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Innvielse av Julas pop-up store på Big Power Meet i Lidköping.

I løpet av året har konsernet utviklet seg og fått et tydeligere 
uttrykk. Et tydelig eksempel på dette er årsberetningen som du 
holder i hånden, den første som gjøres for Jula Holding-konsernets 
regning.

Konsernet er nå i startgropen for ekspansjon og vekst innen 
flere områder: retail, logistikk, eiendomsmegling og hotell og 
konferanse. Utvidelsen av verdinettverkene gjør konsernet robust 
og mindre sårbart i en uforutsigbar verden.

Konsernutviklingen skaper også forutsetning for langsiktighet, 
en langsiktighet som i dette tilfellet strekker seg over 
generasjonsgrenser.

Jula Holding-konsernet står sterkt og utgjør et attraktivt alternativ 
for den som vil utvikle forretningsmuligheter, eller den som vil 
jobbe i noen av konsernets virksomheter.

«Konsernutviklingen skaper 
også forutsetning for langsiktighet, 

en langsiktighet som i dette 
tilfellet strekker seg over 

generasjonsgrenser.»

2018 har vært preget av turbulens i verden. Jula Holding-konsernet har håndtert 
turbulensen ved å fokusere på utvikling av forutsetninger for sine egne virksomheter.

Fokus på utvikling i 
en turbulent verden
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* ** **

*Under �ytting fra KJB Holding AB
**Fra og med 2019

Hotelleiendom

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

KJB Holding AB er overordnet morselskap og eierselskap. Karl-
Johan Blank er eier og konsernsjef og sitter i selskapets styre 
sammen med styreleder Peder Larsson og styremedlemmene 
Christian Blank og adjungert styremedlem Fredric Blank. 
 
Jula Holding AB er operativt morselskap for de kommersielle 
datterselskapene. Styret utgjøres av Karl-Johan Blank, styreleder 
Peder Larsson, styremedlemmene Hans-Åke Persson, Thomas 
Evertsson, Christian Blank og adjungert styremedlem Fredric Blank. 
Adm.dir. for Jula Holding AB er Joachim Frykberg. 
 
Jula AB er konsernets store retailselskap og morselskap i Jula-
konsernet. Karl-Johan Blank utgjør styret sammen med styreleder 
Peder Larsson, styremedlemmene Hans-Åke Persson, Thomas 
Evertsson, Rune Brunberg Johansen, Patrik Ragnar, adjungert 
styremedlem Christian Blank og adjungert styremedlem Fredric 
Blank. Adm.dir. for Jula AB er Joachim Frykberg. 
 
Jula Logistics AB, konsernets logistikkforetak med egen 
togterminal. 
Styret utgjøres av Karl-Johan Blank, styreleder Peder Larsson og 
styremedlemmene Joachim Frykberg, Hans-Åke Persson, adjungert 
styremedlem Christian Blank og adjungert styremedlem Fredric 
Blank.  Adm.dir. for Jula Logistics AB er Lennart Karlsson. 

G&K Blanks Fastigheter AB er konsernets eiendomsselskap 
og morselskap i G&K Blanks Fastigheter-konsernet. Karl-Johan 
Blank utgjør styret sammen med styreleder Peder Larsson og 
styremedlemmene Christian Blank, Joachim Frykberg, Peder 
Lövhagen og adjungert styremedlem Fredric Blank.  Adm.dir. for 
G&K Blanks Fastigheter AB er Johan Carlberg. 
 
Wästgöta Finans AB er konsernets selskap for forbrukerkreditter 
til privatpersoner. I styret sitter styreleder Peder Larsson sammen 
med styremedlemmene Christian Blank, Joachim Frykberg og Ann 
Krumlinde. 

Kjøp i 2019 
 
Hööks Hästsport-konsernet inngår i Jula Holding-konsernet etter 
at avtale om kjøp ble inngått i desember 2018. Forretningene ble 
ferdigstilt i februar 2019 da Konkurrensverket ga sin godkjenning. 
Styret består av Karl-Johan Blank, styreleder Peder Larsson og 
styremedlemmene Joachim Frykberg og Joachim Höök. Adm.dir. 
for Hööks Hästsport AB er Joachim Höök. 
 
Jula Hotell & Konferens AB ble overtatt av Jula Holding-konsernet 
i begynnelsen av 2019. Styret består av styreleder Peder Larsson 
og styremedlemmene Johan Carlberg, Jessica Palm, adjungert 
styremedlem Joachim Frykberg og adjungert styremedlem  
Karl-Johan Blank.  

