
CGR-EXAMEN 3.9.2022 

(8 timmar) 110 poäng 

Lös följande uppgifter (1–3) utifrån gällande författningar, god revisionssed och god bokföringssed. 
Du kan svara på uppgifterna enligt det uppdaterade verket Kansainväliset tilintarkastusalan 
standardit 2020, som ges ut av Finlands Revisorer rf. I svaren kan revisorsrapporterna upprättas 
enligt de modeller som ingår i det uppdaterade verket Tilintarkastajan raportointi 2021, som ges ut 
av Finlands Revisorer rf. 

I uppgiftslösningen är det inte av betydelse att de företag, personer och identifikationsuppgifter vilka 
nämns i uppgiften är fiktiva. Delar av IFRS-bokslutsuppgifter av existerande börsnoterade bolag har 
använts till grund för uppgiften. Bakgrundsuppgifter, fel och brister har lagts till i uppgiften, men 
dessa har inte något att göra med företagen i fråga eller deras bokslutsuppgifter. Förvaltnings- och 
bokföringshandlingar som inte lagts fram i samband med uppgifterna och bilagor som nämns i 
uppgifterna men inte lagts fram är inte av betydelse för uppgiftslösningen. I uppgiftslösningen är det 
inte av betydelse att avrundade bokslutsuppgifter anges i vissa punkter. I uppgiftslösningen är det 
inte av betydelse på vilka veckodagar datumen inträffar. 

Vissa delar som nämns separat i uppgiften har avlägsnats från uppgiften. De avlägsnade delarna 
påverkar inte uppgiftslösningen. Vid bedömningen ges inte poäng för omständigheter som hänför 
sig till teknisk addition i anknytning till resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen 
(eller finansieringsanalysen), kalkylen över ändringar i eget kapital, noterna eller tabellerna i 
uppgifterna. När du svarar kan du lita på att det som lagts fram i bakgrundsuppgifterna för uppgiften 
(s. 2) stämmer. 

I uppgiften har moderföretagets resultaträkning, balansräkning och noter i viss utsträckning 
presenterats i kortare form än vad som krävs enligt minimikraven i bokföringsförordningen. Vid 
bedömningen ges ingen poäng för omständigheter som gäller omfattningen på presentationen av 
moderföretagets resultaträkning, balansräkning och noter. Det är möjligt att få plus- och minuspoäng 
i bedömningen av svaren. Grammatik- och stavfel och dispositionsfel i de rapporter som krävs i 
uppgifterna kan leda till minuspoäng. Det är förbjudet att direkt kopiera lagparagrafer, IFRS-
standarder och andra bestämmelser. 

I uppgifterna avses med bokslut enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) ett bokslut 
som upprättats enligt internationella bokslutsstandarder i enlighet med kapitel 7 a i bokföringslagen. 
Med bokslut enligt FAS (Finnish Accounting Standards) avses ett enligt den i Finland gällande 
bokföringslagen upprättat annat bokslut än de i lagens 7 a kapitel avsedda boksluten som upprättas 
enligt internationella bokslutsstandarder.  

Använd de svarsbotten som finns på datorns skrivbord (desktop) i mappen ”KHT-tutkinto” när du 
besvarar uppgifterna. Spara uppgifterna genom att använda din identifikationsnummer och 
uppgiftens rubrik i det namn som du sparar. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer 
är 12345 sparar sitt svar enligt följande: 

12345 Uppgift 1 
12345 Uppgift 2 osv. 

Uppgiftsduplikatet behöver inte returneras. 
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Bakgrundsuppgifter  
 
Kuula Abp har sedan 2004 varit ett offentligt noterat aktiebolag på NASDAQ OMX Helsinki. Kuula 
Abp:s och dess dotterföretags räkenskapsperiod är 1.7–30.6. I uppgiften avses med ”Kuula-
koncernen” och ”Kuula” den koncern som moderföretaget Kuula Abp och dess dotterföretag bildar. 
Med ”Kuula Abp” avses moderföretaget.  
 
Koncernens bokslut har upprättats med tillämpande av IFRS-standarderna. Moderföretagets bokslut 
har upprättats med iakttagande av de finländska bokslutsreglerna (FAS).  
 
CGR Keijo Kalkyyli från revisionssammanslutningen Tili-Keijo Ab (Räknaregränd 1 A, 00100 
HELSINGFORS) har sedan 1.7.2018 varit huvudansvarig revisor för Kuula Abp. Till CGR Keijo 
Kalkyylis revisorsteam hör även CGR Liisa Lottonen och Tapani Täsmä. Lottonen och Täsmä har 
upprättat en sammanfattning av sina observationer under revisionsarbetet.  
 
Ansvaret för revisionen av de utländska aktiebolagen bärs i huvudsak av revisorerna i Tili-Keijo Ab:s 
lokala samarbetsföretag, som rapporterar sina observationer till CGR Keijo Kalkyyli. CGR Keijo 
Kalkyyli ansvarar för koordineringen av revisionen och för styrningen av revisionsarbetet. Din uppgift 
är att upprätta ett förslag till revisionsberättelse för CGR Keijo Kalkyyli utifrån det bokslut som du 
granskat, revisorernas sammanfattning och annat material som är tillgängligt vid revisionen.  
 
För att förenkla bedömningen ska följande väsentlighetsgränser användas när du löser 
uppgiften: koncernbokslutet 4 000 000 euro och moderbolagets bokslut 2 700 000 euro. Om 
ett enskilt fel i uppgiften överstiger väsentlighetsgränsen, ska det redovisas i 
revisionsberättelsen (uppgift 2). Gränsen för de fel som ska rapporteras är 5 procent av 
väsentlighetsgränsen, dvs. 200 000 euro i koncernbokslutet och 135 000 euro i 
moderbolagets bokslut. De fel som bör rapporteras ska rapporteras till ledningen (uppgift 1), 
men enskilt inverkar de inte på revisionsberättelsen.  
 
Uppgift 1 (80 poäng)  
 
Vilka fel och/eller brister finns det i Kuula Abp:s verksamhetsberättelse, bokföring, bokslut, 
koncernbokslut och/eller förvaltning? Uppge penningbeloppet och arten av eventuella fel och/eller 
brister och ge detaljerade motiveringar till dina slutsatser. Redogör också för på vilket sätt felen 
och/eller bristerna kan korrigeras.  
 
Ta i ditt svar ställning till på vilket sätt varje fel eller brist som du observerat skulle inverka på 
revisorns rapportering, såvida felet eller bristen inte korrigeras. Upprätta ditt svar i form av 
arbetspapper enligt följande modell, så att det av arbetspappren framgår vilken omständighet som 
granskats, granskningsobservationen och en motiverad bedömning av den samt 
korrigeringsförfarandet för felet och/eller bristen. Om det är fråga om ett bokföringsmässigt fel, 
redogör för korrigeringsförfarandet även i formen Per konto An konto. Redogör också för 
huruvida observationen ska tas upp i revisorns rapportering, huruvida det är fråga om ett ärende 
som ska tas upp i revisionsberättelsen enligt 3 kap. 5 § i revisionslagen, eller om det är ett ärende 
som ska ingå i revisorns övriga rapportering, såvida felet eller bristen inte korrigeras. Ge i ditt svar 
även ett sammandrag av felen.  
 
Använd det färdiga word-svarsunderlaget för uppgift 1 då du besvarar uppgiften. 
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SVARSMODELL  
 
Revision av Kuula Abp, räkenskapsperiod 1.7.2021–30.6.2022 
Datum: 3.9.2022  
Identifikationsnummer: 12345   
 
Granskad omständighet Granskningsobservation, 

motiverad bedömning och 
korrigeringsförfarande  

Inverkan på rapporteringen 
(Uppge vad, var och hur detta 
rapporteras, om felaktigheten 
eller bristen inte korrigeras)  

Svarsexempel  
 

1. Verksamhetsberättelse 

Svarsexempel  
I verksamhetsberättelsen har det 
inte i enlighet med ABL 8:7.1 
redogjorts för att företaget har 
blivit koncernens moderbolag 
under räkenskapsperioden.  
Korrigeringsförfarande:  
Verksamhetsberättelsen ska 
korrigeras så att den uppgift som 
förutsätts enligt aktiebolagslagen 
läggs till.  

Svarsexempel  
Om felet inte korrigeras, ska 
saken rapporteras skriftligt till 
styrelsen.  

 
 
Uppgift 2 (20 poäng) 

Upprätta ett förslag till revisionsberättelse daterad 3.9.2022 för Kuula Abp:s revisor att underteckna 
under förutsättning att företagets bokföring, förvaltning och bokslutshandlingar inte ändras till någon 
del. 

Förslaget till revisionsberättelse ska ha en synlig rubrik ”För revisionen särskilt 
betydelsefulla områden”. I svaret behöver du inte fastställa eller beskriva de för revisionen särskilt 
betydelsefulla områdena. 

Använd svarsunderlaget för uppgift 2 då du besvarar uppgiften.  

Bilaga 1 Kuula Abp:s bokslut och verksamhetsberättelse 1.7.2021–30.6.2022 
Bilaga 2  Protokoll från styrelsemötet 1/2021–2022 1.7.2021 
Bilaga 2a Finansieringsavtal 
Bilaga 3 Börsmeddelande 15.10.2021 
Bilaga 4 Protokoll från styrelsemötet 6/2021–2022 1.5.2022 
Bilaga 5 Protokoll från styrelsemötet 7/2021–2022 10.5.2022 
Bilaga 6 Protokoll från styrelsemötet 8/2021–2022 14.5.2022 
Bilaga 6a Börsmeddelande 14.5.2022 
Bilaga 7 Protokoll från styrelsemötet 9/2021–2022 30.6.2022 
Bilaga 7a Kalkyl över försäljningsvinsten av aktierna i Kuula Germany GmbH 
Bilaga 8 Protokoll från styrelsemötet 1/2022–2023 3.7.2022 
Bilaga 9 Sammanfattning av revisionen för räkenskapsperioden 1.7.2021–30.6.2022 
Bilaga 9a Specifikation av uppskjutna skatter enligt bolag 30.6.2022 
Bilaga 10 Prövning av nedskrivning av goodwill - Fabriker 
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Uppgift 3 är en separat uppgift och den anknyter inte till uppgifterna 1 och 2. 

Uppgift 3. (10 poäng) 

Silverman Sichs Abp är ett sådant kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen. ’Silverman Sichs 
Abp är inte en systemviktig bank enligt definitionen av Europeiska centralbanken. . Bolagens 
räkenskapsperiod är 1.1.2022–31.12.2022. Du är bolagets huvudansvariga revisor. Du reviderar 
bolagets halvårsrapport för den period som gick ut 30.6.2022.  

 
Bolagets verkställande direktör och ekonomidirektör berättar för dig att bankens halvårsrapport visar 
på ett utmärkt vinstresultat. De frågar dig hur de skulle kunna presentera det resultat som 
halvårsrapporten visar på ett sådant sätt att det skulle medräknas i kärnprimärkapitalet i de tal som 
beskriver bolagets kapitaltäckning.  

 
Fråga:  
 
Under vilka förutsättningar kan det resultat som Silverman Sichs Abp:s halvårsrapport uppvisar för 
tiden 1.1–30.6.2022 medräknas i kärnprimärkapitalet i de tal som beskriver bolagets 
kapitaltäckning? Kräver detta några åtgärder av dig som bolagets huvudansvariga revisor? Om det 
kräver, redogör för dessa åtgärder.  

 
Motivera dina svar med den information som lämnats i uppgiften samt noggranna hänvisningar till 
bestämmelser. Använd svarsunderlaget för uppgift 3 för ditt svar. Om du använder en dator, får 
längden på ditt svar vara högst två A4-sidor (med standardfonten Calibri 11). Den del av svaret som 
är längre än så läses inte. 
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Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kuula Abp 
 

Bokslut och verksamhetsberättelse 
1.7.2021–30.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuula Abp 
Bolagsgränden 1, 00150 Helsingfors  
FO-nummer 1234567-8
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2021–
30.6.2022 

 

KUULA-KONCERNENS AFFÄRSVERKSAMHET 

Kuula-koncernen levererar produkter och tjänster som hänför sig till dem till en mängd olika 
branscher. Kuula planerar, utvecklar, bygger och underhåller fabriksbyggnader som lämpar sig för 
flera olika industrigrenar och som från första början är konstruerade för att uppfylla även de 
strängaste kraven på energieffektivitet. Kuula-koncernen planerar, utvecklar, bygger och underhåller 
också olika maskiner och anordningar avsedda för användning i produktionsanläggningar. 
Dessutom är Kuula ett världsledande bolag inom utvecklingen av solpanelteknik. 

Kuula-koncernens affärsfunktioner är indelade i tre segment. Segmenten består av flera olika 
dotterbolag utöver moderbolaget. Segmentindelningen ser ut som följer: 

• Fabriker – planering, utveckling, byggande och underhåll av fabriksbyggnader enligt kundens 
behov 

• Maskiner och anordningar – planering, utveckling, byggande och service av maskiner och 
anordningar enligt fabriks- och produktionsanläggningarnas behov 

• Solenergi – utveckling av solpanelteknik, projektutveckling av solenergiparker, tillverkning, 
försäljning och service av solpaneler 

MARKNADSMILJÖ 

Coronapandemin kastade fortfarande sin skugga över räkenskapsperioden 2022. Pandemins 
konsekvenser för bolagets affärsverksamhet har varierat rätt mycket beroende på var 
affärsfunktionerna är belägna i världen, eftersom de åtgärder som olika samhällen vidtagit på grund 
av pandemin har varierat mycket. Bolagets affärsverksamhet har ändå utvecklats positivt till följd av 
bolagets starka ställning på de viktigaste marknaderna. Den globala komponentbristen har också 
medfört utmaningar under räkenskapsperioden. Bolaget har förberett sig på dylika risker genom 
olika avtalsarrangemang med de viktigaste komponentleverantörerna, och på grund av detta har de 
direkta effekterna av komponentbristen blivit tämligen små.  
 
ÖVERSIKT ÖVER AFFÄRSVERKSAMHETEN 

Koncernens omsättning ökade med 3,8 procent och stannade på 1 672 miljoner euro jämfört med 
föregående års 1 611 miljoner euro. Affärsverksamheten utvecklades starkt med beaktande av 
coronarestriktionerna, som fortfarande påverkade verksamheten, samt komponentbristen. Bolaget 
har redan länge fokuserat på att utveckla energieffektiva och utsläppssnåla produkter samt 
helhetslösningar för olika industrigrenar. Av denna orsak har bolaget en gynnsam ställning på 
marknaden, där det i dag förutsätts allt striktare utsläppsgränser överallt i världen. Bolaget har också 
förbundit sig att minska utsläppen i den egna verksamheten. Under räkenskapsperioden 2022 
minskade bolagets koldioxidutsläpp med 4 procent jämfört med året innan och utsläppen uppgick till 
25 960 ton.  
 
Genom samarbete mellan bolagets segment och genom att kombinera deras kunnande har man 
åstadkommit en stark tillväxt och utmärkta skräddarsydda helhetslösningar för kundernas 
individuella behov. Bolaget lyckades öka den omsättning som bygger på helhetslösningar med så 
mycket som 26 procent jämfört med året innan. 
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ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
 
OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT  

Kuulas omsättning ökade under räkenskapsperioden 2022 med 4 procent till 1 672 miljoner euro 
(året innan 1 611 miljoner euro) jämfört med året innan. Av Kuulas omsättning var cirka 70 procent 
i euro och 25 procent i amerikanska dollar. Resten av omsättningen fördelades mellan flera olika 
valutor. 

Rörelseresultatet var 110 miljoner euro (82 miljoner euro) dvs. 6,6 procent av omsättningen (5,1 
procent). Den förbättrade lönsamheten berodde på att det blivit vanligare med helhetslösningar. 
Rörelseresultatet belastas dock fortfarande av kostnadsökningen till följd av coronapandemin, 
trycket på anskaffnings- och logistikkostnaderna samt satsningarna på att utveckla Solenergi-
segmentets produkter och tjänster. 

FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE 

Kuulas likviditet var god under räkenskapsperioden och vid bokslutstidpunkten. I början av 
räkenskapsperioden omorganiserade Kuula finansieringen genom att lyfta ett lån på 100 miljoner 
euro. Räntan på lånet är fast, förutsatt att Kuulas kreditvärdering förblir oförändrad på den nivå som 
finansiären fastställt. Kassaflödet från den löpande verksamheten förblev starkt under 
räkenskapsperioden 2022 och uppgick till 256 miljoner euro (283 miljoner euro). Kassaflödet från 
den löpande verksamheten stöddes av den gynnsamma utvecklingen av nettodriftskapitalet. 

Kuula strävar konstant efter att säkra tillräcklig likviditet genom effektiv kassaförvaltning och genom 
att ha tillgång till en tillräcklig mängd  bekräftade och obekräftade kreditlimiter. Refinansieringsrisken 
hanteras med hjälp av en balanserad och tillräckligt lång låneportfölj. 

I slutet av året uppgick Kuulas räntebärande lån till sammanlagt 340 miljoner euro (464 miljoner 
euro). De kortfristiga lånen, som förfaller till betalning inom följande 12 månader, uppgick till 
sammanlagt 42 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till sammanlagt 298 miljoner euro. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSUTGIFTER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

PERSONAL 

Kuulas anställda uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 6 057 (6 227) personer. Det 
genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden 2022 var 6 111 (6 407) personer. 

REDOGÖRELSE FÖR ANDRA ÄN EKONOMISKA UPPGIFTER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

MILJÖANSVAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

RAPPORTERING ENLIGT EU:S TAXONOMI FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 

Kuula strävar för egen del efter att uppnå koldioxidneutralitet i framtiden. Kuula försöker också stödja 
de egna intressentgruppernas strävanden att nå målen för koldioxidneutralitet. Koldioxidneutralitet 
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är ett viktigt element i bolagets strategi. Kuulas starka ställning och kunnande främjar på ett 
väsentligt sätt uppnåendet av dessa mål och hjälper kunderna att förändra sin verksamhet så att 
den blir koldioxidneutral. 

Kuula spelar en central roll för utvecklingen mot koldioxidneutralitet hos tillverkningsindustrins 
värdekedja inom bolagets verksamhetsområde. Bolagets breda produkt- och lösningsurval stödjer 
på ett avgörande sätt övergången till utsläppsfri verksamhet. 

Kuula följer noga med de direkta och indirekta utsläppen från bolagets verksamhet. När det gäller 
CO2-utsläpp har Kuula i enlighet med sin strategi förbundit sig att minska de egna utsläppen samt 
att genom sina val också försöka främja minskade indirekta utsläpp. Kuulas CO2-utsläpp presenteras 
nedan. Utsläppskalkylerna har bekräftats av den oberoende auditören Päästöt Vex Ab. 

Kuula rapporterar sina CO2-utsläpp indelade i tre delområden enligt växthusgasprotokollet (GHC-
Protocol).   

 

CO2-utsläpp, ton 2022 2021 2020 
Scope 1 25 960 27 130 29 550 
Scope 2 14 335 17 780 18 450 
Scope 3 67 320 77 640 99 340 

 

Scope 1 innehåller de utsläpp som Kuula kan påverka direkt och som Kuula har lättast att kontrollera. 
Utsläppen uppkommer på plats som en följd av Kuulas egen verksamhet. 

Scope 2 innehåller de indirekta utsläpp från produktionen som hänför sig till inköpt energi. 

Scope 3 innehåller utsläpp från slutanvändningen av sålda produkter och anskaffningen av varor 
och tjänster, dvs. alla indirekta utsläpp. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

RAPPORTERINGSSEGMENT 

Fabriker 

Omsättningen ökade med 2 procent till 704 miljoner euro (690 miljoner euro) jämfört med året innan. 
Den ökade omsättningen berodde i synnerhet på styrkan hos tillhandahållandet av  
helhetslösningarna och därigenom hos de utvidgade fabriksbyggnadsleveranserna. Rörelsevinsten 
var 36 miljoner euro (31 miljoner euro), dvs. 5,1 procent av omsättningen (4,5 procent). Den starka 
tillväxten inom helhetslösningarna för fabriksbyggnader syntes som en positiv utveckling av 
resultatet. Kuulas fabriksbyggnaders totala energieffektivitet ger Kuula en konkurrensfördel jämfört 
med andra aktörer när utsläppsbestämmelserna skärps ytterligare. Kuula lyckades i huvudsak hålla 
kostnaderna i schack genom att ingå avtal till fasta priser för en viss tid med vissa varuleverantörer, 
men å andra sidan kommer inflationen att syns under bolagets påbörjade räkenskapsperiod. 

