Gränges International Inc. – Delaware, USA 100/100 66 – 66

Gränges Japan Ltd – Tokyo, Japan 100/100 3 – 3

Gränges Powder Metallurgy GmbH – Velbert, Tyskland 100/100 38 – 38

Gränges Konin S.A. – Warszawa, Polen 100/100 1 685 – 1 685

Gränges Powder Metallurgy SAS – Saint-Avold, Frankrike 100/100 – 80 80

Summa andelar i koncernföretag 2 906 80 2 986
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12  Aktiekapital
2022 2021

Antal aktier 106 308 618 106 308 618

MSEK 2022 2021

Aktiekapital 142 142

Enligt bolagsordningen för Gränges AB ska aktiekapitalet uppgå till 
lägst 100 000 000 SEK och högst 400 000 000 SEK. Antalet aktier ska 
uppgå till lägst 75 000 000 och högst 300 000 000. 

Aktiekapitalet utgörs av ett aktieslag och uppgår per 31 december 
2022 till 142 MSEK (142), fördelat på 106 308 618 aktier (106 308 618),  
var och en med ett kvotvärde om 1,339775 SEK. 

Resultat per aktie och utspädnings effekt redovisas under koncer-
nens not 18.

13   Avsättning för pensioner
MSEK 2022 2021

Skuld vid årets början avseende ITP 2 28 26

Pensionskostnad 2 2

Räntekostnad pension 5 1

Pensionsutbetalningar –1 –1

Skuld vid årets slut avseende ITP 2 34 28

Skuld vid årets slut avseende  
pensionsåtaganden 34 28

Försäkringstekniska grunder för beräkning av kapitalvärde enligt 
tryggandelagen fastställs av Finansinspektionen. Tillämpning av  
tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. 

14  Övriga avsättningar
MSEK 2022 2021

Långfristiga avsättningar

Avsättningar för långsiktigt incitamentsprogram (LTI) 4 4

Övriga avsättningar 1 2

Summa långfristiga avsättningar 4 6

Kortfristiga avsättningar

Avsättningar för långsiktigt incitamentsprogram (LTI) 8 9

Summa kortfristiga avsättningar 8 9

En avsättning för personalrelaterade förmåner redovisas i enlighet 
med ingångna avtal för långsiktiga incitamentsprogram och andra 
personalåtaganden. 

15  Räntebärande skulder
Per den 31 december 2022 bestod moderbolagets räntebärande skul-
der av långfristiga lån till kreditinstitut om 400 MSEK och 160 MUSD. 
De räntebärande skulderna innefattade även obligationer om 900 
MSEK som emitterats under Gränges MTN-program, varav 300 MSEK 
var kortfristiga och 600 MSEK var långfristiga. Utestående företags-
certifikat uppgick till 1 632 MSEK. Gränges AB hade även en revolve-
rande kreditfacilitet om 3 500 MSEK, som var outnyttjad per 31 
december 2022.
 Lånefaciliteterna har sedvanliga lånevillkor (covenants), vilka är 
Nettolåneskuld/EBITDA och räntetäckningsgrad. Per den 31 decem-
ber 2022 var covenanterna uppfyllda.

    Bokfört värde

MSEK 2022 2021

Långfristiga räntebärande skulder

Räntebärande lån 2 065 200

Obligationer i MTN-program 600 900

Revolverande kreditfaciliteter – –

Periodiserade lånekostnader –16 –5

Summa långfristiga räntebärande skulder 2 649 1 095

Kortfristiga räntebärande skulder

Räntebärande lån – 226

Obligationer i MTN-program 300 –

Revolverande kreditfaciliteter – –

Företagscertifikat 1 633 1 199

Räntebärande derivat 50 49

Summa kortfristiga räntebärande skulder 1 982 1 474

Summa räntebärande skulder 4 631 2 569

16  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
MSEK 2022 2021

Personalrelaterade skulder 28 28

Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 12 47

Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 40 75

17  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser

MSEK 2022 2021

Garantiåtagande PRI Pensionsgaranti 1 1

Garantiåtaganden för dotterbolag 958 774

Summa eventualförpliktelser 958 775

Ställda säkerheter
Gränges AB har i samband med tecknande av kreditavtal som beskrivs  
i koncernens not 29 ingått sedvanlig förbindelse att inte ställa säkerhet 
eller på liknande sätt disponera över sin egendom för att ge fordrings-
ägare bättre rätt än de banker som tillhanda håller kreditfaciliteterna.

Tvister
Bolaget är inte part i någon tvist. Så länge bolaget inte har någon legal 
eller formell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det 
är oklart om ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för 
att reglera en framtida förpliktelse finns inget redovisat i resultat- 
eller i balansräkningen.
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Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Gränges AB  
eller dess dotterbolag har själv eller via bolag eller närstående haft 
någon direkt delaktighet i affärstransaktion gentemot Gränges AB 
som var eller är ovanlig till sin karaktär eller sina villkor. 

MSEK 2022 2021

Försäljning till närstående 133 141

Inköp från närstående 6 25

Ränteintäkter på fordringar hos närstående 249 82

Räntekostnader på skulder till närstående 2 –

Räntebärande fordringar hos närstående 4 812 3 089

Räntebärande skulder hos närstående 8 –

Ej räntebärande fordringar och  
rörelsefordringar hos närstående 354 200

Ej räntebärande skulder och rörelseskulder  
hos närstående 55 696

18  Transaktioner med närstående 19  Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

SEK

Balanserat resultat från föregående år 3 039 952 524

Aktieswap 4 967 550

Optionspremier 7 461 300

Årets resultat –7 709 908

Fritt eget kapital 3 044 671 466

Disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna om 2,50 SEK per aktie 265 771 545

Balanseras i ny räkning 2 778 899 920

Summa 3 044 671 466

Den föreslagna utdelningen om 266 MSEK, eller 2,50 SEK per aktie, 
motsvarar 38 procent av koncernens resultat för 2022. Styrelsen har 
i sitt förslag till utdelning beaktat bolagets finansiella ställning, 
kassa flöde och framtidsutsikter. 
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Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

SEK

Balanserat resultat från föregående år 3 039 952 524

Aktieswap 4 967 550

Optionspremier 7 461 300

Årets resultat –7 709 908

Fritt eget kapital 3 044 671 466

Disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna om 2,50 SEK per aktie 265 771 545

Balanseras i ny räkning 2 778 899 920

Summa 3 044 671 466

Den föreslagna utdelningen om 266 MSEK, eller 2,50 SEK per aktie, 
motsvarar 38 procent av koncernens resultat för 2022. Styrelsen  
har i sitt förslag till utdelning beaktat bolagets finansiella ställning, 
kassaflöde och framtidsutsikter. 

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och 
ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och 
resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltnings-
berättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av kon-
cernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag 
som ingår i koncernen står inför.

Förslag till vinstdisposition

Stockholm den 15 mars 2023
Styrelsen i Gränges AB (publ)

Fredrik Arp
Styrelseordförande

Jörgen Rosengren
Verkställande direktör

Mats Backman
Styrelseledamot

Martina Buchhauser
Styrelseledamot

Steven Armstrong
Styrelseledamot

Peter Carlsson
Styrelseledamot

Katarina Lindström
Styrelseledamot

Hans Porat
Styrelseledamot

Isabelle Jonsson
Arbetstagarrepresentant

Emelie Gunnstedt
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2023
Ernst & Young AB

Andreas Troberg
Auktoriserad revisor

Informationen i denna rapport är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande torsdagen den 16 mars 2023.
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