Styre og organisasjonsstruktur
Beskrivelse av styre og ledelse gjelder 2019.
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I vår merket jeg at vi var tvunget til å finne en ny konsernstruktur. 
Som et ledd i dette ble KJB Holding gjort om til Jula Holding. Det er 
egentlig en nygammel struktur der KJB Holding nå blir et rendyrket 
eierselskap der de overordnede beslutningene treffes med hensyn 
til konsernets retning.

Langsiktighet
Det føles nå bra at alle biter begynner å falle på plass når det 
gjelder konsernstrukturen, en struktur som egentlig har vært 
planlagt i mange år. Men på grunn av forskjellige omstendigheter, 
bl.a. arveskiftet etter min far, har prosessen trukket ut i tid.

Langsiktighet er viktig for meg. Det er for eksempel grunnen til at 
Jula fremdeles eies av meg, og at vi er der vi er nå. Langsiktigheten 
er også grunnen til at vi fremdeles har avgjørelsen i egne hender, 
og at vi har forutsetninger for å fortsette å utvikle familiekonsernet 
for fremtiden.

Aktiv konsernsjef
Arbeidet med å bygge konsernet fortsetter nå. Jeg er en aktivt 
deltakende konsernsjef når det gjelder styring og støtte med min 
svært lange og brede erfaring. Det er noe som jeg vil være, og som 
jeg trives med.

Et formål med omorganiseringen og struktureringen av konsernet 
er at vi på beste måte skal kunne utnytte og utvikle alle våre 
ressurser og medarbeidere på beste måte. For eksempel har vi 
nøkkelpersoner i organisasjonen med ekstra bred kompetanse. 
Disse skal i konsernet kunne utvikles ytterligere og ta nytt ansvar. 
Det blir på den måten både nye utfordringer og nye muligheter.

Jeg har et godt samarbeid med Peder Larsson som er styreleder. 
Det er konstruktivt og inspirerende.

Det har vært et mildt sagt turbulent år med kulde i mars, ekstrem tørke på sommeren og en svært 
varm høst. Dollar- og eurokursene har også vært vanskelige å håndtere. Vi kan imidlertid konstatere 
at vi i år sammen har kunnet parere både med- og motganger på en god måte. Vi er på banan igjen 
etter nedgangen i 2017. Alle land og alle organisasjoner har gjort en fantastisk jobb!

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Eier og konsernsjef har ordet  

Sammen har vi håndtert 
turbulensen i 2018
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Forskjellige typer kompetanse
Tanken er at vi i ledergruppen i Jula Holding skal kunne ha 
kompetanse fra alle konsernets forskjellige deler. Vi får da en stor 
forståelse over foretaksgrensene som gir godt samarbeid, noe som 
i sin tur styrker konsernet. Alle er jo spesialister på forskjellige ting. 
Sammen blir det sterkt, det blir gode effekter i et litt nygammelt 
opplegg.

Det tidligere morselskapet, KJB Holding, kommer i den nye 
strukturen til å fungere som et rendyrket eierselskap. Jula Holding 
blir det nye eksekutive konsernselskapet med et styre og en 
ledergruppe fra virksomhetenes forskjellige deler.

Nygammel konsernsjef
Joachim Frykberg, Jula ABs administrerende direktør, fikk i år også 
stillingen som konsernsjef. Jeg har stor tillit til Johnny og vet at han 
kommer til å gjøre en god jobb. Vi har jobbet sammen lenge, siden 
begynnelsen av 2000-tallet, og har gjennom årene lært hverandre 
å kjenne.  Sammen har vi utviklet arbeidsmåter for å virkeliggjøre 
alle visjoner og ideer som dukker opp hos meg som entreprenør.

Samarbeid gir spennende fremtid
For fremtiden har det vært et spennende år, ikke minst ved at vi 
har fått til et veldig godt etableringssamarbeid med Olav Thon. Et 
samarbeid som gir svært gode forutsetninger for Jula ABs fremtid. 
Jula AB er jo konsernets opphav. I år fikk vi et viktig tilskudd i styret 
gjennom Thomas Evertsson, adm.dir. for Willys, en sterk kraft som 
umiddelbart har blitt en ressurs i styrearbeidet.