Maskiner och anordningar 

Omsättningen ökade med 0,7 procent till 550 miljoner euro (546 miljoner euro) jämfört med året 
innan. Rörelsevinsten utvecklades utmärkt och stannade på 43 miljoner euro (33 miljoner euro), 
vilket motsvarar 7,7 procent av omsättningen (6,0 procent). Bolaget fick igenom viktiga första affärer 
på nya marknadsområden, till exempel Brasilien. På de marknader som var bekanta från tidigare 
lyckades man på ett utmärkt sätt behålla existerande kundrelationer. 
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Solenergi 

Omsättningen ökade med 11 procent till 418 miljoner euro (376 miljoner euro) jämfört med året 
innan. Rörelseresultatet var 31 miljoner euro (18 miljoner euro), dvs. 7,5 procent av omsättningen 
(4,8 procent). Solenergi är en av de snabbast växande energiproduktionsformerna, och Kuula satsar 
och kommer även i fortsättningen att satsa mycket på den. Kuula har utvecklat koncept med vilkas 
hjälp Kuula har för avsikt att fungera som projektutvecklare av solenergiparker, så att Kuula skaffar 
markområden, planerar och ansöker om myndighetstillstånd för byggandet av solenergiparker. 
Resultaten är tämligen lovande, men mycket utveckling återstår. 

FÖRETAGSOMSTRUKTURERINGAR 

I oktober 2021 meddelade Kuula att man sålt aktiestocken i Kuula UK Ltd till ett pris som motsvarade 
bolagets nettotillgångar. Kuula klassificerade Kuula UK Ltd:s tillgångar och skulder som att de 
innehas för försäljning i bokslutet för räkenskapsperioden 2021, då tillgångarna uppgick till 35 
miljoner euro och skulderna till 24 miljoner euro. 

I juni 2022 meddelade Kuula att man sålt 60 procent av aktiestocken i Kuula Germany GmbH till 
amerikanska Western Industries Corporation. Till följd av försäljningen noterades en 
försäljningsvinst på 6 miljoner euro för den räkenskapsperiod som avslutades 30.6.2022. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

De nya varianterna av coronaviruset och de åtgärder som vidtas för att förhindra deras spridning kan 
påverka koncernens verksamhet samt efterfrågan på dess produkter och tjänster. Störningar i 
leveranskedjan kan också påverka fabrikernas verksamhet och reservdelsleveranserna. De orsakar 
också risker i anslutning till priserna och tillgången på råvaror och komponenter samt transport-
kostnaderna. 

Myndigheter, finansiärer och slutkunder ställer framför allt inom industrin allt starkare krav på tydliga 
planer om koldioxidneutralitet. Utvecklingen och ibruktagandet av tekniken är förenade med 
osäkerhetsfaktorer och dessa osäkerhetsfaktorer kan påverka koncernens kunders villighet att 
investera i såväl nya som befintliga produkter, priset på den finansiering som finansiärerna 
tillhandahåller samt myndigheternas godkännande av ibruktagandet av koncernens produkter. 

Den osäkra geopolitiska omgivningen och handelssanktionerna utgör en i huvudsak indirekt risk för 
bolagets kundrelationer och internationella affärsverksamhet. Bolaget iakttar de uppställda 
sanktionerna och förutsätter att även dess samarbetspartner gör det. 

Koncernbolagen är svarande i vissa rättegångar som hänför sig till bolagens normala 
affärsverksamhet. Koncernen får ibland ta emot olika stora ersättningskrav som är mer eller mindre 
välmotiverade. Till koncernens principer hör att ha avsättningar för krav samt rättegångar och 
skiljemannaförfaranden när ett ogynnsamt slutresultat är sannolikt och kostnadernas storlek kan 
uppskattas med rimlig säkerhet.   

RISKHANTERING 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

AKTIER OCH AKTIEÄGARE 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMANS BESLUT 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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Utdelning 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Bemyndigande att förvärva egna aktier 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Aktieemissionsbemyndigande 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Konstituering av styrelsen 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

REDOGÖRELSER FÖR FÖRVALTNINGS- OCH STYRSYSTEMET 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN 

Händelser efter bokslutsdagen har specificerats  i noten 7.4. till koncernens bokslut.  

KUULAS UTSIKTER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 2023    

Kuula förutspår att efterfrågan under räkenskapsårets första kvartal kommer att vara bättre än under 
motsvarande tidsperiod den senaste räkenskapsperioden. De rådande geopolitiska förhållandena 
gör dock att utsikterna är osäkra.  

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV UTDELNINGSBARA MEDEL  

I slutet av räkenskapsperioden 1.7.2021–30.6.2022 är koncernens moderbolags utdelningsbara 
egna kapital 422,4 miljoner euro. Bolagets styrelse föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det 
betalas en utdelning för räkenskapsperioden 1.7.2021–30.6.2022 på 0,18 euro per aktie, dvs. 
sammanlagt 71,9 miljoner euro. Utdelning betalas emellertid inte för de aktier som bolaget innehar 
på avstämningsdagen för utdelning 27.11.2022. Utdelningen betalas 4.12.2022. 

Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter 
räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen äventyrar den föreslagna 
utdelningen inte bolagets solvens. 

NYCKELTAL 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

BERÄKNINGSFORMLER FÖR NYCKELTAL     
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 

Miljoner euro Noter 1.7.2021–
30.6.2022 

1.7.2020–
30.6.2021 

    
Omsättning 2.1., 2.2. 1 672,3 1 611,4 
Förändring av lager av färdiga varor och produkter 
i arbete 

  
1,4 -36,4 

Tillverkning för eget bruk   6,3 6,7 
Övriga rörelseintäker 2.3. 29,8 21,4 
        
Material och tjänster 2.4. -949,9 -892,9 
Kostnader för ersättningar till anställda 2.5. -430,2 -417,2 
Avskrivningar och nedskrivningar 3.5. -56,7 -60,9 
Övriga rörelsekostnader 2.3. -164,2 -151,3 
Andel av intresseföretags och samföretags resultat  6.4. 1,1 1,1 
        
Rörelsevinst   109,9 81,9 
        
Finansiella intäkter 5.1. 5,3 5,6 
Finansiella kostnader 5.1. -11,6 -20,7 
        
Resultat före skatter   103,6 66,9 
        
Inkomstskatt  2.6. -36,0 -20,3 
Räkenskapsperiodens vinst   67,6 46,6 
        
Fördelning       
På moderbolagets aktieägare 2.7. 67,6 46,9 
På ägare utan bestämmande inflytande     -0,3 
    67,6 46,6 
        
Resultat per aktie som tillkommer moderbolagets 
aktieägare:       
Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro 2.7. 0,169 0,116 
Resultat/aktie (EPS), efter utspädning, euro 2.7. 0,169 0,116 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 
 

Miljoner euro 

 
1.7.2021–
30.6.2022 

1.7.2020–
30.6.2021 

    
Räkenskapsperiodens resultat   67,6 46,6 
        
Övriga totalresultatposter efter skatter:       
        
Poster som inte redovisas via resultatet       
Poster som följer av förnyat fastställande av den 
förmånsbestämda nettoskulden   3,5 2,1 
Skatter för poster som inte redovisas via resultatet   -0,3 -0,3 

Poster som inte redovisas via resultatet, 
sammanlagt   3,2 1,8 
        

Poster som senare kan redovisas via resultatet   
    

Omräkningsdifferenser    
   Andel hänförlig till moderbolagets aktieägare   25,2 -25,9 
   Innehav utan bestämmande inflytande   -0,3 -0,3 
   Överfört till resultaträkningen   -1,5 -2,1 

Intresseföretags och samföretags andel av totalresultatet 1,1 -0,7 
Kassaflödessäkringar    
   Värdeförändringar   -4,9 -1,1 
   Överfört till resultaträkningen   1,4 2,1 
Skatter för poster som senare kan redovisas 
via resultatet   

    

Kassaflödessäkringar    
   Värdeförändringar   0,7 -  
   Överfört till resultaträkningen   -0,4 -0,4 
Poster som senare kan redovisas via resultatet, 
sammanlagt   21,3 -28,4 
        
Räkenskapsperiodens övriga 
totalresultatposter efter skatter   24,4 -26,6 
        
Räkenskapsperiodens totalresultat, 
sammanlagt   92,0 20,0 
        
Fördelning av totalresultatet:       
På moderbolagets aktieägare   92,3 20,3 
På ägare utan bestämmande inflytande   -0,3 -0,3 
    92,0 20,0 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

Miljoner euro Noter 
1.7.2021–
30.6.2022 

1.7.2020–
30.6.2021 

    
Tillgångar       
Långfristiga tillgångar       
Goodwill 3.1. 480,9 463,8 
Övriga immateriella tillgångar 3.2. 122,4 136,9 
Materiella tillgångar 3.3. 99,2 98,7 
Nyttjanderätter 3.4. 67,2 56,7 
Andelar i intresseföretag och samföretag 6.4.  37,5 8,1 
Övriga investeringar   6,1 6,4 
Räntebärande investeringar 5.2. 1,8 0,4 
Uppskjutna skattefordringar 4.6. 58,5 64,1 
Kundfordringar 4.2., 5.2. 9,1 10,5 
Övriga fordringar 4.3.  6,0 3,9 
Långfristiga tillgångar sammanlagt   888,7 849,5 
        
Kortfristiga tillgångar       
Omsättningstillgångar 4.1. 414,8 417,2 
Kundfordringar 4.2., 5.2. 304,5 322,7 
Skattefordringar   11,5 9,0 
Avtalsenliga tillgångar 4.2. 239,4 136,2 
Övriga fordringar 4.3. 86,1 90,3 
Likvida medel  5.3. 337,4 321,7 
Kortfristiga tillgångar sammanlagt   1 393,7 1 297,1 
        
Tillgångar som innehas för försäljning 6.3.  - 34,7 
        
Tillgångar sammanlagt   2 282,4 2 181,3 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING    

Miljoner euro Noter 
1.7.2021–
30.6.2022 

1.7.2020–
30.6.2021 

    
Eget kapital och skulder       
Eget kapital       
Aktiekapital 5.5. 117,6 117,6 
Överkursfond 5.5. 21,4 21,4 
Omräkningsdifferenser 5.5. -42,7 -68,5 
Värdeförändringsfond 5.5. -6,3 -3,2 
Poster som följer av förnyat fastställande av den 
förmånsbestämda nettoskulden 4.7. -12,6 -15,8 
Ackumulerade vinstmedel   732,9 710,5 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   810,3 762,0 
Innehav utan bestämmande inflytande   2,8 3,8 
Eget kapital sammanlagt   813,1 765,8 
        
Skulder       
Långfristiga skulder       
Leasingskulder 3.4., 5.4. 55,0 43,4 

Övriga räntebärande skulder 
5.2., 5.4., 

5.6. 242,9 351,8 
Uppskjutna skatteskulder 4.6. 22,8 26,6 
Pensionsförpliktelser 4.7. 43,9 48,5 
Avsättningar 4.5.  25,6 19,3 
Avtalsenliga skulder 4.2.  13,0 17,9 
Övriga skulder 4.4.  0,4 0,4 
Långfristiga skulder sammanlagt   403,6 507,9 
        
Kortfristiga skulder       
Leasingskulder 3.4., 5.4. 13,7 14,7 

Övriga räntebärande skulder 
5.2., 5.4., 

5.6. 28,7 54,6 
Avsättningar 4.5.  84,4 94,2 
Leverantörsskulder  4.4. 249,9 143,9 
Inkomstskatteskulder   22,3 19,9 
Avtalsenliga skulder 4.2. 430,9 324,1 
Övriga skulder  4.4. 235,8 232,4 
Kortfristiga skulder sammanlagt   1 065,7 883,8 
        
Skulder sammanlagt   1 469,3 1 391,7 
        
Skulder som hänför sig till tillgångar som innehas 
för försäljning 6.3.  - 23,8 
        
Eget kapital och skulder sammanlagt   2 282,4 2 181,3 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESKALKYL 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET  

Siffrorna i noterna har redovisats som miljoner euro, om inte annat anges. I tabellerna i noterna avser 
2022 räkenskapsperioden 1.7.2021–30.6.2022 och 2021 räkenskapsperioden 1.7.2020–30.6.2021, 
såvida inte annat anges. 

Talen i tabellerna har avrundats, varför den sammanlagda summan av enskilda tal kan avvika från 
den angivna summan. Nyckeltalen har beräknats genom att använda exakta tal. I bokslutet betyder 
0,0 miljoner euro att talets absoluta värde understiger 50 000 euro. Om beloppet av en rubrik är 0 
euro, presenteras det som en tom cell. 

1. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER SOM PRESENTERAS  

1.1. UPPGIFTER OM SAMMANSLUTNINGEN  

Kuula Abp (”bolaget”) är ett finskt publikt aktiebolag vars hemort är Helsingfors. Kuula Abp är Kuula-
koncernens moderbolag.  Moderbolaget Kuula Abp och dess dotterbolag bildar Kuula-koncernen 
(”koncernen”, ”Kuula”). Kuula är en av världens ledande leverantörer av energieffektiva fabriks-
byggnader samt maskiner och anordningar som svarar på fabrikers och produktionsanläggningars 
behov. Kuula är också en världsledande utvecklare av solpanelteknik.  

Räkenskapsperioden 2022 var Kuulas omsättning 1 672 miljoner euro och antalet anställda cirka 
6 111. Kuula har över 20 verksamhetsställen i åtta länder på olika håll i världen. Kuulas aktier är 
noterade på Nasdaq Helsinki sedan år 2004.  

Koncernbokslutet har upprättats för 12 månader för räkenskapsperioden 1.7.2021–30.6.2022. 
Bolagets styrelse har godkänt detta bokslut för publicering på sitt möte 3.9.2022. Enligt den finska 
aktiebolagslagen har aktieägarna möjlighet att godkänna eller förkasta bokslutet på den ordinarie 
bolagsstämma som hålls efter att bokslutet publicerats. Bolagstämman har även möjlighet att ändra 
bokslutet. 
 
En kopia av koncernbokslutet finns på koncernens webbplats www.kuula.com eller fås från adressen 
Bolagsgränden 1, 00150 Helsingfors. 
 
1.2. REDOVISNINGSPRINCIPER  

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International 
Financial Reporting Standards, IFRS). Vid upprättandet har de IAS- och IFRS-standarder samt SIC-
och IFRIC-tolkningar som gäller 30.6.2022 iakttagits. Med internationella redovisningsstandarder 
avses de standarder som antagits för tillämpning i EU i enlighet med förfarandet i EU:s förordning 
(EG) nr 1606/2002 med tillhörande tolkningar, vilka intagits i den finska bokföringslagen och de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den.  

Koncernens interna affärstransaktioner, vinstutdelning, fordringar och skulder samt orealiserade 
vinstmarginaler elimineras i koncernbokslutet. Den andel som är hänförlig till ägare utan 
bestämmande inflytande avskiljs från räkenskapsperiodens resultat samt totalresultat. I koncernens 
balansräkning presenteras den andel av det egna kapitalet som är hänförligt till ägare utan 
bestämmande inflytande som en egen post i det egna kapitalet.  

Koncernbokslutet baserar sig på ursprungliga anskaffningsvärden med undantag av finansiella 
tillgångar och skulder som ska redovisas till verkligt värde via resultatet, tillgångar och skulder som 
beror på pensionsplaner, säkrade poster som är avsedda för säkring av verkligt värde och 
aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter eller med aktier, vilka värderats till verkligt 
värde, och tillgångar som innehas för försäljning, som har värderats till redovisat värde eller verkligt 
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värde efter avdrag för försäljningskostnader beroende på vilket som är lägre. Talen är miljoner euro 
med undantag av not 7.2. Transaktioner med närstående, som presenteras i tusen euro.  

1.3. NYA OCH ÄNDRADE IFRS-STANDARDER  

År 2022 började koncernen tillämpa följande ändrade standarder som publicerats av IASB.  

Ändringar i standarden IFRS 16 Leasingavtal (ska tillämpas under räkenskapsperioder som börjar 
1.4.2021 eller därefter) förlänger giltighetstiden för den praktiska lösning som presenterades redan 
2020 med ett år. Den praktiska lösningen förenklar den bokföringsmässiga behandling av sådana 
hyreslättnader som beror direkt på COVID-19. Ändringarna har ingen betydande inverkan på 
koncernbokslutet.  

Ändringar i standarderna IFRS 9 och IFRS 7 till följd av den andra fasen av IBOR-reformen (ska 
tillämpas under räkenskapsperioder som börjar 1.1.2021 eller därefter) hänför sig till saker som kan 
påverka den finansiella rapporteringen när befintliga referensvärden för räntor ersätts. Ändringarna 
preciserar hur förändringar i avtalsenliga kassaflöden som skett till följd av reformen ska redovisas 
och erbjuder ett tillfälligt undantag från tillämpningen av säkringsredovisning, så att 
säkringsredovisningen inte behöver upphöra till följd av IBOR-reformen. Ändringarna innehåller 
också tillägg till kraven på noter i IFRS 7. Ändringarna har ingen betydande inverkan på 
koncernbokslutet. 

Andra nya eller ändrade standarder och tolkningar som redan gäller har ingen betydande inverkan 
på koncernbokslutet eller andra uppgifter som ska presenteras. 

Under räkenskapsperioden 2023 eller senare börjar koncernen tillämpa följande nya och ändrades 
standarder som publicerats av IASB. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

1.4. LÖSNINGAR SOM KRÄVER LEDNINGENS ÖVERVÄGANDEN SAMT ANVÄNDNING AV 
BEDÖMNINGARNA  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

2. KONCERNENS EKONOMISKA RESULTAT  

2.1. SEGMENTINFORMATION  

Kuulas rapporterande segment är Fabriker, Maskiner och anordningar samt Solenergi. Segmenten 
täcker planering, utveckling, försäljning, produktion samt underhåll av de aktuella 
affärsverksamhetsområdenas produkter och tjänster.   

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

Fabriker  

Segmentet Fabrikers verksamhet är fokuserad på helhetslösningar som tillhandahålls fabriks-
byggnader. Förutom planering och byggande av fabriksbyggnader omfattar helhetslösningarna 
lösningar som syftar till att fabriksbyggnaderna ska fungera på ett integrerat sätt. De siffror som 
rapporteras för lösningar som syftar till integrerad funktionsduglighet hänförs till segmenten enligt 
hur segmenten i fråga har deltagit i tillhandahållandet av lösningarna. Helhetslösningarna inkluderar 
de maskiner och anordningar som behövs i fabriken samt optimering av fabrikens energibehov och 
vid behov energiproduktion med hjälp av solenergi.  

  

18 (81)



 
Kuula Abp 
FO-nummer 1234567-8 
 
Maskiner och anordningar  

Segmentet Maskiner och anordningar erbjuder Kuulas kunder maskiner och anordningar som 
behövs i fabriks- och produktionsanläggningar samt planerings- och utvecklingstjänster i anslutning 
till dem. I de maskiner och anordningar som Kuula planerar framhävs livscykeltänkande – 
maskinerna och anordningarna planeras från första början så att de ska vara hållbara och 
energieffektiva och uppfyller moderna krav.  

Solenergi   

I segmentet Solenergi rapporteras Kuulas lösningar i anslutning till solenergi. Kuula planerar och 
utvecklar modern solenergi och teknik i anslutning därtill. Kuula satsar också på att utveckla projekt 
med anknytning till solenergiparker.  

 

2022     
     

Miljoner euro Fabriker 

Maskiner 
och 

anordningar Solenergi Sammanlagt 
Omsättning 703,9 550,4 418,0 1 672,3 
Avskrivningar och nedskrivningar -21,8 -18,3 -16,6 -56,7 
Rörelseresultat 36,0 42,6 31,3 109,9 

I procent av omsättningen (%) 5,1 7,7 7,5 6,6 
          

2021         

Miljoner euro Fabriker 

Maskiner 
och 

anordningar Solenergi Sammanlagt 
Omsättning 690,0 545,9 375,5 1 611,4 
Avskrivningar och nedskrivningar -23,8 -19,5 -17,6 -60,9 
Rörelseresultat 31,1 32,6 18,2 81,9 

I procent av omsättningen (%) 4,5 6,0 4,8 5,1 
 

  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

2.2. REDOVISNING AV FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER    

Redovisningsprinciper    

Omsättningen presenteras i resultaträkningen utan indirekta skatter, avtalsviten och rabatter. 
Omsättningen redovisas i samband med att produkter eller en tjänst överlåts i kundens besittning till 
det belopp som koncernen bedömer att den har rätt att få för överlåtelsen av produkterna eller 
tjänsterna i fråga. Transaktionspriset kan innehålla olika element, såsom avtalsviten, 
prestationsbonusar och rabatter. Rörliga vederlag inkluderas i intäkterna endast till det belopp som 
med synnerligen stor sannolikhet inte är föremål för någon betydande annullering. Den intäkt som 
redovisats fram till rapporteringsdagen beskriver värdet för kunden av den tjänst som Kuula 
producerat.  

Koncernen redovisar försäljningsintäkter i den takt som en vara eller tjänst enligt ett specificerat 
prestationsåtagande överlåts till kunden. I allmänhet anses en vara eller tjänst ha överlåtits när 
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kunden får bestämmanderätt över den. Bestämmanderätten överförs antingen vid en enda tidpunkt 
eller över tiden beroende på typen av avtal eller prestation.    

Intäkter av kundavtal härrör från fyra olika typer av inkomster: produkter, produkter och tjänster, 
projekt samt långvariga avtal. Samtliga inkomsttyper förekommer inom alla segment. 

Produktförsäljningar består av försäljningar av färdiga maskiner och anordningar samt reservdelar, 
där intäkterna redovisas vid den tidpunkt då produkterna överlåts i kundens besittning, i allmänhet i 
samband med att varorna levereras. Produktförsäljningsavtal innehåller i huvudsak ett 
prestationsåtagande.  

Inkomster av typen produkter och tjänster hänför sig till kortvariga tjänsteprestationer, som innehåller 
leverans av en kombination av tjänster och anordningar. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då 
tjänsten utförs. Avtal av typen produkter och tjänster innehåller i huvudsak ett prestationsåtagande. 

Det finns kort- och långvariga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och avtalets varaktighet sker 
redovisningen antingen över tiden eller vid en enda tidpunkt. Vid storskaliga fabriksbyggnads-, 
system- eller anordningsleveranser sker redovisningen över tiden, eftersom koncernen inte har 
någon alternativ användning för den tillgång som producerats fram till det och koncernen har rätt att 
få betalt för den. Dessa avtal innehåller i allmänhet ett prestationsåtagande, vars uppfyllnadsgrad 
bestäms med hjälp av en kostnadsbaserad metod (cost-to-cost).Försäljningar och intäkter redovisas 
för respektive avtal utifrån hur stora de faktiska kostnaderna är i förhållande till de uppskattade totala 
kostnaderna.   

Försäljningsintäkterna av projekt som hänför sig till tjänsteverksamheten redovisas över tiden, 
eftersom kunden i allmänhet har bestämmanderätt över tillgången. Dessa avtal innehåller i allmänhet 
ett prestationsåtagande. 

Långvariga avtal omfattar långvariga användnings- och serviceavtal, som intäktredovisas över tiden, 
eftersom kunden samtidigt får och förbrukar den erhållna tjänsten. Fyllnadsgraden bestäms med 
hjälp av en kostnadsbaserad metod (cost-to-cost), där försäljningar och intäkter redovisas för 
respektive avtal utifrån hur stora de faktiska kostnaderna är i förhållande till de uppskattade totala 
kostnaderna. Dessa avtal innehåller i allmänhet ett prestationsåtagande. 

Kundavtal innehåller ofta garantier enligt Kuulas allmänna villkor, vilka betraktas som en del av 
kundlöftet. Omfattande garantier eller garantier som kunden har köpt frivilligt har uppgetts som 
separata prestationsåtaganden och de redovisas jämnt fördelade över garantitiden. 

Intäkter som ska redovisas över tiden värderas med inputmetoden(det uppskattade framskridandet 
på grundval av de uppkomna utgifterna) när slutresultatet av avtalet kan uppskattas tillförlitligt. När 
slutresultatet inte går att bestämma tillförlitligt, belastar kostnaderna resultatet för den rapporterings-
period då de uppkommer, medan intäkterna redovisas endast till den del som bolaget får intäkter 
som motsvarar beloppet av de faktiska kostnaderna. Alla förluster redovisas omedelbart som 
kostnader. Om intäkter av varor och tjänster redovisas vid en viss tidpunkt, bestäms denna tidpunkt 
enligt den tid då  besittningen överlåts till kunden. Överlåtelsen av besittningen baserar sig i 
huvudsak på överföringen av risker och fördelar i enlighet med leveransvillkoren.  

Om flera avtal har ingåtts med samma kund inom en kort tid, bedöms avtalen tillsammans. 

I fråga om betydande finansieringskomponenter som hänför sig till kundavtal tillämpar koncernen 
den praktiska lösningen enligt IFRS 15.63. Om perioden mellan den tidpunkt då företaget överför en 
utlovad vara eller tjänst till en kund och den tidpunkt då den avtalsenligt betalningen erläggs är högst 
ett år, behöver ingen justering göras i fråga om en eventuell betydande finansieringskomponent. 
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Koncernen tillämpar också den praktiska lösning som anges i IFRS 15.94, enligt vilken ett företag 
kan redovisa tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal som en kostnad om avskrivningstiden för 
den tillgång som företaget annars skulle ha redovisat är högst ett år. För Kuula har det inte 
uppkommit några sådana kostnader för att erhålla avtal som borde redovisas som en tillgång.  

De leveransvillkor som koncernen tillämpar baserar sig på leveransklausulerna Incoterms 2020, som 
publiceras av Internationella handelskammaren. Största delen av följsäljningsavtalen följer D-
leveransklausulerna, varvid transporttjänsten inte är ett separat prestationsåtagande. 
Bestämmanderätten till produkten övergår inte på kunden innan transporten har utförts. 
Försäljningsintäkten och motsvarande fordran redovisas som en enda tidpunkt, då varan har 
levererats till bestämmelseorten i enlighet med klausulen Levererat förtullat, på angiven plats 
("DDP") eller klausulen Levererat på angiven plats ("DAP"). Vid försäljning enligt klausulen Hos 
transportören (med angiven plats) ("FCA") redovisas försäljningen av varor när varorna har 
levererats till en utomstående transportör. Vid försäljning enligt klausulen Transport betald till (med 
angiven plats) ("CPT") eller Transport och försäkring betald till angiven plats (”CIP”) redovisas det 
försäljningspris som allokerats till produkterna i samband med lastningen och transporttjänsten över 
tiden när tjänsten har utförts. 

 (Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

2.3. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER 

Redovisningsprinciper 

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader är intäkter och kostnader som inte hänför sig direkt till 
koncernens operativa verksamhet. 

Övriga rörelseintäkter inkluderar till exempel försäljningsvinster och regelbundna intäkter av 
tillgångar, såsom hyresinkomster och intäkter av fusioner av affärsverksamheter som inte hänför sig 
direkt till koncernens primära affärsverksamhet. Övriga rörelseintäkter inkluderar också bidrag som 
redovisas i resultaträkningen på ett systematiskt sätt på de perioder under vilka kostnader har 
uppkommit. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Övriga rörelsekostnader inkluderar till exempel resekostnader, juridiska och konsultkostnader, 
hyreskostnader, frivilliga personalkostnader och administrativa kostnader. Bland övriga 
rörelsekostnader redovisas också kostnader för både kortvariga leasingavtal och leasingavtal som 
gäller tillgångsposter av ringa värde. Också försäljningsförluster av tillgångsposter och kostnader 
som hänför sig till ändringar och avlutande av leasingavtal redovisas bland övriga rörelsekostnader. 
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Övriga rörelseintäkter 

Miljoner euro 2022 2021 
   
Försäljningsvinster av immateriella och materiella tillgångar 1,1 3,9 
Statliga bidrag 5,3 6,0 
Försäljningsvinster av aktier i dotterbolag 6,0 0,0 
Försäljningsintäkter från skrot 0,7 0,7 
Försäljningsintäkter från biprodukter 1,4 0,7 
Intäkter i anslutning till annullerade beställningar 3,1 0,7 
Försäkringsersättningar 2,5 1,1 
Vinster av derivat som står utanför säkringsredovisningen samt 
säkringsredovisningens ineffektiva andel 3,9 

 
0,0 

Övriga 5,7 8,4 
Sammanlagt 29,8 21,4 
 
Övriga rörelsekostnader 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

2.4. MATERIAL OCH TJÄNSTER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

2.5. KOSTNADER OCH ÅTAGANDEN FÖR ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

2.6. INKOMSTSKATT 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

2.7. RESULTAT PER AKTIE 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

2.8. FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSUTGIFTER 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

 

3. MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

3.1. GOODWILL 

Redovisningsprinciper 

Goodwill av sammanslagning av affärsverksamheter är ett restvärde, som uppstår när 
anskaffningsvärdet minskas med den förvärvande partens andel av det förvärvade objektets 
nettotillgångar värderade till verkligt värde på anskaffningsdagen. Anskaffningsvärdet värderas i sin 
helhet till verkligt värde, inklusive eventuellt tidigare innehav i det förvärvade objektet. 

Goodwill som uppstår i samband med företagsförvärv har allokerats till verksamhetssegmenten och 
övriga affärsfunktioner, som också är koncernens kassagenererande enheter vid nedskrivnings-
prövningen i fråga om goodwill. Dessa är Fabriker, Maskiner och anordningar samt Solenergi. 

Nedskrivningar av goodwill 

Balansvärdet av goodwill som hänförs till kassagenererande enheter granskas åtminstone årligen 
eller oftare, om det finns indikationer på att värdet minskat. Om det finns indikationer, uppskattas 
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återvinningsvärdet av tillgångarna för dessa kassagenererande enheter1. För att bestämma en 
eventuell nedskrivning indelas koncernens tillgångar i minsta möjliga kassagenererande enheter 
(KGE), som i huvudsak är oberoende av andra enheter och vilkas kassaflöden kan särskiljas och i 
stor utsträckning är oberoende av andra motsvarande enheters kassaflöden. 

En nedskrivningsförlust redovisas när en tillgångsposts redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är en tillgångsposts verkliga värde efter avdrag för 
försäljningskostnaderna eller dess nyttjandevärde, beroende på vilket som är högre. 
Nyttjandevärdet2 baserar sig på de uppskattade framtida diskonterade nettokassaflödena från den 
aktuella tillgångsposten eller den kassaflödesgenererande enheten. 

Som diskonteringssats används den räntesats som fastställts före skatt och som beskriver 
marknadens syn på pengars tidsvärde och de risker som hänför sig till tillgångsposten. 

En nedskrivningsförlust redovisas genast i resultaträkningen bland avskrivningar och 
nedskrivningar. En nedskrivningsförlust av goodwill återförs aldrig. 

Bokföringsmässiga uppskattningar och överväganden 

Återvinningsvärdet av tillgångar3 fastställs för alla kassagenererande enheter i form av 
nyttjandevärde åtminstone årligen eller oftare, om det finns indikationer på nedskrivning. När 
nyttjandevärdet fastställs används uppskattningar av den framtida marknadsutvecklingen, såsom 
tillväxt och lönsamhet samt andra väsentliga faktorer. Till de viktigaste faktorerna som ligger till grund 
för uppskattningarna hör försäljningsökningen på marknadsområdet, rörelseresultatet, 
tillgångsposternas ekonomiska verkningstid, framtida investeringsbehov samt diskonteringssatsen. 
Förändringar i dessa antaganden kan väsentligt påverka de uppskattade framtida kassaflödena. 

Goodwill 2022 

Miljoner euro 2022 
Goodwill 1.7.2021 463,8 
Förändringar i valutakurser 17,5 
Omgruppering av tillgångar som innehas för försäljning -0,4 
Goodwill 30.6.2022 480,9 
 

Miljoner euro Fabriker 

Maskiner 
och 

anordningar Solenergi Sammanlagt 
Goodwill 30.6.2022 311,4 99,3 70,2 480,9 
 

 

Årlig nedskrivningsprövning av goodwill 

Koncernen utförde den årliga nedskrivningsprövningen av goodwill under det tredje kvartalet. För att 
bestämma om det finns indikationer på att goodwill minskat i värde, jämförde Kuula respektive 
affärsverksamhets återvinningsvärde med dess redovisade värde. 

                                                            
1 Skrivfel korrigerat: Tidigare ordalydelse: Om det finns indikationer, uppskattas återvinningsvärdet av goodwill.  
2 Skrivfel korrigerat: Orden ”av goodwill” borttagna. 
3 Skrivfel korrigerat. Tidigare ordalydelse: Återvinningsvärdet av goodwill 
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För Fabriker, Maskiner och anordningar samt Solenergi fastställdes återvinningsvärdena med hjälp 
av metoden för diskonterade kassaflöden, som baserar sig på orderstocken samt de förutspådda 
kassaflödena under fem år enligt de strategiska planerna. De kassagenererande enheternas 
förutspådda kassaflöden baserade sig på användningen av befintliga materiella tillgångar i 
nuvarande skick med sedvanliga underhållskostnader, exklusive eventuella framtida 
företagsförvärv. Kassaflödena efter den femåriga prognosperioden har beräknats med hjälp av 
slutvärdesmetoden. 

Som diskonteringssats används den av Kuula fastställda vägda kapitalkostnaden före skatt (WACC). 
Komponenterna för att beräkna WACC är den riskfria räntan, marknadsriskpremien, den 
industrispecifika betakoefficienten, lånekostnaden samt förhållandet mellan eget och främmande 
kapital. Kuula har använt följande WACC-procentsatser i sina kalkyler: 

Vägd kapitalkostnad (WACC), % 2022 
Fabriker 10,0 
Maskiner och anordningar 10,0 
Solenergi 10,0 

 

Som resultat av nedskrivningsprövningen identifierades inga nedskrivningsbehov för de 
kassagenererande enheterna under den rapporteringsperiod som avslutades 30.3.2022. 

Efter den årliga nedskrivningsprövningen av goodwill har det inte framkommit några nya indikationer 
på att goodwill minskat i värde. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Goodwill 2021 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

3.2. ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

3.3. MATERIELLA TILLGÅNGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

3.4. NYTTJANDERÄTTER 

Redovisningsprinciper 

Koncernen uppvisar som nyttjanderätter aktiverade leasingavtal, vilka gäller i första hand 
markområden, byggnader som används som kontor, fabriker, verkstäder, fordon samt 
produktionsmaskiner och -anordningar. Leasingavtalen som gäller byggnader är i medeltal på cirka 
10 år och leasingavtalen som gäller maskiner och anordningar i medeltal på cirka 5 år. Koncernen 
redovisar nyttjanderätten och leasingskulden när leasingavtalet börjar. Huruvida ett avtal definieras 
som leasingavtal beror på om Kuula har rätt att kontrollera användningen av den leasade tillgången 
under avtalets giltighetstid. 

En nyttjanderätt som fastställts i enlighet med standarden IFRS 16 värderas till anskaffningsvärdet 
vid begynnelsetidpunkten. I anskaffningsvärdet av en nyttjanderätt inkluderas beloppet enligt den 
ursprungliga värderingen av leasingskulden, leasingavgifter som betalats före begynnelsetidpunkten 
(med avdrag för eventuella erhållna incitament i anslutning till leasingavtalet), eventuella nödvändiga 
utgifter för leasetagaren i den inledande fasen samt en uppskattning av utgifterna för rivning och 
undanröjande av den underliggande tillgången, återställande av den plats där tillgången finns eller 
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återställande av den underliggande tillgången i det skick som leasingavtalets villkor förutsätter, om 
inte kostnaderna i fråga beror på tillverkningen av en omsättningstillgång. 

Koncernen tillämpar de två lättnader som finns att tillgå. De gäller antingen korttidsleasingavtal, 
vilkas leasingperiod är högst 12 månader, eller tillgångar av lågt värde, som redovisas som 
kostnader bland övriga rörelsekostnader. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

3.5. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR   

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
Miljoner euro 

2022 2021 

   
Produktutvecklingsutgifter -4,6 -4,2 
Avskrivningar som hänför sig till allokeringar av anskaffningsvärden -10,9 -11,6 
Övriga immateriella tillgångar -2,8 -3,2 
Byggnader och konstruktioner -3,9 -4,2 
Markområden och byggnader, nyttjanderätter -14,4 -14,0 
Maskiner och inventarier -13,0 -13,3 
Maskiner och inventarier, nyttjanderätter -2,1 -2,5 
Övriga materiella tillgångar -0,7 -0,4 
Nedskrivningar -4,2 -7,4 
Sammanlagt -56,7 -60,9 

 
 

4. NETTODRIFTSKAPITAL OCH ÖVRIGA BALANSPOSTER 

4.1.OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Redovisningsprinciper 

Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet eller nettorealiseringsvärdet, beroende på 
vilket som är lägre. Nettorealiseringsvärdet är det sedvanliga uppskattade försäljningspriset för 
affärsverksamheten efter avdrag för direkta försäljningskostnader samt kostnader i anslutning till 
genomförandet av försäljningen. 

Material och förnödenheter värderas till det vägda genomsnittspriset. Anskaffningsvärdet av färdiga 
varor innehåller förutom direkta anskaffnings- och tillverkningskostnader dessutom en andel av de 
allmänna anskaffnings- och tillverkningskostnaderna. Anskaffningsvärdet av produkter i arbete 
innehåller direkta arbetskrafts- och materialkostnader samt en andel av de allmänna tillverknings-
och anskaffningskostnaderna när produkterna ännu inte överförts i kundens besittning. 
Omsättningstillgångarnas värde har minskats med en nedskrivningsavsättning. 

Bokföringsmässiga uppskattningar och överväganden 

Beloppet av nedskrivningen av en omsättningstillgång till följd av inkurant och för stort lager baserar 
sig på ledningens bästa uppskattning på bokslutsdagen. Uppskattningen baserar sig på systematisk 
och fortlöpande analys av tillgångens åldrande, omsättningshastighet och struktur jämfört med den 
förutspådda framtida användningen. 
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Miljoner euro 2022 2021 
   
Material och förnödenheter 167,5 168,8 
Produkter i arbete 225,9 228,4 
Färdiga produkter och varor 17,2 15,8 
Betalda förskott 4,2 4,2 
Sammanlagt 414,8 417,2 

 

I koncernens resultaträkning har under räkenskapsperioden 2022 gjorts en nedskrivnings-
redovisning på 8,6 miljoner euro (8,4) i anslutning till projektet med en solenergipark i Spanien, 
eftersom man beslutat att dra sig ur det.  

 

4.2. KUNDFORDRINGAR OCH AVTALSENLIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

Redovisningsprinciper 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Avtalsenliga tillgångar och skulder hänför sig till kundavtal. 

När varor eller tjänster överförs i kundens besittning innan kunden betalar vederlag, redovisas 
fordran som en avtalsenlig tillgång, som omfattar rätt till framtida vederlag. Avtalsenliga tillgångar 
hänför sig i första hand till koncernens rätt till vederlag för överlåtna varor och tjänster, som dock 
ännu inte har fakturerats på rapporteringsdagen. Avtalsenliga tillgångar överförs till kundfordringarna 
när rätten till vederlag är ovillkorlig. 

När kunden betalar vederlaget i förskott eller vederlaget förfaller till betalning innan det avtalsenliga 
prestationsåtagandet fullgörs, presenteras förskottsbeloppet som en avtalsenlig skuld som 
redovisas som intäkt när koncernen utför den avtalsenliga prestationen. Erhållna förskott och 
förutbetalda intäkter hänför sig till erhållna betalningar eller faktureringsbelopp som överstiger de 
redovisade försäljningsintäkterna. 

Bokföringsmässiga uppskattningar och överväganden 

De uppskattade kreditförlustavsättningarna baserar sig på ledningens bästa uppskattning, som 
omfattar tidigare erfarenhet samt förståelse för kundernas betalningsbeteende och ekonomiska 
situation i framtiden. 