Den største delen av Jula AB er Jula Sverige AB som nå har fått en 
ny administrerende direktør, Johan Sjöhagra. Han har på kort tid 
tilført ny energi, noe som har gitt en positiv utvikling.

I år fikk vi også på plass en ny innkjøpssjef for Jula AB, Roger 
Halvarsson, tidligere administrerende direktør hos Bygghemma i 
Sverige. Jeg er sikker på at Roger vil løfte innkjøpsarbeidet på riktig 

måte. Innkjøp har alltid ligget hjertet mitt nært. Det er på mange 
måter rundt innkjøp at Jula har blitt bygd opp, og av den grunn 
føles det viktig at arbeidet nå tas over av noen som virkelig har 
riktig profil med riktig bakgrunn og stor erfaring. Jeg tror at vi vil få 
et godt samarbeid. Det føles nå virkelig bra at vi har et sterkt team 
med riktig kompetanse i ledergruppen for Jula AB. Det gir gode 
forutsetninger for fremtiden.

Bærekraft
Når det gjelder bærekraftsarbeidet, tar vi hele tiden nye skritt. 
Vi vil virkelig ta vårt ansvar og utvikle bærekraften så godt vi 
kan. Vi jobber for eksempel aktivt med «after sales» og med 
reklamasjoner m.m. Og gir derigjennom mange av våre produkter 
et nytt liv. Vår kvalitetsavdeling har i år gjort et stort arbeid for å 
opprettholde et bra høyt og jevnt kvalitetsnivå.

I år ble det også ansatt en ny bærekraftsstrateg, Maria Ragnarsson, 
som nå har arbeidet frem en ny bærekraftsstrategi som skal 
implementeres i 2019.

Som et ledd i vår miljøtankegang skal belysningen på sentrallageret 
suksessivt byttes ut til LED-belysningen. Det er en endring som vil 
bli gjennomført i 2019. Vi holder også på å bytte ut varehusenes 
belysning til LED. Det sparer miljøet, samtidig som det gir lengre 
levetid.

Bonus og jubileum
Vårt bonusprogram ruller videre. Det ble en halv bonus for 2017, 
men nå har vi fått fart på lønnsomheten igjen, og for 2018 føles det 
svært gledelig at vi igjen kan dele ut full bonus innenfor rammen 
av programmet.

I 2018 har vi også forberedt oss til 40-årsjubileet som vil gå av 
stabelen i 2019. Hva passer vel bedre enn å jubilere ved å åpne det 
100. varehuset? Det vil skje i Bydgoszcz i Polen. Vi ser positivt på 
arbeidet som gjøres i Polen.

Jula Holding AB Årsberetning 2018

Karl-Johan Blank, Olav Thon og Per Jacobsen.

Karl-Johan Blank utenfor Facebooks kontor i Dublin.
Karl-Johan Blank med sønnene Christian Blank og Fredric Blank 
ved åpningen av varehuset i Nacka.
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Jula i Norge feiret også 10 år i 2018, et fantastisk år på mange 
måter. Norge fortsetter å levere på et høyt nivå, med fine varehus.

Det er positivt for både personale og kunder 
når vi jubilerer på forskjellige måter!
I år hadde vi også fire fine varehusåpninger: Kungälv, Nacka Forum, 
det andre varehuset i Uppsala (Gränby) og Askim (Norge). Vi hadde 
også en vellykket nyåpning i Lublin i Polen. I år la vi også ned et 
varehus i Malmö. Det var første gangen på svært lenge at vi gjorde 
det, og det hører virkelig ikke til normalen. Varehuset hadde vært 
på samme sted i over 20 år, og handelen har på den tiden endret 
seg mye i området. Nå gikk kontrakten ut, og da var det på tide å 
gjøre en endring. Vi har også påbegynt et arbeid med å bygge om 
varehus fortløpende, det skal være et godt varehusmiljø. Lyse og 
fine varehus med det nyeste konseptet for å møte kunden på beste 
måte og skape en hyggelig Jula-følelse.

JulaBase skaper forutsetninger
Implementeringen av JulaBase var en stor sak i 2018. JulaBase er 
en plattform for våre verdier som hele foretaket har deltatt i, og 
som gir oss gode forutsetninger for fremtiden. Deretter har vi også 
i 2018 lagt ned et stort arbeid som handler om hvordan vi skal drive 
forretningen. Dette er noe som skal implementeres i 2019.