Uppskattningen av sannolikheten för att betalningar som hänför sig till kundavtal kommer att erhållas 
förutsätter övervägande, och kan påverka redovisningstidpunkten för och beloppet av intäkterna. 

 

Avtalsenliga tillgångar och skulder 

Miljoner euro 2022 2021 
   
Kundfordringar 313,6 333,2 
Avtalsenliga tillgångar 239,4 136,2 
Avtalsenliga skulder   
   Erhållna förskott 174,4 158,6 
   Periodiserade intäkter 269,5 183,4 
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Kundfordringar och avtalsenliga tillgångar     
Långfristiga 9,1 10,5 
Kortfristiga 543,9 458,9 
      
Avtalsenliga skulder     
Långfristiga 13,0 17,9 
Kortfristiga 430,9 324,1 
      
Försäljningsintäkter som redovisats under räkenskapsperioden 
och som ingick i de avtalsenliga skulderna 1.7 324,1 308,0 
Icke fullgjorda prestationsåtaganden, 2 659,7 2 361,8 
varav återstående prestationsåtaganden som hänför sig till 
pågående uppdrag och avtal 1 667,1 1 364,3 
 

Avtalsenliga tillgångar och skulder hänför sig till långfristiga underhållsavtal och projekt som 
redovisas som intäkt över tiden. Ökningen av avtalsenliga tillgångar samt ökningen av periodiserade 
intäkter hänför sig till fakturerings- och betalningstidtabellerna för olika uppdrag samt till variationer 
i tidtabellerna för färdigställande av uppdrag. 

Kundfordringarnas åldersfördelning 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

4.3. ÖVRIGA FORDRINGAR 

Redovisningsprinciper 

Övriga fordringar redovisas till det periodiserade anskaffningsvärdet. 

Miljoner euro 2022 2021 
   
Derivat 6,0 13,0 
Räntor och övriga finansiella poster 1,8 1,4 
Periodiserade kostnader 2,8 3,9 
Övriga resultatregleringar (aktiva) 11,9 11,9 
Lånefordringar 0,7 0,7 
Förmånsbestämda pensionsplaner 2,1 0,4 
Momsfordringar 46,9 43,4 
Övriga 20,0 19,6 
Sammanlagt 92,1 94,2 
      

Långfristiga 6,0 3,9 
Kortfristiga 86,1 90,3 
 

4.4. LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA SKULDER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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4.5. AVSÄTTNINGAR 

Redovisningsprinciper 

En avsättning upptas i balansräkningen då koncernen till följd av en inträffad händelse har en legal 
eller informell befintlig förpliktelse och det är sannolikt att uppfyllande av förpliktelsen förutsätter en 
ekonomisk prestation eller orsakar en ekonomisk förlust, och beloppet för förpliktelsen kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar kan hänföra sig till bland annat garantikostnader, 
miljöförpliktelser, rättegångar, förutspådda projektförluster och omorganiseringar. Det belopp som 
redovisas som avsättning motsvarar ledningens bästa uppskattning av de utgifter som förutsätts för 
att uppfylla en befintlig förpliktelse på rapporteringsperiodens slutdag. 

De uppskattade garantikostnader som hänför sig till levererade produkter behandlas som en 
avsättning, vars storlek grundar sig på erfarenhetsbaserad kunskap om tidigare realiserade 
garantikostnader. Garantiperioden omfattar i allmänhet ett år framåt från leveransen.  

En omstruktureringsavsättning redovisas när omstruktureringsplanen har godkänts och börjat 
genomföras eller den berörda personalen har underrättats om villkoren för omstruktureringen. I 
planen ska de funktioner och anställda som den berör samt genomförandetidtabellen och 
genomförandekostnaderna vara specificerade. 

Koncernbolagen är svarande i vissa rättegångar som hänför sig till koncernens normala 
affärsverksamhet. Dessa rättegångar gäller bland annat avtals- och andra ansvar, 
anställningsfrågor, egendomsskador samt förvaltningsärenden. Koncernen får ibland ta emot olika 
stora ersättningskrav som är mer eller mindre välmotiverade. Till koncernens principer hör att ha 
avsättningar för krav samt rättegångar och skiljemannaförfaranden när ett ogynnsamt slutresultat är 
sannolikt och kostnadernas storlek kan uppskattas med rimlig säkerhet. 

Bokföringsmässiga uppskattningar och överväganden 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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2022 

      
       

Miljoner euro Rätte-
gångar 

Garanti-
avsätt-
ningar 

Förlust-
avsätt-
ningar 

Omstruk-
turerings-
avsättningar 

Övriga 
avsätt-
ningar 

Samman-
lagt 

Avsättningar 1.7.2021 3,9 60,9 28,0 3,2 17,5 113,5 
Kursdifferenser   1,1 0,7   0,4 2,2 
Ökningar 2,5 15,0 26,7 3,2 14,4 61,8 
Använda avsättningar -2,1 -20,3 -29,8 -3,5 -3,9 -59,6 
Återtagna oanvända avsättningar -0,4   -3,2 -0,4 -3,9 -7,9 
Avsättningar 30.6.2022 3,9 56,7 22,4 2,5 24,5 110,0 
              
Långfristig           25,6 
Kortfristig           84,4        

2021 
      

       

Miljoner euro Rätte-
gångar 

Garanti-
avsätt-
ningar 

Förslut-
avsätt-
ningar 

Omstruk-
turerings-
avsättningar 

Övriga 
avsätt-
ningar 

Samman-
lagt 

Avsättningar 1.7.2020 3,5 60,5 31,2 4,6 13,3 113,1 
Kursdifferenser   -0,7 -1,1   -0,4 -2,1 
Företagsförsäljningar   -0,7       -0,7 
Ökningar 0,7 17,2 30,5 4,2 7,0 59,6 
Använda avsättningar -0,4 -14,7 -30,2 -4,6 -1,8 -51,7 
Återtagna oanvända avsättningar   -0,7 -2,5 -0,7 -0,7 -4,6 
Avsättningar 30.6.2021 3,8 60,9 27,9 3,5 17,4 113,5 
              
Långfristig           19,3 
Kortfristig           94,2 
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4.6. UPPSKJUTNA SKATTER    
Redovisningsprinciper 

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas i regel för alla temporära skillnader mellan 
de skattemässiga värdena och de redovisade värdena av tillgångs- och skuldposter med användning 
av de på rapporteringsperiodens slutdag gällande skattesatserna eller godkända skattesatser som 
ännu inte vunnit laga kraft. 

Uppskjutna skatteskulder redovisas i balansräkningen till fullt belopp och uppskjutna skattefordringar 
till den uppskattade sannolika skatteförmånen. 

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas som netto, eftersom man enligt lag kan 
redovisa kortfristiga skattefordringar och kortfristiga skatteskulder som netto, och eftersom de 
uppskjutna inkomstskattefordringarna och inkomstskatteskulderna hänför sig till samma av 
skattemyndigheterna påförda inkomstskatt eller samma skattskyldiga bolags eller olika 
skatteskyldiga bolags inkomstskatter när avsikten är att behandla skatteposterna som netto. 

Bokföringsmässiga uppskattningar och överväganden 

Uppskattningar av skatteskulder och skattefordringar hänför sig i huvudsak till de uppskattade 
slutresultaten av pågående skattegranskningar samt till värderingen av uppskjutna skattefordringar 
som hänför sig till skattemässiga förluster. I fråga om outnyttjade skattemässiga förluster och övriga 
temporära skillnader redovisas en uppskjuten skattefordran endast i den omfattning det är sannolikt 
att beskattningsbar inkomst uppkommer. Skattefordringar redovisas inte i fråga om sådana 
skattemässiga förluster vars utnyttjande är förenat med osäkerhet. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

4.7. PENSIONSFÖRPLIKTELSER    
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

5. KAPITALSTRUKTUR OCH FINANSIELLA POSTER 

5.1. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Redovisningsprinciper 

Ränteintäkter och -kostnader har redovisats med effektivräntemetoden.  

Bland finansiella intäkter och kostnader ingår också vinster och förluster av förändringar i verkligt 
värde och försäljningar av aktieinnehav som inte hänför sig till affärsverksamheten samt 
nedskrivningsförluster. 

Förändringar i de verkliga värdena av räntesäkringar som tagits mot Kuula-koncernens låneportfölj 
redovisas genast bland resultaträkningens finansiella intäkter eller kostnader. De verkliga värdena 
av ränteswappar beräknas genom diskontering av framtida kassaflöden. 

De kursdifferenser som hänför sig till finansiella tillgångar och skulder tas upp i resultaträkningens 
finansiella poster med undantag av kursdifferenser som uppkommer av sådana långfristiga lån som 
är en del av koncernens nettoinvestering i ett dotterbolag. 
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Miljoner euro 2022 2021 
   
Ränteintäkter av lån och fordringar 1,4 1,1 
Ränteintäkter av finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde 
via resultatet 

2,8 4,2 

Ränteintäkter av poster redovisade till det upplupna 
anskaffningsvärdet 

0,4 0,4 

Värdeförändringar i finansiella tillgångar och skulder redovisade 
till verkligt värde via resultatet 

0,4 -  

Övriga finansiella intäkter 0,4 -  
Finansiella intäkter sammanlagt 5,3 5,6 
      
      
Räntekostnader för finansiella skulder redovisade till det 
upplupna anskaffningsvärdet 

-3,9 -3,2 

Räntekostnader för leasingskulder redovisade till det upplupna 
anskaffningsvärdet 

-1,4 -1,4 

Räntekostnader för finansiella skulder redovisade till verkligt 
värde via resultatet 

-3,5 -7,4 

Nettoräntor för förmånsbestämda pensionsplaner -0,4 -0,7 
Värdeförändringar i finansiella tillgångar och skulder redovisade 
till verkligt värde via resultatet 

1,8 -  

Valutakursdifferenser -3,2 -5,9 
Övriga finansiella kostnader -1,0 -2,1 
Finansiella kostnader sammanlagt -11,6 -20,7 
      
Sammanlagt -6,3 -15,1 
 

Under räkenskapsperioden 2022 innehöll valutakursdifferenserna -1,5 miljoner euro i 
omräkningsdifferenser som redovisats som kostnader och som hänförde sig till avvecklingen av 
Kuula Norway A.S. (räkenskapsperioden 2021 var de omräkningsdifferenser som redovisats som 
kostnader -2,1 miljoner euro).  

5.2. FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER ENLIGT VÄRDERINGSGRUPP  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

5.3. FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

5.4. AVSTÄMNING AV NETTOSKULDEN  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

5.5. EGET KAPITAL 
Eget kapital består av aktiekapital, överkursfonden, omräkningsdifferenser, värdeförändringsfonden, 
poster som följer av förnyat fastställande av den förmånsbestämda nettoskulden och ackumulerade 
vinstmedel. 

Aktiekapital och antal aktier, överkursfond  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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Omräkningsdifferenser 

Omräkning av utländska dotterbolags bokslut med olika kurser i totalresultaträkningen och balans-
räkningen orsakar en omräkningsdifferens, som redovisas i eget kapital. Omräkningsdifferenser till 
följd av eliminering av anskaffningsvärdet för utländska företag samt omräkning av poster i eget 
kapital som ackumulerats efter förvärvet tas också upp i eget kapital. I eget kapital upptas dessutom 
omräkningsdifferenser till följd av nettoinvesteringar i dotterbolag och långfristiga dotterbolagslån 
utan avtalad betalningsdag. Förändringar i omräkningsdifferenser redovisas bland övriga 
totalresultatposter. 

Värdeförändringsfond  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Moderbolagets utdelningsbara medel  

Den utdelning som styrelsen föreslår för bolagsstämman avdras från det utdelningsbara egna 
kapitalet efter bolagsstämmans beslut. Obetald utdelning tas upp som skuld i koncernbokslutet.  

Efter bokslutsdagen har styrelsen föreslagit att det betalas en utdelning på 0,18 euro per aktie för 
den räkenskapsperiod som avslutades 30.6.2022. Utdelningen uppgår sålunda till sammanlagt 71,9 
miljoner euro. Den återstående delen av de ackumulerade vinstmedlen lämnas i fritt eget kapital. 
Räkenskapsperioden 2021 utdelades av vinsten 0,103 euro per aktie så att utdelningen uppgick till 
sammanlagt 41,3 miljoner euro. Den återstående delen av de ackumulerade vinstmedlen lämnades 
i bolaget fria egna kapital. 

Ytterligare information om eget kapital presenteras i noterna till moderbolagets bokslut, not 11. Eget 
kapital. 

5.6. LÖPTIDSANALYS AV FINANSIELLA SKULDER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

5.7. DERIVAT 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

5.8. FINANSIELLA RISKER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

6. KONCERNSTRUKTUR 

6.1. FÖRETAGSFÖRVÄRV 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

6.2. FÖRETAGSFÖRSÄLJNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Överlåtna dotterbolag konsolideras i koncernbokslutet till den tidpunkt då det bestämmande 
inflytandet upphör. 

2022 

I oktober 2021 meddelade Kuula att man sålt aktiestocken i Kuula UK Ltd till ett pris som motsvarar 
bolagets nettotillgångar. Kuula klassificerade Kuula UK Ltd:s tillgångar och skulder som att de 
innehas för försäljning i bokslutet 2021, då tillgångarna var 35 miljoner euro och skulderna 24 
miljoner euro. 
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I juni 2022 meddelade Kuula att man sålt 60 procent av aktiestocken i Kuula Germany GmbH till 
amerikanska Western Industries Corporation. För försäljningen redovisades en försäljningsvinst på 
6 miljoner euro för den avslutade räkenskapsperioden.  

2021 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

6.3. TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 

Redovisningsprinciper 

Långfristiga tillgångar samt tillgångar och skulder som hänför sig till avvecklade verksamheter 
klassificeras som att de innehas för försäljning om deras redovisade värde förväntas återvinnas i 
huvudsak genom försäljning, inte genom fortlöpande användning. Klassificering för försäljning 
förutsätter att tillgången (eller avyttringsgruppen) är tillgänglig för omedelbar försäljning i förevarande 
skick till normala och sedvanliga villkor som tillämpas vid försäljning av sådana tillgångar och att det 
är mycket sannolikt att försäljning kommer att ske. 

Innan en tillgång eller tillgångar och skulder som ingår i en avyttringsgrupp klassificeras som att de 
innehas för försäljning ska deras redovisade värde fastställas i enlighet med tillämpliga IFRS-
standarder. 

Långfristiga tillgångar som innehas för försäljning ska från och med klassificeringsdagen värderas 
till redovisat värde eller verkligt värde efter avdrag för försäljningsutgifter enligt vilket som är lägre. 
Samtidigt ska avskrivningar och periodiseringar av anskaffningsvärdet upphöra. 

Tillgångar som innehas för försäljning presenteras på en separat rad i koncernbalansräkningen utan 
att siffrorna för jämförelseperioden justeras. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

6.4. INNEHAV I INTRESSEFÖRETAG OCH SAMFÖRETAG 

Redovisningsprinciper 

Intresseföretag är företag i vilka koncernen har ett betydande inflytande men inte bestämmande 
inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande. Betydande inflytande innebär i allmänhet att 
koncernen har 20–50 procent av röstetalet i företaget. 

Ett samföretag är ett samarbetsarrangemang, enligt vilket parterna, som har gemensamt 
bestämmande inflytande i arrangemanget, har rättigheter till nettotillgångarna i arrangemanget. Det 
gemensamma bestämmande inflytandet baserar sig på ett avtal mellan parterna. 

Koncernens andel av intresseföretag och samföretag konsolideras i koncernbokslutet med 
kapitalandelsmetoden från och med erhållandet av betydande inflytande eller gemensamt 
bestämmande inflytande tills det upphör. Investeringar i intresseföretag redovisas till en början i 
anskaffningsvärdet, och anskaffningsvärdet ökar eller minskar utifrån de ändringar som inträffar i 
intresseföretagets nettotillgångar efter anskaffningsdagen i förhållande till koncernens ägarandel. 
Den andel av intresse- och samföretagens resultat som överensstämmer med koncernens 
ägarandel har tagits upp i koncernens resultaträkning som en separat post före rörelseresultatet på 
raden Andel av intresseföretags och samföretags resultat. Koncernens andel av förändringar i 
intresseföretag och samföretag som redovisats bland övriga totalresultatposter har redovisats i 
koncernens övriga totalresultatposter. Kuulas andel av poster av eget kapital som upplupit efter 
anskaffningsdagen ingår i koncernens eget kapital. Om koncernens andel av ett intresseföretags 
eller samföretags förlust överstiger anskaffningsvärdet av investeringen i fråga, upptas investeringen 
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till nollvärde i balansräkningen. Därefter beaktas inte förluster som överstiger redovisat värde, om 
inte koncernen har andra förpliktelser i anslutning till intresseföretag eller samföretag. 

Valutakursförändringar som beror på konsolideringen av intresseföretag och samföretag i 
koncernbokslutet och som redovisas som eget kapital, uppges i resultaträkningen som en del av 
vinsten eller förlusten, när ägarandelen förändras. 

 

Miljoner euro 2022 2021 
   
Redovisat värde 1.7 8,1 14,7 
Ökningar under räkenskapsperioden* 28,0 0,0 
Andel av resultatet 1,1 1,1 
Utdelning -0,7 -0,4 
Omräkningsdifferenser 1,1 -0,7 
Minskning av aktiekapitalet i intresseföretag och samföretag -  -9,8 
Nedskrivningar -  3,2 
Redovisat värde 30.6 37,5 8,1 
 

* Ökningen under räkenskapsperioden består av Kuula Germany GmbH.  
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Ekonomisk sammanfattning: 
  
  

     

          

2022 
         

          

Miljoner euro   Ägar-
% 

Lång-
fristiga 
till-
gångar 

Kort-
fristiga 
till-
gångar 

Eget 
kapital 

Lång-
fristiga 
skulder 

Kort-
fristiga 
skulder 

Om-
sätt-
ning 

Räken-
skaps-
periodens 
resultat 

Intresseföretag och samföretag                   
Kuula Germany GmbH Tyskland 40,0 46,2 53,8 70,0 14,5 15,5 53,8 3,1 
Kuula Sunpower Electrical & 
Automation Co., Ltd. 

Kina 49,0   2,1 1,1   1,0 3,2 0,5 

Kuula Heavy Equipment Co., Ltd. Kina 49,0 1,3 13,8 4,5 2,2 8,4 3,3 1,7 
  
 
 
 

                  

          

2021 
         

          

Miljoner euro   Ägar-
% 

Lång-
fristiga 
till-
gångar 

Kort-
fristiga 
till-
gångar 

Eget 
kapital 

Lång-
fristiga 
skulder 

Kort-
fristiga 
skulder 

Om-
sätt-
ning 

Räken-
skaps 
periodens 
resultat 

Intresseföretag och samföretag           
 

      
Kuula Sunpower Electrical & 
Automation Co., Ltd. 

Kina 49,0   1,4 0,7 
 

0,7 6,7 0,6  

Kuula Heavy Equipment Co., Ltd. Kina 49,0 1,4 12,7 4,3 2,4 7,4 2,7 1,6 
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6.5. DOTTERBOLAG 

Redovisningsprinciper 

I koncernbokslutet ingår moderbolaget Kuula Abp och samtliga dotterbolag där koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen har bestämmande inflytande i ett bolag när den genom att vara 
delaktig i bolaget exponeras för investeringsobjektets rörliga avkastning eller har rätt till dess rörliga 
avkastning och den kan påverka denna avkastning genom att använda sitt inflytande i 
investeringsobjektet. När koncernen inte har en majoritet av rösträtterna eller andra motsvarande 
rättigheter, beaktar koncernen alla relevanta fakta och omständigheter, inklusive 
avtalsarrangemang, rösträtter och potentiell rösträtter, vid bedömningen av om den har 
bestämmande inflytande över bolaget. Koncernen bedömer sitt bestämmande inflytande i bolaget 
på nytt, om fakta och omständigheterna indikerar att det har inträffat förändringar i faktorerna i det 
bestämmande inflytandet.  