Vi besluttet også å investere i digitale prisetiketter i 2018 
(gjennomføring 2019 i Sverige), faktisk en av våre største 
investeringer noensinne. Det handler om å henge med i en 
verden som endres stadig raskere, og med digitale etiketter får 
varehuspersonalet en enklere hverdag og kan konsentrere seg mer 
om kundekontakt. Det gir også riktig pris på produktet hele veien. 
Vi begynner implementeringen i Sverige, deretter følger Norge og 
Polen hvis utfallet blir slik vi ønsker.
Vi ser en fortsatt tøff fremtid, og vi jobber hardt med å ruste oss for 
å kunne holde nivåene. Det er derfor med glede vi ser at det vi gjør 
når det gjelder digitalisering (det digitale markedsarbeidet), for 
eksempel hjemmesiden, utviklingen av «katalogappen», sosiale 
medier, bearbeiding av kunder, våre 3 millioner JulaClub-kunder 

og positiv utvikling hos våre JulaPro-kunder – virkelig har løftet oss 
og vil fortsette å løfte oss.

G&K gjør sitt beste år
G&K Blanks Fastigheter fortsetter å utvikles positivt og gjør sitt 
beste år noensinne. 2018 har vært fantastisk, så til de grader at 
vi har fått uttelling på de fleste av våre satsninger. Det er dessuten 
mye på gang den nærmeste tiden.

I 2018 har vi blant annet utviklet et samarbeid med Götenehus, et 
nytt selskap som heter Trähusstaden Sverige AB, som skal bygge 
leiligheter på mindre og mellomstore ekspansive steder. G&Ks 
administrerende direktør Johan Carlberg har nå fått ny tillit av 
partene i Trähusstaden AB: å være styreleder.

Halve G&K Blanks Fastigheter ble tidligere eid av meg privat, men 
dette forholdet har i år blitt endret slik at hele selskapet nå eies av 
Jula Holding-konsernet.

Etter mange år har vi nå også nesten bygd ferdig i Angered, et 
objekt med en fantastisk morsom utvikling. Også den andre 
etappen har blitt ferdigbygd i handelsområdet Stallsiken i Skövde.

Vi har også fått inn ny kompetanse i styret med Peder Löwhagen, 
som med sin erfaring fra både Skanska og HSB tilfører mye.

Etterlengtet Wästgöta Finans – med enormt potensial!
I Wästgöta Finans har vi i år fått inn en svært sterk kompetanse i 
Ann Krumlinde. Hun har tilført stor kunnskap og mye erfaring i den 
nye finansvirksomheten. Vi ser nå store muligheter i bearbeidingen 
av for eksempel våre JulaClub-kunder, og vi tror at vi kan få god 
utvikling i 2019.
 
Vi har jobbet med dette i mange år, og nå føles det svært bra at det 
endelig kan komme i gang. Til sammen er det et veldig sterkt team 
som har sjøsatt dette. Vi ser frem til et svært spennende 2019.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB
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Jula Logistics følger med i tiden
Tidligere var Jula Logistics «bare» Sveriges største logistikkeiendom. 
I løpet av året har Jula Logistics utviklet seg mye takket være kjøpet 
av tørrhavnen i Falköping. Der har vi for øyeblikket to togspor 
med omlastingsplasser, og vi har dessuten kjøpt mye tomt med 
det formål å kunne utvikle virksomheten ytterligere. Det handler 
blant annet om å kunne bygge nytt for utleie og utvikling av nye 
logistikkvirksomheter.

Det ligger virkelig i tiden med miljøsatsning på logistikkstrømmen 
ved hjelp av togløsninger. Vi tar også innenfor rammen av Jula 
Logistics hånd om omlastingen på stedet. Det er stor interesse for 
dette, og vi har mange nye kunder, både store og mindre.

Gledelig kjøp av Hööks
Hester har alltid vært en stor interesse for meg. Derfor er det veldig 
morsomt å kunne presentere den handelen som vi gjorde mot slutten 
av året: kjøpet av Hööks, Skandinavias ledende hestesportkjede. 

Dette er en milepæl i utviklingen av Jula Holding-konsernet. Frem til 
nå har vi startet opp og utviklet nye virksomheter helt fra grunnen. 
Med kjøpet av Hööks kommer vi til et velfungerende foretak med lang 
historie, sterke varemerker, trofaste kunder og engasjert personale. 
Vi ser store muligheter til sammen å styrke virksomhetene. 

Jula Hotell & Konferens
Mot slutten av 2018 ble det også klart at Jula Hotell & Konferens blir 
en del av Jula Holding-konsernet i 2019. G&K Blanks Fastigheter, 
jeg og min far, kjøpte tomten der det da lå et VIP-motell. Vi rev 
den eksisterende bygningen, og tanken var å bygge for handel med 
et hotell på «toppen». Men muligheten fantes ikke i kommunens 
detaljplan, og etter diverse turer fikk min far ta over hele tomten. 
Han bygde deretter hotellet med et eget selskap, og ved hjelp av 
G&K Blanks Fastigheter. Jeg fortsatte deretter å utvikle golf og 
camping med mer i nærheten av hotellet. Disse virksomhetene 
tilhører G&K Blanks Fastigheter, og det er derfor naturlig at vi nå 
fortsetter å utvikle helheten. Det føles veldig bra! Her ser vi store 

synergier, og vi håper å kunne samarbeide enda mer nå som det 
er samme eier.

Festlig feiring i 2019
Det er viktig at vi hele tiden beskytter kundene våre, som i Jula 
Holding-konsernet ser litt forskjellige ut avhengig av hvilken 
virksomhet vi snakker om. Selv setter jeg stor pris på møter med 
kunder under for eksempel åpningen av nye varehus eller besøk 
i varehusene, men også i møter under eiendomskjøp eller i 
oppstarten av nye virksomheter.

Det skal bli veldig morsomt å feire den fantastiske 40-årsreisen 
som for meg begynte med at jeg pakket postorderpakker i fjøset 
– og jobbet som sveiser, dreier, produktfotograf med mer – på 
Jultorp med Jula Industri på slutten av 1970-tallet. Jeg var med og 
startet selskapet Jula AB i 1984, og har bygd det opp til en kjede 
med 100 varehus, fjernhandel og et helt konsern.

Det har som sagt vært en fantastisk reise som det skal bli morsomt 
å feire i 2019 sammen med fantastiske medarbeidere og trofaste 
kunder. 

Karl-Johan Blank
Konsernsjef og eier

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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Jula er et familieforetak med et langsiktig fokus. Med 
retailvirksomheten som nav har vi opp gjennom årene utviklet 
nye virksomheter. Grunntanken er å spre risikoene på flere bein og 
skape muligheter gjennom samarbeid og synergier. Nå tar vi neste større 
skritt i den utviklingen gjennom opprettelsen av Jula Holding-konsernet.

Store anstrengelser og ressurser ble lagt ned i forberedelser i 2017. 
Resultatet av disse forberedelsene ble implementert på mange måter 
i 2018. Et tydelig eksempel er utarbeidelsen og implementeringen av 
JulaBase, en omfattende innsats som har gitt forutsetninger nå, og som 
vil gi organisasjonen styrke i fremtiden. Det er tydelig at anstrengelsene 
i forbindelse med konsernutviklingen legger et godt grunnlag for 2019, 
og også langsiktig.

Samarbeid gir fremgang
2018 ble preget av aktive forberedelser i konsernets «nye» 
organisasjoner, Jula Logistics og Wästgöta Finans, forberedelser som vil 
bære frukter i 2019.

En tydelig strategi er å skape forutsetning for effektivt samarbeid 
mellom de forskjellige virksomhetene. Det er naturligvis viktig at hvert 
konsernselskap tar ansvar for egen virksomhet, både medarbeidere og 
ledere. I konsernutviklingen er det også viktig at vi alle sammen tenker 
på helheten.

Flere bein gir stabilitet
Det finnes veldig mange forskjellige måter å møte utfordringer på i 
en turbulent verden. Det viktigste er ikke å være passiv, men å opptre 
aktivt ved hendelser. Vi snakker gjerne om hele tiden «å sikte høyere». 
Med konsernet har vi nå valgt å utvide verdikjeden med det formål å 
skape lønnsomhet i flere virksomhetssektorer. Samtidig er det tydelig 
at det i konsernutviklingen finnes store skalafordeler og synergier.

I 2018 ble det også utarbeidet en ny bærekraftsstrategi. Internt i 
konsernet gjør vi veldig mye for økt bærekraft, og i 2019 kommer vi til å 
bli tydeligere i vår bærekraftskommunikasjon.