  
Geografiskt 
område Bolagets namn Hemland Verksamhet 

Ägar-
andel % 

Europa Kuula Finland Ab Finland Planering, försäljning och service 100 
  Kuula Norway AS Norge Försäljning och service 100 
  Kuula Estonia Oü Estland Tillverkning, försäljning och service 100 
  Kuula Spain S.A. Spanien Tillverkning, försäljning och service 100 
  Kuula Bulvania Ltd. Bulvania Tillverkning, försäljning och service 100 

Amerika Kuula USA Inc. 
Förenta  
staterna Tillverkning, försäljning och service 100 

  Kuula Brazil Ltda. Brasilien Tillverkning, försäljning och service 90 
Asien Kuula China Co. Ltd. Kina Tillverkning, försäljning och service 100 

 

Den andel av koncernens funktioner och kassaflöden som innehas av ägare utan bestämmande 
inflytande är inte väsentlig i fråga om enskilda dotterbolag. 

6.6. BOKSLUTSKURSER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

7. ÖVRIGA NOTER 

7.1. SÄKERHETER, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH ÖVRIGA ANSVAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 

 

 

 

36 (81)



 
Kuula Abp 
FO-nummer 1234567-8 
 

Miljoner euro 

   2022              2021 
Skuld i 

balansräkningen Inteckningar 
Skuld i 

balansräkningen Inteckningar 
Skulder och ansvar med 
fastighetsinteckningar 
som säkerhet         

Övriga ansvar 3,2 3,5 4,6 3,5 
Sammanlagt 3,2 3,5 4,6 3,5 
          
Skulder och ansvar och 
övriga förbindelser med 
företagsinteckningar som 
säkerhet         

Skulder till kreditinstitut 100,0 100,0 1,1  - 
Övriga ansvar  - 2,5  - 6,0 

Sammanlagt 100,0 102,5 1,1 6,0 
          
          
Miljoner euro 2022 2021   
Borgen och ansvarsförbindelser       

För företag inom  
       samma koncern 372,8 310,5     
Sammanlagt 372,8 310,5     
          
       

        
       

 

Nominella värden av leasingskulder 2022 2021 
Skulder för leasingavtal, där den underliggande tillgången är av ringa 
värde 

3,9 2,5 

Skulder för kortfristiga leasingavtal 1,4 1,1 
Leasingavtal som ännu inte börjat men som Kuula förbundit sig till 42,0 66,9 
Restvärdesgaranti  10,8  
Sammanlagt  58,1 70,4 
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7.2. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Närstående är moderbolaget, dotterbolagen samt intresseföretagen och samföretagen. Närstående 
är också styrelseledamöterna, verkställande direktören, direktionsledamöterna samt deras 
familjemedlemmar och sammanslutningar där de direkt eller indirekt utövar bestämmande 
inflytande. Det finns inga lånefordringar på koncernledningen eller styrelseledamöterna. Det har inte 
getts några panter eller ansvarsförbindelser för ledningens och delägarnas räkning.  

Ledningens ersättningar 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Verkställande direktören samt styrelse- och direktionsledamöterna ägde i slutet av 
räkenskapsperioden 252 627 (238 875) aktier i Kuula. 

Transaktioner med intresseföretag och samföretag 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

7.3. REVISORSARVODEN OCH REVISORSTJÄNSTER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

7.4. HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN 

Kuula-koncernens verksamhet har till väsentliga delar fortsatt som tidigare efter bokslutsdagen. 
Inflationen har fortsatt att vara hög efter bokslutsdagen. 
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MODERBOLAGETS BOKSLUT (FAS) 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

Miljoner euro Noter 1.7.2021–
30.6.2022 

1.7.2020–
30.6.2021 

    
Omsättning 1 103,7 97,4 
Förändring av lager av färdiga varor och produkter 
i arbete 

 5,1 2,1 

Övriga rörelseintäkter 2 38,2 32,6 
Material och tjänster 3 -67,9 -59,9 
Personalkostnader 3 -15,8 -13,3 
Avskrivningar och nedskrivningar 4 -5,4 -6,8 
Övriga rörelsekostnader 3 -32,2 -31,2 
    
Rörelsevinst  25,7 20,9 
Finansiella intäkter och kostnader 5 79,1 106,7 
    
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter  104,8 127,6 
Bokslutsdispositioner  0,4 0,7 
    
Inkomstskatter 6 -6,1 -5,5 
    
Räkenskapsperiodens vinst   99,1 122,8 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

Miljoner euro Noter 1.7.2021–
30.6.2022 

1.7.2020–
30.6.2021 

AKTIVA    
    
Bestående aktiva 7   
    
Immateriella tillgångar    
Övriga utgifter med lång verkningstid  2,1 2,8 
Immateriella rättigheter och pågående nyanläggningar 1,1 0,4 
  3,2 3,2 
Materiella tillgångar    
Mark- och vattenområden  0,7 0,7 
Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar 7,8 8,1 
  8,5 8,8 
Placeringar    
Aktier i företag inom samma koncern  332,5 332,5 
Övriga aktier och andelar  0,7 0,7 
  333,2 333,2 
    
Bestående aktiva sammanlagt  344,8 345,2 
    
    
Omsättningstillgångar    
Material och förnödenheter  2,1 2,0 
Varor under tillverkning  22,7 16,4 
Färdiga produkter/varor  3,0 4,2 
Omsättningstillgångar  27,8 22,6 
    
Långfristiga fordringar    
Fordringar hos företag inom samma koncern 8 31,2 31,5 
Lånefordringar  0,3 0,4 
Övriga långfristiga fordringar                                                                    0,4 - 
Långfristiga fordringar  31,9 31,9 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  32,3 34,3 
Fordringar hos företag inom samma koncern 9 617,3 642,6 
Övriga fordringar  4,3 3,5 
Resultatregleringar 10 7,7 14,4 
Kortfristiga fordringar  661,6 694,8 
    
Kassa och bank  239,8 244,7 
Rörliga aktiva sammanlagt  961,0 993,9 
    
Aktiva sammanlagt  1 305,8 1 339,0 
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Miljoner euro Noter 1.7.2021–
30.6.2022 

1.7.2020–
30.6.2021 

PASSIVA    
    
Eget kapital 11   
    
Aktiekapital  117,6 117,6 
Överkursfond  21,3 21,3 
Egna aktier  -6,3 - 
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder  329,6 248,1 
Räkenskapsperiodens vinst  99,1 122,8 
Eget kapital sammanlagt  561,3 509,8 
    
Ackumulerade bokslutsdispositioner    
Avskrivningsdifferens   0,4 
    
Avsättningar  3,2 4,6 
    
Främmande kapital 12   
    
Långfristigt    
Skulder till kreditinstitut  242,9 333,6 
Övriga långfristiga skulder  0,4 - 
  243,3 333,6 
Kortfristigt    
Skulder till kreditinstitut  24,5 45,5 
Leverantörsskulder  3,5 2,1 
Skulder till företag inom samma koncern 14 452,9 424,7 
Övriga långfristiga skulder  3,2 3,4 
Resultatregleringar 13 14,0 15,4 
Kortfristigt  498,1 491,1 
    
Främmande kapital sammanlagt  741,4 824,7 
    
Passiva sammanlagt  1 305,8 1 339,0 
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MODERBOLAGETS FINANSIERINGSANALYS 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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NOTER TILL MODERBOLAGETS BOKSLUT 

BOKSLUTS REDOVISNINGSPRINCIPER 

Kuula Abp:s bokslut har upprättats med iakttagande av de finländska bokslutsreglerna (FAS) och 
aktiebolagslagen. 

Transaktioner i utländsk valuta och derivatavtal 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Forsknings- och utvecklingsutgifter 

Forsknings- och utvecklingsutgifter redovisas som kostnader under den räkenskapsperiod då de 
uppkommer. 

Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet eller nettorealiseringsvärdet, beroende på 
vilket som är lägre. Material och förnödenheter värderas till det vägda genomsnittspriset. 
Anskaffningsvärdet av färdiga varor innehåller förutom direkta anskaffnings- och tillverknings-
kostnader dessutom en andel av de allmänna anskaffnings- och tillverkningskostnaderna. Anskaff-
ningsvärdet av varor under tillverkning innehåller direkta arbetskrafts- och materialkostnader samt 
en andel av de allmänna tillverknings-och anskaffningskostnaderna när produkterna ännu inte 
överförts i kundens besittning. Omsättningstillgångarnas värde har minskats med en nedskrivnings-
avsättning. 

Fordringar 

Fordringar värderas till anskaffningsvärdet eller ett lägre sannolikt värde. 

Bestående aktiva och avskrivningar 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Avsättningar 

Som avsättningar har i balansräkningen tagits upp poster som grundar sig på ett avtal eller en 
bindande förpliktelse, men som ännu inte har realiserats. Förändringar av avsättningar ingår i 
resultaträkningens poster. 

Inkomstskatt och uppskjuten skatt 

I resultaträkningen har som inkomstskatt redovisats de skatter som beräknats utifrån 
räkenskapsperiodens resultat enligt finländska skattebestämmelser samt justeringar av skatter för 
tidigare räkenskapsperioder. 

Uppskjuten skatt redovisas inte i moderbolagets bokslut. 

Utdelning 

Den utdelning som styrelsen föreslagit för bolagsstämman har inte redovisats i bokslutet, utan 
utdelningen beaktas först utifrån bolagsstämmans beslut. 

Omsättning 

Som omsättning upptas bolagets intäkter av produktionen av prestationer, såsom intäkter av 
utveckling och försäljning av produkter. 
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Övriga rörelseintäkter 

Som övriga rörelseintäkter har upptagits administrativa tjänster som debiterats koncernbolagen samt 
vinster från försäljningen av tillgångar, bidragsintäkter samt hyresintäkter. 

 

1. OMSÄTTNING ENLIGT MARKNADSOMRÅDE 

Miljoner euro 2022 2021 
Norden 14,5 11,9 
Övriga Europa 27,1 30,8 
Nordamerika 12,3 19,9 
Sydamerika 33,8 22,0 
Asien 16,0 12,8 
Sammanlagt 103,7 97,4 

 

2. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

Miljoner euro 2022 2021 
Koncernens administrativa tjänster 36,2 30,8 
Hyresintäker 1,1 1,1 
Bidragsintäkter 0,6 0,0 
Försäljningsvinster från bestående aktiva 0,4 0,7 
Sammanlagt 38,2 32,6 

 

3. RÖRELSEKOSTNADER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Miljoner euro 2022 2021 
Material och tjänster   
Material, förnödenheter och varor   
   Inköp under räkenskapsperioden -51,3 -47,2 
   Förändring av lager 0,1 2,4 
Köpta tjänster -16,7 -15,1 
Sammanlagt -67,9 -59,9 
    
Personalkostnader   
Löner och arvoden -12,9 -10,9 
Lönebikostnader   
   Pensionskostnader -2,5 -2,1 
   Övriga lönebikostnader -0,4 -0,3 
Sammanlagt -15,8 -13,3 

 

 

  2022 2021 
Genomsnittligt antal anställda 147 126 
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Miljoner euro 2022 2021 
Övriga rörelsekostnader   
Frivilliga personalkostnader -0,9 -0,9 
Resekostnader -1,5 -1,2 
Leasing- och fordonskostnader -2,7 -2,6 
IT- och administrativa kostnader -3,3 -2,9 
Marknadsförings-, sales promotions- och 
kommunikationskostnader -4,5 -4,9 
Experttjänster -10,8 -11,1 
Övriga kostnader -8,5 -7,6 
Sammanlagt -32,2 -31,2 

 

4. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 

Miljoner euro 2022 2021 
Avskrivningar enligt plan     
Övriga utgifter med lång verkningstid -0,7 -0,7 
Maskiner och inventarier -0,7 -0,7 
Avskrivningar enlig plan sammanlagt -1,4 -1,8 
      
Avskrivningar i bokföringen sammanlagt -1,4 -1,8 
   
Avskrivningsdifferens     
Ackumulerad avskrivningsdifferens vid 
räkenskapsperioden början 0,4 0,4 
Ackumulerad avskrivningsdifferens vid 
räkenskapsperiodens slut  0 0,4 

 

5. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Miljoner euro 2022 2021 
Utdelningsintäkter     

Från företag inom samma koncern 73,9 105,4 
Sammanlagt 73,9 105,4 
      
Övriga ränteintäkter     

Från företag inom samma koncern 6,3 9,5 
Från övriga 0,4 0,5 

Sammanlagt 6,7 10,0 
      
Övriga finansiella intäkter     

Från företag inom samma koncern 2,4 8,1 
Från övriga 3,2 4,2 

Sammanlagt 5,6 12,3 
      
Kursdifferenser 2,5 -0,7 
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Räntekostnader     

Till företag inom samma koncern -1,1 -1,4 
Till övriga -2,8 -2,8 

Sammanlagt -3,9 -4,2 
 
Till företag inom samma koncern -4,6 -6,3 
Till övriga -1,1 -9,8 

Sammanlagt -5,7 -16,1 
      
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 79,1 106,7 

 
 

6. INKOMSTSKATTER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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7. BESTÅENDE AKTIVA      

      

Immateriella tillgångar 

 

Miljoner euro   

Övriga 
långfristiga 

utgifter 

Immateriella 
rättigheter och 

pågående ny-
anläggningar 2022 2021 

Anskaffningsvärde 1.7   41,0 0,4 41,3 43,4 
Ökningar   -  0,7 0,7 0,4 
Minskningar   -1,4 -  -1,4 -2,5 
Anskaffningsvärde 30.6   39,6 1,1 40,6 41,3 
            
Ackumulerade avskrivningar 1.7   -38,2   -38,2 -39,6 
Ackumulerade avskrivningar och andra förändringar 
som hänför sig till avdrag 

  
1,4 

  
1,4 2,1 

Avskrivning under räkenskapsperioden   -0,7   -0,7 -0,7 
Ackumulerade avskrivningar 30.6   -37,5   -37,5 -38,2 
            
Redovisat värde 30.6.2022   2,1 1,1 3,2   
Redovisat värde 30.6.2021   2,8 0,4   3,2 

 
 

Materiella nyttigheter  

Miljoner euro 
Mark- och 

vattenområden 

Byggnader 
och 

konstruktioner 

Maskiner, 
inventarier och 

övriga materiella 
förnödenheter 2022 2021 

 
Anskaffningsvärde 1.7 0,7 0,7 12,9 14,3 17,3 
Ökningar     2,1 2,1 1,1 
Minskningar   -0,4   -0,4 -1,4 
Anskaffningsvärde 30.6 0,7 0,4 15,0 16,1 17,0 
            
Ackumulerade 
avskrivningar 1.7  - -0,4 -1,8 -2,1 -1,4 
Avskrivning under 
räkenskapsperioden  -   -5,4 -5,4 -6,8 
Ackumulerade 
avskrivningar 30.6  - -0,4 -7,2 -7,6 -8,2 
            
Redovisat värde 
30.6.2022 0,7 

  
7,8 8,5 

  

Redovisat värde 
30.6.2021 0,7 

  
8,1 

  
8,8 
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Placeringar     

Miljoner euro 

Aktier i 
koncern-

företag 
Aktier i andra 

företag 2022 2021 
 
Anskaffningsvärde 1.7 332,5 0,7 333,2 333,2 
Anskffningsvärde 30.6 332,5 0,7 333,2 333,2 
          
Redovisat värde 30.6.2022 332,5 0,7 333,2   
Redovisat värde 30.6.2021 332,5 0,7   332,2 
     
          
8. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

    
Miljoner euro 2022 2021 
Fordringar hos företag inom samma koncern     
Lånefordringar 31,2 31,5 
Sammanlagt 31,2 31,5 

 

9. KORTFRISTIGA FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

10. RESULTATREGLERINGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

11. EGET KAPITAL 

Miljoner euro 2022 2021  
Aktiekapital      
Aktiekapital 1.7 117,6 117,6  
Aktiekapital 30.6 117,6 117,6  
       
Överkursfond      
Överkursfond 1.7 21,3 21,3  
Överkursfond 30.6 21,3 21,3  
       
Egna aktier      
Egna aktier 1.7  - -  
Ökningar -6,3 -  
Egna aktier 30.6 -6,3 -  
       
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder      
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.7 370,9 347,5  
Utdelning -41,3 -99,4  
Räkenskapsperiodens vinst 99,1 122,8  
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 30.6 428,7 370,9  
Eget kapital sammanlagt 561,3 509,8  
       
Utdelningsbara medel sammanlagt 422,4 370,9  
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Vid räkenskapsperiodens slut var antalet egna aktier som Kuula Abp ägde 1 100 000 (0) och deras 
redovisade värde var 6,3 miljoner euro (0). 

12. FRÄMMANDE KAPITAL 

Miljoner euro 2022 2021 
Långfristigt     
Räntebärande 242,9 333,6 
Icke räntebärande 0,4   
Sammanlagt 243,3 333,6 
      
Kortfristigt     
Räntebärande 461,0 420,7 
Icke räntebärande 35,0 37,8 
Sammanlagt 495,6 458,5 
      
Bolagets lån och amorteringsprogram     

   
Miljoner euro 2022 2021 
Skulder till kreditinstitut: 267,4 379,1 
      
Kortfristiga     

<1 år 24,5 45,5 
Långfristiga     

1–5 år 206,2 231,4 
>5 år 36,7 102,2 

Sammanlagt 267,4 379,1 
 

13. RESULTATREGLERINGAR (PASSIVA) 

Miljoner euro 2022 2021 
Derivat 8,1 9,5 
Personalkostnader 4,2 3,4 
Räntor och övriga finansiella poster 0,7 1,1 
Övriga 1,0 1,4 
Sammanlagt 14,0 15,4 

 

14. SKULDER TILL FÖRETAG INOM SAMMA KONCERN 

Miljoner euro 2022 2021 
Leverantörsskulder 57,7 54,6 
Övriga kortfristiga skulder 386,4 354,6 
Derivat 8,1 15,1 
Resultatregleringar (passiva) 0,7 0,4 
Sammanlagt 452,9 424,7 
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15. FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER ENLIGT VÄRDERINGSKATEGORI  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
   

16. DERIVAT    
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
   

17. FINANSIELLA RISKER    
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
   

18. SÄKERHETER, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH ÖVRIGA ANSVAR 

Miljoner euro 2022 2021 
   
Borgen och ansvarsförbindelser     
För företag inom samma koncern 1 456,7 1 011,2 
Sammanlagt 1 456,7 1 011,2 
      
Nominella värden av hyror enligt leasingavtal   
Som ska betalas under följande år 1,4 1,4 
Som ska betalas senare 8,1 9,1 
Sammanlagt 9,5 10,5 

 

19. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Det finns inga lånefordringar på koncernledningen eller styrelseledamöterna. Det har inte getts 
några panter eller övriga ansvar för ledningens och delägarnas räkning. Transaktioner med 
närstående har specificerats i not 7.2 som gäller koncernen. Närstående är styrelseledamöterna, 
verkställande direktören och direktionsledamöterna samt intresseföretagen och samföretagen. I 
noterna 9. och 14. som gäller moderbolaget specificeras dotterbolagens fordringar och lån. 

 
20. REVISORSARVODEN 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

21. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV UTDELNINGSBARA MEDEL 

Moderbolagets utdelningsbara medel är 422 439 tusen euro, varav räkenskapsperiodens vinst är 
99 103 tusen euro. Antalet aktier som berättigar till utdelning är 399 623 390 stycken. 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen används som följer: 

Euro  
    
I utdelning betalas 0,18 euro/aktie, dvs. sammanlagt 71 932 210,20 
Lämnas i eget kapital 350 506 914,80 
Sammanlagt 422 439 125,00 
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Utdelning betalas i en post till en aktieägare som på avstämningsdagen för utdelning 27.11.2022 är 
införd i Euroclear Finland Oy:s aktieägarförteckning. Utdelning betalas  inte för de aktier som bolaget 
innehar på avstämningsdagen för utdelning 27.11.2022. 

Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskaps-
periodens utgång. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen äventyrar den föreslagna 
utdelningen inte bolagets solvens. 
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UNDERSKRIFTER AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN OCH BOKSLUTET  

  

Helsingfors 3.9.2022  

  

Kalervo Kuula   Hanna Hynä 
Kalervo Kuula  Hanna Hynä 
Styrelsens ordförande  Styrelseledamot 
  
Veera Varakas   Harri Harava 
Veera Varakas  Harri Harava 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
  
Kalle Kuula  
Kalle Kuula  
Verkställande direktör  
  

  

  

Revisorsanteckning  

  

Över utförd revison har i dag avgetts en berättelse.  

  

Helsingfors 3.9.2022  

  

Tili-Keijo Ab  
Revisionssammanslutning  
 
Keijo Kalkyyli  
Keijo Kalkyyli  
CGR  
 
Räknaregränd 1 A, 00100 HELSINGFORS 
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Bilaga 2. 

Kuula Abp     PROTOKOLL 

 

STYRELSENS MÖTE 1/2021–2022  

Tid   1.7.2021 
Plats   Kuula Abp:s huvudkontor 
Närvarande  Kalervo Kuula, ordförande  

Harri Harava, ledamot  
Veera Varakas, ledamot  
Hanna Hynä, ledamot, ekonomidirektör 
Kalle Kuula, verkställande direktör  

 
  
1 § Ordföranden öppnade mötet.  
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes.  
 
4 § Ekonomisk översikt och verkställande direktörens översikt  
 
Resultatprognosen för den avslutade räkenskapsperioden antecknades för kännedom. 
Prognosen överensstämmer i huvudsak med den prognos som gjordes upp föregående månad. 
Noggrannare siffror kommer de närmaste veckorna när bokslutssiffrorna börjar bli klara. 
 
5 § Finansieringsavtal 
 
Ekonomidirektören presenterade det finansieringsavtal om ett lån på 100 000 tusen euro som 
ekonomidirektören och verkställande direktören förhandlat fram. Med lånet finansieras 
långfristiga investeringsobjekt enligt bolagets strategi. Räntan på lånet är fast och 2 procent p.a., 
varav den kumulativa räntekostnaden har beaktats i budgeten. Lånet medför inga 
emissionsutgifter. 
 
Det beslöts att verkställande direktören bemyndigas att underteckna avtalet (bilaga 2a) samt 
nödvändiga handlingar i anslutning till det, bl.a. de pantbrev som hänför sig till säkerheterna. 
 
6 § Lån till verkställande direktören  
 
Det beslöts att verkställande direktör Kalle Kuula beviljas ett lån. Verkställande direktör Kuula har 
betalats bonusar och aktiearvoden i slutet av föregående räkenskapsperiod enligt bolagets 
incitamentsprogram. Verkställande direktören har uppnått de mål som ställts för honom och 
sålunda har de utbetalda bonusarna och aktiearvodena haft betydande skattemässiga effekter 
för hans personliga inkomstbeskattning. Det beviljande lånebeloppet: 300 tusen euro, ränta 0 
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procent, inga säkerheter, återbetalningstidtabell fem år i jämna rater halvårsvis 30.6 och 31.12. 
Lånet återbetalas senast 30.6.2026. 
 
7 § Ordföranden avslutade mötet.  
 
Kalervo Kuula   Harri Harava 
Kalervo Kuula  Harri Harava 
 
Veera Varakas   Kalle Kuula 
Veera Varakas  Kalle Kuula 
 
Hanna Hynä 
Hanna Hynä 
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Bilaga 2a. 
 
 
FINANSIERINGSAVTAL     
 
Gäldenär: Kuula Abp 
Finansiär: Rahapankki Abp    
 
Detta finansieringsavtal (”Avtalet”) undertecknades 1.7.2021 mellan följande parter: 
 
1. Kuula Abp (FO-nummer 1234567-8), 00150 Helsingfors (”Kuula” eller ”Gäldenären”) 
2. Rahapankki Abp (FO-nummer 9876543-2), 00100 Helsingfors (”Banken” eller 

”Finansiären”) 
 
1. Bakgrund och syfte 
 
Finansiären har tillsammans med Gäldenären ingått det låneavtal som specificeras i punkt 2. 
Användningssyftet för lånet som Banken beviljat Kuula är att finansiera bolagets affärsverksamhet 
på villkor för främmande kapital. 
 
Gäldenären har på de sätt som specificerats i pantsättningsavtalen pantsatt de i punkt 3 
specificerade Säkerheter som säkerhet för betalning av förpliktelserna.  
 
Syftet med detta avtal är att avtala om villkoren för hantering av säkerheterna samt Finansiärens 
eventuella företrädesordning med avseende på eventuella betalningar ur säkerheterna. 
 
Om det förekommer motstridigheter mellan villkoren i detta avtal och andra finansieringsavtal, ska 
detta avtal iakttas. 
 
2. Låneavtal 
 
Finansiären har ingått följande låneavtal med Gäldenären: 
• Skuldebrev nr 59384 och allmänna lånevillkor mellan Banken och Kuula i anslutning till ett 

lån på etthundra miljoner (100 000 000,00) euro. En ränta på 2 procent p.a. betalas på lånet 
och räntan betalas fyra gånger om året; 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12. Räntan på lånet är fast 
när villkoren i punkt 8 uppfylls. Lånet är ett bulletlån och det förfaller till betalning åtta år från 
den tidpunkt då detta avtal undertecknades.  

 
3. Säkerheter och hantering av dem 
 
Som säkerhet för de förpliktelser som nämns i punkt 2 har Kuula pantsatt följande säkerheter tills 
de förpliktelser som nämns i punkt 2 har fullgjorts: 
• Företagsinteckningar (pantbrev) som fastställts för Kuulas egendom som omfattas av 

företagsinteckning och vilka utgör sammanlagt 100 000 tusen euro. 
 
Om Finansiären erbjuds en ny säkerhet som säkerhet för Gäldenärens säkerhetsförpliktelser, 
kommer den nya säkerheten att omfattas av detta avtal och säkerheterna pantsätts som säkerhet 
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för de säkerhetsskulder som Gäldenären har gentemot Finansiären i enlighet med villkoren i detta 
avtal, om inget annat avtalas. 
 
Banken förvarar de säkerheter och pantsättningsförbindelsen som nämns i denna punkt samt 
vidtar alla sådana åtgärder som är nödvändiga för skötseln av säkerheterna. 
 
I en eventuell exekutiv auktion av egendom eller i händelse av konkurs ombesörjer Finansiären 
självständigt bevakningen av sina fordringar.  
 
Finansiären har tagit del av säkerhetshandlingarna och ansvarar för sin del för ogiltighet av 
pantsättningsförbindelsen eller dylik skada som orsakas den. 
 
4. Förbindelse att inte pantsätta egendom 
 
Gäldenären förbinder sig att förutom för att sätta i kraft Kuulas säkerheter enligt detta avtal varken 
ansöka om företagsinteckning för sin egen egendom som företagsinteckning kan sökas för eller 
ge sitt samtycke till ansökan om företagsinteckning utan ett skriftligt samtycke som Finansiären 
gett på förhand. 
 
5. Utbetalning och övriga villkor 
 
Kuula förbinder sig att inte innan lånet som avses i detta finansieringsavtal har återbetalats i sin 
helhet i enlighet med detta avtal utan Finansiärens skriftliga förhandssamtycke betala ut sina 
medel förutom när det gäller s.k. tillåtna betalningar. Tillåtna betalningar är endast utdelning och 
kapitalåterbäring av fonden för inbetalt fritt eget kapital. 
 
Dessutom förbinder sig Gäldenären till att relationstalet mellan nettoskulden och kassaflödet från 
den löpande verksamheten är under 7 under hela lånetiden. Relationstalet beräknas enligt de 
bokslutsnormer som tillämpas på Gäldenärens, moderbolaget Kuula Abp:s, separata bokslut. 
Gäldenären förbinder sig att lämna Banken resultaten av beräkningen av nyckeltalet varje kvartal. 
 
6. Prioritetsställning 
 
Gäldenären försäkrar att Gäldenärens förpliktelser till finansiärerna som grundar sig på dessa 
säkerhetsförpliktelser alltid har minst samma prioritetsställning som Gäldenärernas övriga 
nuvarande och framtida förpliktelser utan säkerhet. 
 
7. Uppsägningsåtgärd 
 
Utöver det som avtalas i villkoren för detta finansieringsavtal har Finansiären rätt att säga upp 
alla de lån den beviljat och kräva en omedelbar återbetalning, om något av de följande uppfylls: 
• Gäldenären har försummat sin betalningsskyldighet enligt finansieringsavtalet. 
• Gäldenären eller ett bolag i dennes koncern iakttar inte villkoren för finansieringsavtalet och 

har inte korrigerat sin korrigerbara förseelse inom 15 dagar efter att förseelsen inträffat. 
• Gäldenären eller ett bolag i dennes koncern försummar betalning av vilket som helst lån eller 

en förbindelse på dess förfallodag och har inte korrigerat sin förseelse under den i 
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förbindelsen förutsatta tiden eller det sammanlagda beloppet av de försummande 
betalningarna uppgår till mer än 1 000 tusen euro. 

• Gäldenären eller ett bolag i dennes koncern har vilket som helst lån eller annan förbindelse 
som förfaller i förtid eller borgenären har rätt att tidigarelägga lånets eller förbindelsens 
förfallodag för återbetalning i förtid enligt villkoren för förbindelsen i fråga och detta samman-
lagda beloppet för förbindelserna i fråga är mer än 1 000 tusen euro, eller Gäldenären eller i 
ett bolag i dennes koncern har vilken som helst kreditlimit eller skuldförbindelse som upphävs 
eller avbryts i förtid på grund av Gäldenärens eller koncernbolagets betalningsförsummelse 
eller annat väsentligt avtalsbrott. 

 
8. Ränta 
 
Den ränta på 2 procent p.a. som ska betalas på lånet är fast under förutsättning att Gäldenärens 
kreditvärdering förblir på nivå AAA.  
 
Finansiären har vid tidpunkten för upprättandet av detta finansieringsavtal fastställt Kuula Abp 
kreditvärderingsnivå till AAA, som är det högsta kreditbetyget. Finansiären har rätt att justera 
kreditvärderingsnivån under lånetiden med iakttagande av Finansiärens allmänna principer för 
fastställande av kreditvärderingsnivån. Dessutom är kreditvärderingsnivån beroende av nivån på 
de CO2-utsläpp (scope 1) som uppkommit på plats som en följd av Kuulas och koncernföretagens 
verksamhet.    
 
De CO2-utsläpp som uppkommit på plats som en följd av Kuulas och koncernföretagens egen 
verksamhet på plats (scope 1) ska under lånetiden hållas inom högst följande gränser respektive 
räkenskapsperiod (1.7–30.6.): 
 
Räkenskapsperiod CO2-utsläpp högst (ton) 
1.7.2021–30.6.2022 25 000 
1.7.2022–30.6.2023 24 500 
1.7.2023–30.6.2024 24 000 
1.7.2024–30.6.2025 23 500 
1.7.2025–30.6.2026 23 000 
1.7.2026–30.6.2027 22 500 
1.7.2027–30.6.2028 22 000 

  
Gäldenären är skyldig att tillställa Banken en av en oberoende auditör bekräftad rapport om 
Kuulas och dotterbolagens faktiska CO2-utsläpp under räkenskapsperioden inom två (2) månader 
efter räkenskapsperiodens slut. 
 
Om Kuulas och dotterbolagens faktiska CO2-utsläpp överstiger de räkenskapsperiodvisa 
utsläppsgränser som anges ovan sänks Gäldenärens kreditvärderingsnivå till AA. När 
kreditvärderingsnivån sänks fastställs räntan på lånet enligt 3,5 procent (p.a.) från början av 
räkenskapsperioden i fråga. När kreditvärderingsgränsen sänks förfaller den andel av räntan som 
överstiger 2 procent till betalning årligen 31.12.   
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9. Skadeståndsskyldighet 
 
Om Gäldenären underlåter att uppfylla villkoren i detta avtal, förbinder sig Gäldenären att ersätta 
Banken alla direkta skador som försummelsen orsakar, inklusive eventuella indrivningskostnader. 
 
10. Anmälningar 
 
Alla anmälningar i anslutning till villkoren för detta avtal bör vara skriftliga och de kan tillställas 
personligen eller sändas per post eller e-post. 
 

11. Ändring i villkor 
 
Villkoren i detta avtal kan ändras endast genom ett separat skriftligt avtal som undertecknas av 
alla parter. 
 
12. Avtalets giltighet 
 
Detta avtal träder i kraft när parterna har undertecknat det och när låneavtalen som nämnts i 
punkt 2 har undertecknats. Avtalet gäller tills giltighetsperioden för säkerhetsförpliktelserna 
upphört och Finansiärens fordringar på Gäldenären som baserar sig på eventuella avtal och 
motförbindelser som gäller säkerhetsförpliktelser upphört slutgiltigt. 
 
13. Forum och avgörande av tvister 
 
På detta avtal tillämpas Finlands lag. Tvistemål och krav som orsakas av finansieringsavtalet 
hänskjuts för utredning och avgörande till Helsingfors tingsrätt som primär rättsinstans. Parterna 
har på den dag som anges ovan undertecknat detta avtal i två original, ett för varje part. 
 
Kuula Abp     Rahapankki Abp 
 
Kalle Kuula     Mauri Markkanen 
Kalle Kuula     Mauri Markkanen 
verkställande direktör    finansdirektör 
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Bilaga 3. 

 

Kuula Abp:s börsmeddelande 15.10.2021  

 
KUULA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 15.10.2021  
 
Kuula Abp:s bolagsstämma fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2020–30.6.2021 och 
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Styrelsens förslag till 
bolagsstämman godkändes som sådana. 
  
I bolagsstämmande som ordnades i Helsingfors deltog 470 aktieägare personligen eller 
företrädda av ombud med ett innehav på 122 miljoner aktier, alltså cirka 30 procent av den totala 
aktiestocken.  
 
UTDELNING  
 
Bolagsstämman beslutade att betala en utdelning på 0,206 euro per aktie, dvs. sammanlagt cirka 
82,6 miljoner euro. Utdelningen betalas i två delar. Hälften av utdelningen, dvs. 0,103 euro per 
aktie och sammanlagt cirka 41,3 miljoner euro betalas 15.11.2021. Styrelsen bemyndigades att 
besluta om betalningstidpunkten för den andra halvan av utdelningen.  
 
PERSONUTNÄMNINGAR  
 
Antalet styrelseledamöter fastställdes till fyra och följande personer valdes till styrelseledamöter: 
Kalervo Kuula, Hanna Hynä, Veera Varakas och Harri Harava. På det konstituerande mötet valde 
styrelsen Kalervo Kuula till ordförande och Hanna Hynä till vice ordförande.  
 
Det beslutades att arvodet som betalas till styrelsens ordförande uppgår till 5 000 euro per månad 
och arvodet till ledamöterna till 2 500 euro per månad.  
 
Till revisorer valdes Revisionssammanslutning Tili-Keijo Ab, med CGR Keijo Kalkyyli som 
huvudansvarig revisor. Revisorernas mandatperiod började från denna bolagsstämma och den 
upphör när den följande ordinarie bolagsstämman upphör.  
 
BEMYNDIGANDE ATT FÖRVÄRVA AV EGNA AKTIER  
 
Bolagsstämmande bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av högst 5 000 000 egna aktier. 
Bemyndigandet är i kraft fram till följande ordinarie bolagsstämma.  
Övriga bemyndiganden att förvärva egna aktier är inte i kraft.  
 
 
KUULA ABP  
 
Ilmari Investori, IR-direktör, telefon 0400 111 222  
Tilläggsuppgifter: ekonomidirektör Hanna Hynä, telefon 0400 222 111  
 
Sändlista: Nasdaq Helsinki, massmedier, www.kuula.org 
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Bilaga 4. 

 

Kuula Abp     PROTOKOLL 

 

STYRELSENS MÖTE 6/2021–2022  

Tid   1.5.2022 

Plats   Kuula Abp:s huvudkontor 

Närvarande   Kalervo Kuula, ordförande  
Harri Harava, ledamot  
Veera Varakas, ledamot  
Hanna Hynä, ledamot, ekonomidirektör 
Kalle Kuula, verkställande direktör  

  

1 § Ordföranden öppnade mötet.  
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes.  
 
4 § Hyresavtal för huvudkontoret. 
 
Verkställande direktören har tillsammans med en arbetsgrupp gjort en utredning och fört 
förhandlingar om kontorslokalerna för Kuula Abp:s huvudkontor. Utredningen inleddes hösten 
2021 efter att man inom styrelsen konstaterat att bolagets nuvarande lokaler inte längre motsvarar 
bolagets behov och att hyresavtalet för bolagets nuvarande kontorslokaler går ut 31.12.2022. 
Bolagets nuvarande kontorslokaler är ca 1 500 m2 och månadshyran är 48 tusen euro. 
 
Utifrån utredningen föreslog verkställande direktören att bolaget flyttar till större lokaler som blir 
lediga hos grannen till de nuvarande lokalerna. Lokalerna är som helhet mer välfungerande, 
rymligare och nyare. Arean är ca 2 300 m2 och månadshyran är 75 tusen euro. Lokalerna blir 
lediga 15.7.2022 och hyresvärden förutsätter ett tidsbundet avtal på minst fem år. 
 
Det beslöts att i samband med mötet underteckna ett tidsbundet hyresavtal på fem år enligt de 
genomgångna villkoren för hyresavtalet (Bilaga 1.). Det beslöts att bolaget flyttar till de nya 
lokalerna 15.7.2022 under semestrarna, så att flytten orsakar så liten olägenhet som möjligt för 
kontorspersonalen. De lokaler som blir tomma granskas och det görs eventuellt sådana små 
reparationsarbeten som behövs inför överlåtelsen av dem. Inga underhyresgäster söks till 
lokalerna för den återstående hyrestiden eftersom den är så kort. Hyrorna för de gamla lokalerna 
betalas på normalt sätt månatligen tills hyresavtalet går ut. 
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5 § Försäljning av det norska dotterbolaget  
 
Kuula Abp:s norska dotterbolag Kuula Norway A.S. svarar för representation och försäljning av 
Kuulas produkt- och tjänsteutbud i Norge samt för tillhandahållande av service- och 
underhållstjänster. Kuula har inte uppnått eftersträvad marknadsställning i Norge, och 
verksamheten har inte nått de ställda lönsamhetsmålen. Styrelsen gick igenom de viktigaste 
posterna i bolagets resultaträkning och balansräkning i slutet av mars 2022 samt diskuterade 
fortsättningen på bolagets verksamhet. 
 
Som slutresultat av diskussionerna beslöts att Kuula försöker sälja det norska bolaget under 
räkenskapsperioden 2022–2023 och börjar utreda olika alternativ noggrannare efter upprättandet 
av det kommande bokslutet. Genom att sälja bolaget skulle Kuula kunna koncentrera funktionerna 
bättre till de andra bolagen och ändå kunna betjäna kunderna via de andra bolagen, trots att man 
inte har något bolag i Norge. Det konstaterades att detta inte har några omedelbara konsekvenser 
för verksamheten i det norska bolaget. 
 
Det beslöts att Kuula Abp:s verkställande direktör bemyndigas att sköta de praktiska 
omständigheterna för att utreda en försäljning.  
 
6 § Ordföranden avslutade mötet. 
 
Kalervo Kuula   Harri Harava 
Kalervo Kuula  Harri Harava 
 
Veera Varakas   Kalle Kuula 
Veera Varakas  Kalle Kuula 
 
Hanna Hynä 
Hanna Hynä 
 
 
 
Bilaga 1. Hyresavtal 
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Bilaga 5. 

Kuula Abp    PROTOKOLL 

 

STYRELSENS MÖTE 7/2021–2022  

Tid   10.5.2022 

Plats   Kuula Abp:s huvudkontor 

Närvarande   Kalervo Kuula, ordförande  
Harri Harava, ledamot  
Veera Varakas, ledamot  
Hanna Hynä, ledamot, ekonomidirektör 
Kalle Kuula, verkställande direktör  
 
 

1 § Ordföranden öppnade mötet.  
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes.  
 
4 § Eventuell försäljning av Kuula Germany GmbH 
 
Inom den närmaste framtiden kommer Kuula-koncernen att behöva likvida tillgångar för att 
finansiera kommande investeringar. Inom den närmaste framtiden kommer bolaget att investera 
avsevärt i bland annat utvecklingen av solenergiteknik. Kuula har utrett olika alternativa sätt att 
finansiera investeringarna. Som ett alternativ presenterade ekonomidirektören och verkställande 
direktören en plan enligt vilken Kuula Finland Ab säljer 60 procent av aktiestocken i det tyska 
dotterbolaget Kuula Germany GmbH till amerikanska Western Industries Corporation. Kuula 
Finland Ab behåller dock möjligheten att köpa tillbaka aktierna senare. 