Høyt tempo
Jula Holding-konsernet vil holde et høyt tempo. Det kunne merkes 
allerede i slutten av 2018 da konsernet ble utvidet i og med kjøpet av 
Hööks, Skandinavias ledende hestesportkjede, og overtakelsen av Jula 
Hotellet i Skara. Med Jula Holding-konsernet har vi nå forutsetninger for 
å ta oss av nye virksomheter på en effektiv måte. Og vi har en eier i Karl-
Johan Blank, en entreprenør ut til fingerspissene, som gjerne vil holde 
et høyt tempo.

Jula Holding-konsernet kommer til å utvikle seg og vokse, stol på det!

Veksten fortsetter
Konsernets forutsetninger er med andre ord gode. For den som søker 
forretningspartnere for utvikling av forretningsmuligheter, eller for 
den som søker nye utfordringer på arbeidsmarkedet, er Jula Holding-
konsernet et mildt sagt spennende alternativ. Vi har i mange år 
jobbet aktivt med å utvikle lederskap og medarbeiderskap. Vi har et 
fantastisk personale med stort engasjement som ser store muligheter 
i konsernutviklingen.

Vi ser med stor tiltro på fremtiden. 

Joachim Frykberg 
Adm.dir. Jula Holding AB

I en urolig verden tar nå Jula Holding-konsernet neste skritt. I 2018 
har alle virksomhetene i konsernet utviklet seg i riktig retning.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Adm.dir. Jula Holding AB har ordet

Konsernet tar neste skritt
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Jula Holding-konsernet vokser
I år har vi sett over og endret konsernstrukturen, og Jula står i dag på 
flere bein.

Det finnes to viktige grunner til at vi nå har samlet konsernets selskap 
under et felles holdingselskap, Jula Holding AB.

For det første består Jula Holding-konsernet nå av så mange selskaper 
at det er viktig å holde virksomheten sammen og kunne samordne 
ledelse og synergier.

For det andre har vi så god spisskompetanse innen flere områder foruten 
retail, der vi bl.a. kan nevne logistikk, finansvirksomhet og eiendommer. 
Ved hjelp av disse kunnskapene har vi kunnet grunnlegge helt nye 
frittstående selskaper som Wästgöta Finans og Jula Logistics, akkurat 
som vi en gang i tiden grunnlag G&K Blanks Fastighet da vi så at vi kunne 
bygge våre egne butikker og på den måten skape et eiendomsselskap. 

Retail: med vårt velutviklede butikknett i Sverige, Norge og Polen 
med tilhørende e-handel. Vi tror på en voksende e-handel på alle våre 
markeder, og vi er nøye med å ha en forretningsmodell som skaper 
god lønnsomhet også innen e-handel.

Logistikk: med Jula Logistic AB som holder på å utvikle et nytt 
logistikkområde på området Marjarp i Falköping. I år har vi kjøpt 
230 000 kvm tomt av Falköpings kommune og planlegger omfattende 
investeringer i logistikkvirksomhet fremover.

Finansmarkedsselskap: med Wästgöta Finans AB der vi nå har fått 
godkjenning fra Finansinspeksjonen til å drive virksomhet med 
forbrukerkreditter. Vi starter utleievirksomhet i 2019.

Eiendomsselskap: med G&K Blanks Fastigheter AB som i løpet av 
året har blitt sterkt utviklet. Det er fremfor alt handelseiendommen 
Stallsiken i Skövde og utdanningslokalene i Angered som har tatt 
store skritt. Vi har også i år fortsatt planleggingen av bygging på en 
handelstomt i Skellefteå. Dessuten har G&K Blanks Fastighet dannet 
et eiendomsselskap sammen med Götenehus AB og Erik Hembergs 
selskap med fokus på å produsere boliger.

Nye virksomheter: Den 28. desember undertegnet vi en kjøpsavtale 
der Jula Holding AB kjøpte Hööks Hästsport AB med virksomhet 
i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hööks Hästsport er et 
detaljhandelskonsern med produkter for hest, ryttere, hund og 
hundeeiere. Deres bedriftskultur stemmer godt overens med Jula-
ånden. Hööks Hästsport blir dermed et femte bein i Jula-konsernet.

For på beste måte å ta hånd om våre virksomheter har vi også tilpasset 
organisasjonen med tydelige samordningsressurser.

Når vi ser tilbake på 2018, kan vi konstatere at det har skjedd veldig 
mye i løpet av året, og at våre medarbeidere på alle nivåer har gjort 
en fantastisk god jobb. 