Ekonomidirektören och verkställande direktören anser att Western Industries Corporation är en 
potentiell köparkandidat till det tyska bolaget. Bolagets bransch är lämplig och det har en god 
kassasituation. Kuula har goda kontakter till Western Industries Corporations huvudägare, som 
man gjort lyckade transaktioner med tidigare. Om affären genomförs enligt planen skulle man 
kunna finansiera de planerade investeringarna utan lånefinansiering.  
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Ekonomidirektören och verkställande direktören bemyndigades att utreda Kuula Germany 
GmbH:s verkliga värde samt göra preliminära rekognoseringar och föra preliminära 
överläggningar med Western Industries Corporations huvudägare. 

5 § Ordföranden avslutade mötet.  

Kalervo Kuula   Harri Harava 
Kalervo Kuula  Harri Harava 
 
Veera Varakas   Kalle Kuula 
Veera Varakas  Kalle Kuula 
 
Hanna Hynä 
Hanna Hynä 
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Bilaga 6. 
 
Kuula Abp     PROTOKOLL 
 
 
STYRELSENS MÖTE 8/2021–2022  
 
Tid   14.5.2022 
 
Plats   Kuula Abp:s huvudkontor 
 
Närvarande   Kalervo Kuula, ordförande  

Harri Harava, ledamot  
Veera Varakas, ledamot  
Hanna Hynä, ledamot, ekonomidirektör 
Kalle Kuula, verkställande direktör  
Hector Sanchez, verkställande direktör för dotterbolaget i Spanien 
(via videoförbindelse) 

  
1 § Ordföranden öppnade mötet.  
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes.  
 
4 § Ekonomisk översikt och verkställande direktörens översikt:  
 
Det preliminära resultatet för april 2022 gicks igenom. Resultatet överensstämmer till väsentliga 
delar med budgeten.   
 
5 § Den planerade solenergiparken i Spanien 
 
Verkställande direktören för det spanska dotterbolaget Kuula Spain S.A. presenterade situationen 
i fråga om projektutvecklingen av den solenergipark som är under utveckling i södra Spanien. 
Verkställande direktören inledde med att kort redogöra för bakgrunden till projektutvecklingen. 
Kuula Spain har i tre års tid bedrivit projektutvecklingsarbete för en solenergipark som planerats 
i staden Montoro i Spanien. Under föregående räkenskapsperiod ingick bolaget 20.6.2021 ett 
avtal med staden om inköp av ett markområde.  
 
Enligt avtalet förvärvar Kuula Spain ett cirka 1 000 hektar stort markområde för utvecklandet av 
ett solenergiparkprojekt på 200 megawatt. I samband med att avtalet ingicks erlade Kuula Spain 
20.6.2021 en förskottsbetalning på 4 200 tusen euro till staden Montoro. Enligt avtalet träder köpet 
i kraft när projektplanerna och -tillstånden för solkraftverket är klara och de lokala myndigheterna 
har godkänt dem. Om Kuula beslutar att dra sig ur projektet, återbetalas inte den erlagda 
förskottsbetalningen.  
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Kuulas avsikt har varit att färdigställa solenergiparksprojektet jämte alla planer och tillstånd 
förutom byggandet, och därefter antingen sälja projektet jämte tillstånd eller att sälja projektet och 
samtidigt ingå ett byggherreavtal om projektet med köparen. 
 
Projektutvecklingen har inte framskridit enligt förväntningarna under 2022. På grund av Spaniens 
problem med de offentliga finanserna har landet beslutat om omfattande skattehöjningar. Särskilt 
höjningarna av fastighetsskatten och energiskatterna har haft betydande effekter på 
projektkalkylerna. Dessutom har den omfattande komponentbristen lett till behov av att uppdatera 
kalkylerna som gäller solenergiprojektet. Utifrån de uppdaterade kalkylerna är genomförandet av 
projektet enligt dagens uppgifter förenat med större risker än möjligheter. De faktiska 
planeringskostnaderna i omsättningstillgångarnas pågående arbeten uppgår till sammanlagt 
8 600 tusen euro. 
 
Projektet diskuterades ingående och verkställande direktör Sanchez scenarioanalyser av 
alternativa sätt att fortsätta projektet gicks igenom. Utifrån diskussionerna beslöt man att dra sig 
ur projektet och redovisa en nedskrivning på 8 600 tusen euro i de hittills influtna 
planeringskostnaderna. Det konstaterades att saken kräver ett börsmeddelande, som 
ekonomidirektör Hynä har utarbetat tillsammans med investerarkommunikationen (bilaga 6a).  
 
6 § Ordföranden avslutade mötet. 
 
Kalervo Kuula   Harri Harava 
Kalervo Kuula  Harri Harava 
 
Veera Varakas   Kalle Kuula 
Veera Varakas  Kalle Kuula 
 
Hanna Hynä 
Hanna Hynä 
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Bilaga 6a. 

 

Kuula Abp:s börsmeddelande 14.5.2022 

 

KUULA DRAR SIG UR PROJEKTUTVECKLINGSARBETET PÅ DEN PLANERADE 
SOLENERGIPARKEN I SPANIEN 

 

Kuula har beslutat att dra sig ur projektutvecklingen av den solenergipark på 200 megawatt som 
planerats i staden Montoro i Spanien.  

Kuula har arbetat med solenergiparksprojektet sedan 2019. Höjningarna av fastighets- och 
energiskatterna i Spanien och prishöjningarna på komponenter till följd av den 
världsomspännande komponentbristen har ökat de uppskattade projektkostnaderna avsevärt 
jämfört med den tidpunkt då projektutvecklingen inleddes. Utifrån projektkalkylerna har det 
framgått klart att det inte längre är ekonomiskt lönsamt att fortsätta att utveckla 
solenergiparkprojektet till genomförbar form. 

I och med att Kuula drar sig ur projektet gör bolaget en nedskrivning på cirka 9 miljoner euro i 
projektets planeringskostnader. Nedskrivningen påverkar inte Kuulas resultatvägledning eller 
kassaflöde. 

 

KUULA ABP  
 
Ilmari Investori, IR-direktör, telefon 0400 111 222  
Tilläggsuppgifter: ekonomidirektör Hanna Hynä, telefon 0400 222 111  
 
 
Sändlista: Nasdaq Helsinki, massmedier, www.kuula.org   
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Bilaga 7. 
 
Kuula Abp     PROTOKOLL 
 
 
STYRELSENS MÖTE 9/2021–2022  
 
Tid   30.6.2022 
 
Plats   Kuula Abp:s huvudkontor 
 
Närvarande  Kalervo Kuula, ordförande  

Harri Harava, ledamot  
Veera Varakas, ledamot  
Hanna Hynä, ledamot, ekonomidirektör 
Kalle Kuula, verkställande direktör  

  
1 § Ordföranden öppnade mötet.  
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes.  
 
4 § Ekonomisk översikt och verkställande direktörens översikt:  
 
Den senaste resultatprognosen för räkenskapsperioden 2021–2022 antecknades för kännedom. 
Inga väsentliga förändringar jämfört med den tidigare prognosen. 
 
5 § Försäljning av aktier i Kuula Germany GmbH 
 
Kuula Germany GmbH är ett dotterbolag som grundades 2007 och som ägs till 100 procent av 
Kuula Finland Ab. Det är ett viktigt dotterbolag för koncernen. Enligt de nuvarande 
framtidsutsikterna kommer bolagets affärsverksamhet att fortsätta växa på ett lönsamt sätt.  
 
Verkställande direktören och ekonomidirektören presenterade för Kuula Abp:s styrelse resultaten 
av förhandlingarna om en försäljning av aktier i Kuula Germany GmbH och anbudet från Western 
Industries Corporation att köpa en andel på 60 procent av aktiestocken i Kuula Germany GmbH. 
Förhandlingarna har förts och anbudet lagts med utgångspunkt i att affären genomförs enligt en 
snabb tidtabell.  
 
Det verkliga värdet av Kuula Germany GmbH:s aktiestock har utretts tillsammans med ValueMax 
Ltd som är specialiserat på företagsvärderingar. Det verkliga värde av hela aktiestocken har 
fastställts till 100 000 tusen euro, och en andel på 60 procent härav är 60 000 tusen euro.  
 
Western Industries Corporation har bjudit sammanlagt 48 000 tusen euro, dvs. 20 procent under 
det verkliga värdet, som vederlag för en andel på 60 procent av aktiestocken i Kuula Germany 
GmbH. Enligt de föreslagna avtalsvillkoren behåller Kuula Finland Ab möjlighet att köpa tillbaka 
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de 60 procent av aktierna som säljs inom fem år från genomförandet av affären till 
försäljningspriset höjt med 2 procent och justerat med den betalda utdelningen.  
 
Med försäljningspriset enligt anbudet redovisas av affären en försäljningsvinst på 6 000 tusen 
euro bland övriga rörelseintäkter i koncernens bokslut (Bilaga 7 a). 
 
Beslut fattades om att sälja majoriteten av aktiestocken i Kuula Germany GmbH, dvs. 60 procent, 
till Western Industries Corporation på de villkor som nämns i köpebrevet. Köpesumman är 48 000 
tusen euro.  
 
Kuula Finland Ab:s styrelseordförande och verkställande direktör Kalle Kuula bemyndigades att 
underteckna köpebrevet enligt de genomgångna villkoren. Köpebrevet träder i kraft i dag genom 
undertecknandet av avtalet och köpesumman betalas i kontanta medel i samband med 
undertecknandet. 
 
 
6 § Ordföranden avslutade mötet.  
 
Kalervo Kuula   Harri Harava 
Kalervo Kuula  Harri Harava 
 
Veera Varakas   Kalle Kuula 
Veera Varakas  Kalle Kuula 
 
Hanna Hynä 
Hanna Hynä 
 
 
Bilaga 7 a Kalkyl över försäljningsvinsten av aktierna i Kuula Germany GmbH 
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Bilaga 7a.  
  
 
Kalkyl över försäljningsvinsten av aktierna i Kuula Germany GmbH 
 
Såld andel:        60 procent 
Försäljningspris: 48 000 tusen euro 
 
  
Koncernen tusen euro 
Dotterbolagets tillgångar 100 000 
Dotterbolagets skulder 30 000 
Dotterbolagets nettotillgångar 70 000 
varav 60 procent är 42 000 
Försäljningspris för andelen på 60 procent 48 000 
Försäljningsvinst 6 000 
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Bilaga 8. 
 
Kuula Abp     PROTOKOLL 
 
 
STYRELSENS MÖTE 1/2022–2023 
 
Tid   3.7.2022 
       
Plats   Kuula Abp:s huvudkontor 
 
Närvarande   Kalervo Kuula, ordförande  

Harri Harava, ledamot  
Veera Varakas, ledamot  
Hanna Hynä, ledamot, ekonomidirektör 
Kalle Kuula, verkställande direktör  

  
1 § Ordföranden öppnade mötet.  
 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  
 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes.  
 
4 § Ekonomisk översikt och verkställande direktörens översikt:  
 
- Resultatprognosen för innevarande räkenskapsperiod gicks igenom.  
- Produktutvecklingsbehoven för de kommande åren behandlades.  
- Marknadsföringsplanen gicks igenom.  
- Personalens arbetshälsa och resultaten av den anonyma enkäten om personalens 

arbetshälsa och tillfredsställelse i arbetet diskuterades. Det konstaterades att det inte finns 
något behov av akuta åtgärder och att personalen överlag är nöjd, även om sjukfrånvaron har 
ökat något de två senaste åren. Ledningen följer situationens utveckling. 

 
5 § Den fabrikshelhet som sålts till Konepaja Taposen Takomo Ab 
 
Kuula Finland Ab bygger en ny modern och energieffektiv fabriks-/verkstadsbyggnad åt Konepaja 
Taposen Takomo Ab. Projektets situation per 30.6.2022 antecknades för kännedom. 
 
Det är fråga om en ny typ av helhet där man utnyttjar den senaste tekniken och den blir klart 
energieffektivare än motsvarande nuvarande anläggningar. Enligt avtalet har Kuula Finland Ab 
det övergripande ansvaret för byggandet av anläggningen på kundens tomt. Byggnadsarbetena 
inleddes sommaren 2020 och färdigställandegraden är nu 70 procent. Färdigställandegraden 
baserar sig på de faktiska kostnaderna i förhållande till de kostnader som ursprungligen 
budgeterats för hela projektet.  
 
För projektet har redovisats en omsättning på 10 850 tusen euro för räkenskapsperioden och 
kumulativt en omsättning på sammanlagt 21 700 tusen euro. För räkenskapsperioden har det 
redovisats en täckning på 1 050 tusen euro och kumulativt 2 100 tusen euro. Projektets 
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kassasituation är god. Intäkterna har fakturerats och betalningarna erhållits och på motsvarande 
sätt har redovisade utgifter betalats. 
 
Det avtalsenliga fasta totalpriset är 31 000 tusen euro. Kostnadsprogosen enligt budgeten är 
28 000 tusen euro, varav 19 600 tusen euro har utfallit fram till 30.6.2022. Enligt direktören som 
ansvarar för projektet har projektet framskridit nästan enligt tidtabellen.  
 
Uppskattningen är fortfarande att projektet kommer att färdigställas våren 2023. Den tilltagande 
inflationen samt leveranssvårigheterna med material och komponenter under den avslutade 
räkenskapsperioden sätter press på projektkostnaderna. Byggnadskostnaderna har stigit överlag 
och avsevärt i fråga om vissa material. Samtidigt har man varit tvungen att hitta ersättande 
leverantörer av förnödenheter till följd av leveranssvårigheterna.  
 
Enligt den  uppskattning av direktören som ansvarar för projektet stiger de faktiska kostnaderna 
för hela projektet i bästa fall till 33 000 tusen euro. Direktören som ansvarar för projektet 
uppskattar dock att kunden kommer att beställa tilläggsarbeten till ett värde av kanske 4 000 tusen 
euro, som i bästa fall ger en täckning på 1 000 tusen euro. Man har ännu inte förhandlat närmare 
om dessa tilläggsarbeten. 
 
Styrelsen förutsatte att ekonomidirektören följer situationen tillsammans med direktören som 
ansvarar för projektet och rapporterar eventuella förändringar i de uppskattningar som hänför sig 
till projektet till styrelsen. 
 
6 § Ordföranden avslutade mötet.  
 
Kalervo Kuula   Harri Harava 
Kalervo Kuula  Harri Harava 
 
Veera Varakas   Kalle Kuula 
Veera Varakas  Kalle Kuula 
 
Hanna Hynä 
Hanna Hynä 
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Bilaga 9. 
 
Kuula-koncernen  
 
 
SAMMANFATTNING AV REVISIONEN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2021–30.6.2022  
 
Revisionen av Kuula-koncernen har utförts i enlighet med vår revisionsplan. I revisionen har vi 
koncentrerat oss på de riskområden som nämns i revisionsplanen. De viktigate obserationerna 
från revisionen ingår i denna sammanfattning av revisionen.  
 
Vi har säkerställt att vi fått rapporteringspaketen från revisorerna för koncernens utländska 
dotterbolag i tid. Dessutom har vi säkerställt att koncernens interna intäkter och kostnader samt 
koncernens interna fordringar och skulder har eliminerats vederbörligt.  
 
Koncernens redovisningsavdelning har gjort upp koncernbokslutet där moderbolaget, 
dotterbolagen samt intresseföretagen konsoliderats. Enligt vår uppfattning är konsoliderings-
processen fungerande och konsolideringen ändamålsenligt gjord.  
 
1. Kassa och bank 
 
Moderbolagen samt dotterbolagen i Finland: Vi har fått saldona på de finländska bolagens 
bankkonton bekräftade i de erhållna bankbekräftelserna. Valutakurserna stämmer med ECB:s 
medelkurser. 
 
Utländska väsentliga dotterbolag som ska rapportera: Allt är avstämt mot bankbekräftelserna utan 
avvikelser. 
 
2. Principer för intäktsredovisning av omsättningen 
 
Vi har gått igenom koncernbolagens principer för intäktsredovisning av omsättningen. Vi har 
genom ändamålsenliga urvalsförfaranden säkerställt att den försäljning som redovisats som 
omsättning uppfyller villkoren enligt koncernens redovisningsprinciper. Vi har dessutom gått 
igenom leveransavtalen i olika dotterbolag.  
 
Kuula Finland Ab har ingått ett avtal enligt vilket bolaget sålde en stor anläggningshelhet till ett 
kundföretag i Brasilien till priset 17 500 tusen euro med leveransvillkoret CIP. För den 
räkenskapsperiod som gick ut 30.6.2022 har bolaget redovisat som intäkt den avtalsenliga 
omsättningen efter att ha överlåtit anläggningshelheten till fraktbefordringsföretaget. 
Fraktbefordringsföretaget har fakturerat Kuula Finland Ab 300 tusen euro för frakten i förskott och 
detta har redovisats som en aktiv resultatreglering. Fraktfartyget startade färden mot Brasilien 
30.6.2022. Fraktfartyget anlände till Brasilien 18.7.2022. Vi har granskat försäljningsavtalet och 
fraktsedlarna och har inte observerat något att anmärka på. Kundföretaget har betalat den 
avtalsenliga summan i sin helhet till Kuula Finland Ab före leveransen. Vi har granskat de 
avtalsenliga betalningarna i bankkontoutdragen. 
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De lokala revisorerna för Kuula Spain S.A. har i sin rapport lyft fram som en betydande händelse 
under räkenskapsperioden att under den avslutade räkenskapsperioden har en omsättning på 
47 500 tusen euro för byggandet av en solenergipark med en nominell kapacitet på 45 megawatt 
redovisats som intäkt. Täckningens andel härav är 12 000 tusen euro. För det spanska 
dotterbolaget är det fråga om en väsentlig händelse och den har rapporterats som sådana i det 
fristående bolagets bokslut och förts fram även i samband med de siffror som rapporterats till 
koncernen. Byggnadsprojektet som gäller solenergiparken hänför sig till ett avtal som ingicks i 
slutet av föregående räkenskapsperiod och enligt vilket Kuula Spain S.A.  bygger en 
solenergipark åt det spanska bolaget Sun Power Spain Company (SPSC) på ett markområde i 
staden León i nordvästra Spanien som ägs av SPSC.  
 
Det spanska dotterbolagets leverans inkluderar solenergiparken jämte nödvändig anordningar 
och kopplingar så att den i sin helhet är driftsklar för kommersiell produktion av solel. Enligt 
rapporten från dotterbolagets revisorer är färdigställandegraden av byggandet av elenergiparken 
95 procent vid bokslutstidpunkten. Vi har kontrollerat att Kuula Spain S.A. har tillämpat en 
färdigställandegrad på 95 procent i intäktsredovisningen av omsättningen. Avtalshelhetens pris 
är 50 000 tusen euro. 
 
I avtalspriset ingår en bonus på 2 000 tusen euro, som SPSC betalar till Kuula Spain S.A., om 
solenergiparken uppnår den målsatta produktionsnivån 50 megawatt under en tidsperiod av 12 
månader efter inledandet av kommersiell produktion.  
 
Kuula Spain S.A.:s ledning har stannat för att behandla avtalshelheten som ett prestations-
åtagande. Ledningen bedömde att solenergiparken kommer att nå årsproduktionsmålet, eftersom 
Spanien i allmänhet har få molniga dagar. Projektet har framskridit bra och enligt tidtabellen utan 
större problem. 
 
I rapporten konstateras det att enligt Kuula Spain S.A.:s verkställande direktör Hector Sanchez 
har byggnadsarbetena slutförts i augusti 2022 och parken testas och arbetena slutförs som bäst. 
Enligt uppskattning kan solenergiparken överlåtas till beställaren för kommersiell användning 
senast 30.9.2022. Enligt rapporten från dotterbolagets revisorer har det lokala bolagets 
inkomstskatter redovisats korrekt i enlighet med 25 procent, och i de siffror som rapporterats till 
koncernen har det inte observerats något att anmärka på. 
 
3. Bidrag från Business Finland 
 
Koncernens moderbolag har fått ett bidrag från Business Finland (BF) för ett forskningsprojekt 
som syftar till att förbättra fabriksbyggnaders totala energieffektivitet. I projektet granskas 
fabriksbyggnaders energiförbrukning och metoder att bli självförsörjande i fråga om energi på ett 
nytt sätt. Forskningsprojektets budget är 3 000 tusen euro, varav BF betalar 40 procent och högst 
1 200 tusen euro i bidrag.  
 
Vi har intervjuat den ansvariga direktören för projektet och kontrollerat de kostnader som 
redovisats på projektets kostnadsställe. Vi har inte observerat några indikationer på att 
kostnaderna inte skulle kunna godkännas i enlighet med bidragsvillkoren. Forskningsprojektet har 
avancerat snabbare än väntat och vid bokslutstidpunkten har projektet redan gett upphov till 
kostnader på 2 500 tusen euro och projektet förväntas bli klart inom den närmaste tiden.  
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Enligt direktören som ansvarar för projektet är forskningsresultaten lovande. Med stor sannolikhet 
kommer man att ha konkret nytta av resultaten i framtiden när det gäller ekonomi och 
energieffektivitet. I enlighet med betalningstidtabellen i bidragsbeslutet har hälften av bidraget 
betalats under räkenskapsperioden, dvs. 600 tusen euro som redovisats bland övriga 
rörelseintäkter. Resten av bidraget betalas när BF har godkänt slutrapporten om användningen 
av bidraget. 
 
4. Uppskjutna skatter 
 
Vi avstämde Kuula Abp:s sammandrag av koncernens uppskjutna skatter (bilaga 9a) med 
siffrorna i de rapporteringspaket som dotterbolagens revisorer skickat in. Enligt vår granskning 
stämmer samtliga dotterbolags uppskjutna skattefordringar och skatteskulder med 
sammandraget. De uppskjutna skattefordringarna är 58 500 tusen euro och de uppskjutna 
skatteskulderna 22 800 tusen euro.   
 
5. Hyresavtalet för huvudkontoret 
 
Vi har läst moderbolagets hyresavtal för de nya lokalerna, dit bolaget flyttade efter 
räkenskapsperiodens slut. Bolaget kommer att börja behandla de nya lokalerna enligt IFRS 16 
under den påbörjade räkenskapsperioden. De gamla hyreslokalerna kommer att behandlas som 
tidigare i koncernens och moderbolagets bokföring till slutet av året, vilket har ansetts som ett 
ändamålsenligt förfarande eftersom hyresperioden enligt avtalet går ut 31.12.2022. 
 
6. Situationen för dotterbolaget i Norge 
 
Vi har diskuterat situationen för det norska dotterbolaget Kuula Norway A.S. med moderbolagets 
ledning.  Vi upptäckte att styrelsen beslutat att inleda utredningar för att försöka hitta en köpare 
till bolaget under den påbörjade räkenskapsperioden. Under diskussionerna har vi uppdaterat vår 
uppfattning om intentionerna att sälja Kuula Norway A.S.. Strävan är fortfarande att genomföra 
försäljningen, om utredningarna förefaller positiva. I Norge finns det aktörer som skulle kunna ha 
nytta av Kuula Norway A.S. affärsfunktioner och åstadkomma synergifördelar. Revisionsteamets 
slutsats är att intentionerna att sälja Kuula Norway A.S. inte uppfyller förutsättningarna för 
klassificering som avvecklade verksamheter / tillgångar som innehas för försäljning på grund av 
de osäkerheter som hänför sig till försäljningen. Således har det ansetts ändamålsenligt att det 
norska bolaget konsolideras på normalt sätt som dotterbolag.  
 
Tusen euro 1.7.2021–30.6.2022 
Omsättning 51 000  
Material och tjänster -26 600 
Personalkostnader -12 900 
Avskrivningar -2 200 
Övriga rörelsekostnader -9 500 
Rörelseresultat -200  
Finansiella intäkter och kostnader -100 
Skatter 0 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -300 
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Tusen euro 30.6.2022 
Materiella tillgångar 8 800 
Omsättningstillgångar 2 700 
Kundfordringar 4 300 
Övriga fordringar 800 
Likvida medel 4 700 
Aktiva 21 300 
  
Eget kapital 8 400 
Koncernskulder 7 600 
Leverantörsskulder 2 900 
Övriga skulder 1 200 
Resultatregleringar (passiva) 1 200 
Passiva 21 300 

 
De omräkningsdifferenser som hänför sig till Kuula Norway A.S. var vid bokslutstidpunkten 
sammanlagt 1 500 tusen euro. 
 
7. Nedskrivningsprövning av goodwill 
 
Vi har granskat kalkylerna över nedskrivningsprövningen av koncerngoodwill och säkerställt den 
matematiska riktigheten av kalkylen. Kalkylerna har gjorts utifrån utfallssiffrorna under 
räkenskapsperiodens tredje kvartal och i kalkylerna har beaktats prognosersiffrorna för det fjärde 
kvartalet. De siffror som användes i kalkylerna låg nära utfallet för hela räkenskapsperioden. 
Nedskrivningsprövningen har gjorts separat för samtliga tre segment. Vi beräknade segmentet 
Fabrikers återvinningsvärde på nytt, så att vi som nivå på underhållsinvesteringarna använde 
samma summa som avskrivningarna uppgår till. Enligt denna förnyade beräkning skulle 
segmentets återvinningsvärde ha varit 9 900 tusen euro lägre än redovisningsvärdet för de 
tillgångar som ska prövas i segmentet.1 Vi diskuterade saken med Kuulas ekonomidirektör och 
gick igenom ledningens uppskattningar i anslutning till kalkylen.  
 
Enligt ledningens uppskattning: 

• omsättningen förväntas utvecklas i enlighet med den historiska utvecklingen  
• avskrivningarna har uppskattats utifrån nuvarande bestående aktiva med beaktande av 

behövliga underhållsinvesteringar  
• man strävar efter att effektivisera verksamheten jämfört med tidigare, varigenom nivån 

på underhållsinvesteringarna kan sänkas i framtiden 
• förändringen i driftskapital har bedömts utifrån historien, dvs. hur mycket driftskapital som 

binds när volymen ökar  
• skatterna har uppskattats enligt den lokala skattesatsen, eftersom bolaget historiskt har 

haft mycket litet skattefria intäkter och icke avdragsgilla kostnader.  
 

Enligt vår uppfattning är ledningens uppskattningar rimliga, och sålunda har vi inte observerat 
något nedskrivningsbehov. I kalkylen över segmentet Fabriker (bilaga 10) är skillnaden mellan 

                                                            
1 Skrivfel korrigerat: Tidigare ordalydelse:… återvinningsvärde ha varit 9 900 tusen euro lägre än segmentets 
goodwill i balansräkningen. 
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återvinningsvärdet och det koncerngoodwill som hänförs till segmentet inte särskilt stor. Bolaget 
har inte presenterat någon känslighetsanalys enligt IAS 36.134(f) i noterna. 
  
 
8. Kundfordringar och aktiva resultatregleringar  
 
I koncernbokslutet är kreditförlustavsättningen på samma nivå som föregående år. Vid 
bokslutstidpunkten uppgick avsättningen till 2 600 tusen euro. Kreditförlustavsättningen består av 
koncernens olika bolag, och inga betydande enskilda fordringar ingår i avsättningen. 
 
Beträffande kundfordringarna i koncernen har en saldoförfrågan gjorts utifrån situationen 
30.6.2022. Svarsprocenten var så hög som 80 procent, och alla skillnader kunde utredas. De 
fordringssaldon som man inte fick svar på har granskats mot betalningsverifikat. Undantaget är 
ett fordringssaldo på 140 tusen euro i fråga om en kund hos Kuula Finland Ab, Kylmäkosken 
Kone ja Vekotin Ab, som gick i konkurs 10.8.2022. Vid sidan av revisionen diskuterades saken 
med den som sköter kundreskontra, varvid det framgick att det redan vid årsskiftet 2021–2022 
började förefalla mycket sannolikt att bolaget skulle gå i konkurs. En nedskrivning av denna 
kundfordran har redovisats i augusti 2022.  
 
I koncernbokslutet för aktiva resultatregleringar förekom enligt vår granskning sedvanliga 
periodiseringar av förutbetalda kostnader samt andra poster som normalt ska klassificeras som 
aktiva resultatregleringar. 
 
9. Övriga fordringar 
 
I koncernen bland övriga fordringar utgörs de väsentligaste fordringarna av momsfordringar, som 
är fördelade på flera koncernbolag. Momsfordringarna har avstämts mot skattemyndigheternas 
relevanta dokument. Inga indikationer på osäkerheter i anslutning till momsfordringarna har 
observerats i fråga om något bolag. 
 
10. Omsättningstillgångar 
 
Omsättningstillgångarna uppgår till 414 800 tusen euro (föregående räkenskapsperiod 417 200 
tusen euro) i koncernen och 27 800 tusen euro (22 600 tusen euro) i moderbolaget. Vid revisionen 
har vi gått igenom redovisningsprinciperna för omsättningstillgångar samt med hjälp av lämpliga 
urvalsförfaranden granskat omsättningstillgångarnas anskaffningsvärden, återanskaffnings-
värden samt sannolika överlåtelsepris. Inga väsentliga observationer har gjorts vid dessa 
granskningar.  
 
Kuula Spain S.A. drog sig ur det utvecklingsprojekt som gällde ett solenergiparkprojekt, som 
planerats i staden Montoro, genom styrelsens beslut 14.5.2022. Bolaget gav också ett 
börsmeddelande i anslutning till saken. Vi har diskuterat projektet med ekonomidirektören och 
konstaterat i fråga om rapporteringspaketet från det spanska bolagets revisorer att det i 
balansräkningen har gjorts en nedskrivning på 8 600 tusen euro i de aktiverade 
planeringskostnaderna i omsättningstillgångarnas pågående arbeten.  
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11. Övriga skulder och passiva resultatregleringar 
 
Koncernens övriga skulder och resultatregleringar innehåller sedvanliga periodiserade kostnader 
på 110 000 tusen euro (110 300 tusen euro), periodiseringar i anslutning till personalkostnader 
på 62 700 tusen euro (53 900 tusen euro), momsskulder på 18 900 tusen euro (14 000 tusen 
euro) och dessutom andra mindre poster.  
 
Vi har granskat moderbolagets övriga skulder och passiva resultatregleringar genom att till 
urvalsgranskning välja ut i huvudsak de till beloppet största posterna och genom att dessutom 
välja mindre poster till urvalsgranskning. När vi valde en skuldpost till urvalsgranskning 
observerade vi att för vissa skuldsaldon i bokföringen fanns det ingen klar specifikation av deras 
innehåll. Vi undersökte kontonas innehåll via huvudboken med bokförarens hjälp och upptäckte 
att moderbolagets bokslutspost för övriga skulder innehöll en skuld till Kuula Finland Ab på 150 
tusen euro. Denna har bildats under den avslutade räkenskapsperioden uppenbart till följd av 
vikariens registreringsfel under bokförarens sjukledighet. Vikarien hade gjort konteringen av en 
sedvanlig intern transaktion inom koncernen felaktigt i leverantörsreskontran. Skulden hade 
registrerats bland övriga skulder och inte bland koncernens interna leverantörsskulder som följs i 
reskontran.  Därmed hade det blivit en skillnad mellan reskontra och motsvarande huvudbokföring 
som inte hade upptäckts under den återstående räkenskapsperioden. Under granskningen 
kommenterade vi muntligt för bokföraren att dylika skillnader inte skulle få bli kvar i bokslutet, 
eftersom de kan ge upphov till en elimineringsskillnad i koncernen, men i detta fall hade det inte 
uppkommit någon elimineringsskillnad. 
 
Största delen (8,8 miljoner euro) av ökningen av omsättningstillgångarna i koncernen, 
sammanlagt 15,6 miljoner euro, beror på att leasing-inventarierna förnyats i stor omfattning. 
Koncernen har på en gång förnyat en stor mängd bl.a. paketbilar och andra inventarier, eftersom 
biltillverkaren Carmobile hade en stor jubileumsårskampanj. Genom kampanjen gjorde Kuula en 
kalkylerad besparing på cirka 1 200 tusen euro genom att koncentrera anskaffningarna och 
serviceavtalen till en biltillverkare under kampanjen. 
 
Övriga passiva resultatregleringsposter i koncernen är sedvanliga löne-, lönebikostnads- samt 
skatteperiodiseringar. Vi observerade inget att anmärka på i dem. 
 
12. Finansieringsavtal 
 
I början av räkenskapsperioden undertecknade moderbolaget ett låneavtal på 100 000 tusen euro 
med Rahapankki Abp och lyfte lånet. Som säkerhet för lånet gav bolaget pantbrev gällande en 
företagsinteckning på 100 000 tusen euro. Förutom sedvanliga villkor är lånet dessutom förenat 
med följande villkor: Relationstalet för nettoskulden och kassaflödet från den löpande 
verksamheten i det fristående bolaget Kuula Abp ska vara under 7 hela lånetiden. Vi har granskat 
kovenantkalkylerna vid bokslutstidpunkten, och vi observerade inget att anmärka på dem, och 
kovenanterna har inte heller överträtts under räkenskapsperioden. Dessutom har Kuula förbundit 
sig att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten under hela lånetiden. I koncernen 
har lånet klassificerats korrekt som en finansiell skuld som redovisas till det upplupna 
anskaffningsvärdet. I samband med granskningen av moderbolagets räntekostnader 
konstaterade vi att det i bolagets bokföring redovisats räntekostnader på 2 000 euro. Detta 
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stämmer överens med den årliga räntan på 2 procent i låneavtalet. De räntekostnader på 2 
procent, dvs. 2 000 tusen euro, som uppkommit på grund av avtalet stämmer med bolagets 
bokföring.   
 

 
13. Händelser efter räkenskapsperioden 
 
Revisionsteamet för Kuula Finland Ab:s dotterbolag Kuula Bulvania Ltd. i Bulvania rapporterade 
i samband med siffrorna och observationerna för den avslutade räkenskapsperioden att Kuula 
Bulvania Ltd.:s verksamhet i praktiken har upphört efter den kraftiga jordbävning som inträffade i 
Bulvania 17.8.2022. Jordbävningen orsakade omfattande förstörelse och problem för landets 
infrastruktur, distributionen av vatten och mat, hälso- och sjukvården samt upprätthållandet av 
ordningen, varvid det också har uppstått omfattande interna oroligheter i landet.  
 
I jordbävningen förorsakades företagets produktions- och lagerlokaler skador av olika 
svårighetsgrad och på grund av oroligheterna och andra problem har en stor del av arbetstagarna 
inte kommit till arbetet. Logistikkedjorna till och från landet fungerar inte. Kuula har tillverknings-, 
försäljnings- och underhållsverksamhet i Bulvania.  
 
Kuula Bulvania Ltd.:s årsomsättning har varit ca 75 000 tusen euro och resultat ca 4 500 tusen 
euro. Efters jordbävningen har de nya beställningarna upphört nästan helt och hållet. Goodwill för 
förvärvet av Kuula Bulvania Ltd. är ca 8 000 tusen euro i koncernens balansräkning vid 
bokslutstidpunkten.  
 
På grund av händelserna och förhållandena efter jordbävningen har det inte redovisats någon 
nedskrivning i bokslutet. Vi har också diskuterat situationen för dotterbolaget i Bulvania med 
koncernledningen. I detta skede kan koncernledningen inte säga något säkert, men det förefaller 
sannolikt att Kuulas verksamhet i Bulvania inte kommer att återgå till det normala på länge.  
 
14. Bekräftelsebrev från ledningen 
 
Vi har fått ett skriftligt bekräftelsemeddelande som styrelseordföranden och koncernens 
verkställande direktör undertecknat i dag i enlighet med vår revisionssammanslutnings policy. 
 
Dessutom har koncernbolagens revisorer självständigt skaffat ledningens bekräftelsebrev från de 
bolag de reviderat. Utgående från rapporterna från de utländska revisorerna finns det inget att 
anmärka på i dessa. 
 
15. Bekräftelser om oberoende 
 
Alla som deltagit i revisionsarbetet har bekräftat sitt oberoende, också de utländska 
koncernbolagens revisorer. 
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16. Andra tjänster än revisionstjänster som revisorn utfört 
 
Vi har granskat uppgifterna om övriga tjänster i enlighet med noterna till koncernbokslutet. Vi 
konstaterade att revisionsuppdragets ansvarige partner CGR Keijo Kalkyyli godkänt tjänsterna i 
fråga. Utgående från detta konstaterar vi att tjänsterna i fråga är ändamålsenliga och förenliga 
med de bestämmelser som följs i Finland samt att inga tjänster som är s.k. förbjudna i EU-
förordningen utförts. 
 
17. Tilläggsrapport som ges till revisionsutskottet 
 
I och med EU-förordningen som gäller PIE-sammanslutningar ska den lagstadgade revisorn avge  
en skriftlig tilläggsrapport till revisionsutskottet senast när revisionsberättelsen överlämnas. Vi har  
avgett en tilläggsrapport till revisionsutskottet. 
 
 
3.9.2022 
 
Underskrifter 
 
Liisa Lottonen    Tapani Täsmä 
Liisa Lottonen   Tapani Täsmä 
CGR  
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Bilaga 9a. 

Kuulakoncernen 
 
  Specifikation av uppskjutna skatter enligt bolag 

30.6.2022             

Miljoner euro       

+ fordran / - skuld 
Fastställda 
skatteförluster 

Pensions-
förpliktelser 

Av-
sättningar 

Övriga 
temporära 
skillnader 

Materiella 
och 
immateriella 
tillgångar Sammanlagt 

Kuula Abp 1,0 3,3 0,6 1,0 -2,0 3,9 
Kuula Finland Ab  2,9 2,5 -7,7 -6,6 -8,9 
Kuula China Co. Ltd. 2,2 4,2 2,9 9,8 -4,1 15,0 
Kuula Estonia Oü 3,9  4,9 2,7 -7,3 4,2 
Kuula Spain S.A. 6,6  3,3 3,2  13,1 
Kuula USA Inc.   1,2 3,4 6,6 -2,8 8,4 
Uppskjuten  
nettoskattefordran/ 
-skuld 13,7 11,6 17,6 15,6 -22,8 35,7 

       
Uppskjutna skattefordringar 58,5      
Uppskjutna skatteskulder -22,8      
Netto 35,7      
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Bilaga 10.  
 
Kuulakoncernen 
 
 Nedskrivningsprövning av goodwill – Fabriker       
           

  Utfall Prognos  Prognos  Prognos  Prognos  Prognos  
Terminal-

år    
Miljoner euro  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 ->   
Omsättning 31,1 35,4 36,1 36,8 37,5 38,2 38,2   
Återföring av avskrivningar 23,8 21,6 22,0 22,2 22,5 23,7 23,7   
Underhållsinvesteringar -24,4 -22,7 -22,0 -22,5 -22,8 -23,7 -18,0   
Förändring i driftskapital -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5   

Kassaflöde före skatter  30,0 33,8 35,6 36,0 36,7 37,7 43,4   
Skatter -6,0 -6,9 -7,3 -7,3 -7,5 -7,7 -8,8   
Kassaflöde efter skatter  24,0 26,9 28,3 28,7 29,2 30,0 34,6   
Diskonteringsfaktor   0,9535 0,8668 0,7880 0,7164 0,6512     
Kassaflödenas nuvärde2   25,6 24,5 22,6 20,9 19,5     
(WACC = 10.0%)                 
Terminalårets nuvärde           225,3   
                  

Driftsvärde3             338,6   
Goodwill i balansräkningen4             311,4   
Skillnad       27,2   
          

 

                                                            
2 Kassaflödenas nuvärde= Kassaflöde efter skatter * diskonteringsfaktor 
3 Nuvärde för kassaflödena för varje år med tillägg av nuvärdet för terminalåret 
4 För att göra uppgiften klarare har i tabellen använts balansvärde för goodwill i stället för goodwill för alla segmentets tillgångar. Detta för att felets storlek 
skulle kunna ses tydligare i punkt 7 i revisorns memorandum.  
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