Styreordfører
Peder Larsson

Igjen et år med stabil vekst i så vel omsetning som resultat.  
Vi har lyktes å parere både en høy dollarkurs og en for øvrig svak bransjevekst.

Jula Holding AB Årsberetning 2018

Styrelederen har ordet

Stabil vekst i et voksende konsern



2019 etter godkjenning av konkurransetilsynet. Hööks har en sterk 
netthandelposisjon i sin bransje, og har butikker i fire markeder – 
Sverige, Norge, Finland og Danmark.

– Oppkjøpet av Hööks er i tråd med Jula Holding-konsernets 
langsiktige strategi om å kjøpe og utvikle nye og eksisterende 
virksomheter. Jeg er sikker på at samarbeidet vårt kommer til å være 
svært positivt for kunden. Innen flere virksomhetsområder er det 
tydelig potensiale for synergier som vil styrke begge virksomhetenes 
tilbud, sier Joachim Frykberg, adm.dir. i Jula Holding-konsernet.

Hööks
Hööks startet som et salmakeri i Eksjö i 1931. I 1976 ble Hööks 
Hästsport AB opprettet. Hööks Hästsport AB er Skandinavias ledende 
foretak innen hestesportbransjen, og har et stort sortiment med alt 
for ryttere, hester og hunder. Hööks har et stort nettverk av butikker 
(53 stk.) i Sverige, Norge, Danmark og Finland, og selger også via 
nettbutikk. Hööks omsetter for ca. 500 millioner SEK og har rundt 
400 ansatte. 
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Karl-Johan er selv svært hesteinteressert.
– Familien har alltid hatt hester. Interessen min startet med ridning, 
og etter hvert var det travsporten som tok over. Jeg er svært fornøyd 
med å få denne avtalen i land, sier Karl-Johan.

Familieforetak
Både Hööks og Jula er i utgangspunktet familieforetak.
– Jeg og min far, Lars-Göran, kjente den tidligere eieren, Bengt Höök. 
Vi møttes blant annet på messer og gjennom bransjeforeninger. 
Hööks har vært et familieforetak i flere generasjoner. Vi jobber i ulike 
bransjer, og ser nå fordeler ved å kunne utvikles sammen. Hööks 
kommer til å være et frittstående selskap i konsernet med hovedsete 
i Borås. Vi liker Hööks svært godt. I likhet med Jula har de gode priser 
og gode varemerker, sier Karl-Johan Blank.
– Dette er svært positivt for Hööks. Vi får nå en sterk og langsiktig 
eier, et familieforetak som kan fortsette med å utvikle foretaket og 
jobbe videre med ekspansjonen i Norden, sier Joachim Höök, adm.
dir. i Hööks.

Sterk netthandel
Jula Holding kjøper nå 100 prosent av Hööks fra Nalka og de gamle 
hovedeierne, blant annet Joachim og Maria Höök. Avtale om kjøp 
ble inngått før årsskiftet og ble avsluttet med ikrafttredelse i februar 

Mot slutten av 2018 ble det klart at Jula-konsernet kjøper Hööks, Skandinavias ledende foretak innen hestesport. 
– Dette er en milepæl i utviklingen av konsernet. Frem til nå har vi startet opp og utviklet nye 
virksomheter helt fra grunnen. Med kjøpet av Hööks kommer vi til et velfungerende foretak med lang 
historie, sterke varemerker, trofaste kunder og engasjert personale. Vi ser store muligheter til å styrke 
virksomhetene sammen, sier Karl-Johan Blank, eier og konsernsjef for Jula Holding.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Konsernet utvides – kjøper Hööks
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Jula Holding kjøper Hööks

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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Overtakelsen av driften inngår i en overensstemmelse i boskiftet etter 
Lars-Göran Blanks (Julas grunnlegger) bortgang i 2014. Jula Holding 
overtok eierskapet i mars 2019.

Konsernet utvikles
Tanken er at hotellvirksomheten gradvis skal integreres i Jula Holding-
konsernet.
– Overtakelsen av Jula Hotellet stemmer godt overens med Jula 
Holding-konsernets langsiktige strategi og retning, det vil si å kjøpe og 
utvikle nye og eksisterende virksomheter, sier Karl-Johan Blank, eier og 
konsernsjef i Jula Holding-konsernet.

I slutten av 2018 ble det klart at Jula Holding-konsernet tar over 
driften av Jula Hotell & Konferens i Skara.

Strategisk posisjon
Jula Hotell & Konferens ligger strategisk plassert i Skara ved E20. Det 
er en fullskala hotell- og konferansevirksomhet med 290 sengeplasser 
og plass til 300 matgjester.

Med overtakelsen av driften av anlegget følger også drift av 
eventyrgolfen og campingen som finnes i tilknytning til hotellet.
Hotellet har også en kunsthall, med sannsynligvis den største private 
samlingen av verk av Anders Zorn, Bruno Liljefors, Carl Larsson, Jenny 
Nyström m.fl. 

Jula Hotells eventyrgolf.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Jula Holding tar over driften 
av Jula Hotell & Konferens
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Informasjon om virksomheten

KJB Holding AB er Karl-Johan Blanks eierselskap som eier 100 % av 
Wästgöta Finans AB og Jula Holding AB. Som et ledd i rendyrkingen 
av konsernstrukturen kjøpte selskapet i desember 2018  
Karl-Johan Blanks innehav i G&K Blanks Fastigheter AB, og samtlige 
aksjer har deretter blitt solgt til Jula Holding AB. Samtidig har også 
aksjene i Jula AB blitt solgt til Jula Holding AB.

Jula ABs virksomhet omfatter drift og utvikling av selskapets 
varehuskonsept samt detaljhandel gjennom datterselskapene Jula 
Sverige AB, Jula Norge AS og Jula Poland Sp.zo.o, og innkjøpskontorer 
for Asia og Øst-Europa, hovedsakelig rettet inn mot gjør-det-selv-
markedet i respektive land. Salget skjer gjennom en kjede av varehus 
i respektive land, og omfatter 53 varehus i Sverige, 34 varehus i Norge 
og 12 varehus i Polen. I år kom det til fire nye varehus. Jula AB står for 
de sentrale funksjonene til Jula Sverige, Jula Norge og Jula Poland, 
f.eks. konseptutvikling, vareforsyning, markedsføring, økonomi, 
administrasjon osv. Sortimentet omfatter alt fra verktøy og maskiner 
til arbeidsklær og verneutstyr, byggevarer, el-artikler og VVS samt 
fritidsartikler og husholdningsprodukter.

Jula Logistics AB eier og forvalter konsernets sentrallager og 
utvikler nye logistikkfunksjoner for tredjeparter.

G&K Blanks Fastigheter AB eier og forvalter kjøpesentre og 
næringseiendommer på et titall steder i Sverige. Virksomhetens 
viktigste oppgave er å finne egnede lokaler for Jula-varehusene, 

men det finnes også en betydelig andel eksterne leietakere i 
selskapets lokaler. 

Wästgöta Finans AB er et finansmarkedselskap under oppbygning, 
og har i år fått tillatelse fra Finansinspeksjonen til å drive virksomhet 
med forbrukerkreditter. Selskapet har startet utleievirksomhet i 
2019.

Vesentlige hendelser i og etter regnskapsårets utgang
KJB-konsernet fortsetter sin ekspansjon, og salget beløp seg til 
6 982 mkr (6 503 mkr) i løpet av regnskapsåret. Konsernet legger 
frem et resultat etter finansielle poster på 586  mkr (473  mkr). 
Virksomheten i Polen påvirker fortsatt resultatet. Resultatet 
er på 8,4  % i forhold til omsetningen, noe som må regnes som 
tilfredsstillende. Avsetning for bonusrelaterte godtgjørelser 
beløper seg til ca. 45  mkr for 2018-resultatet. Konsernets 
økonomiske og finansielle stilling er veldig god. Soliditeten beløper 
seg til 38 % (41 %). Konsernets aktiverte investeringer beløp seg til 
339 mkr. 

I 2019 har Jula Holding AB kjøpt Hööks Hästsport, som er 
Skandinaviens ledende foretak innen hestesport, og som har 
et stort nettverk av butikker (57 stk.) i Sverige, Norge, Danmark 
og Finland. Bedriften har også salg via nettbutikk. Hööks 
Hästsport omsetter for ca. 500 mkr og har ca. 350 ansatte. Etter 
balansedagen har også aksjene i Jula Hotell & Konferens AB blitt 
kjøpt fra Karl-Johan Blank. Selskapet bedriver hovedsakelig hotell-, 
restaurant- og konferansevirksomhet i Skara. 

38%
SOLIDITET 

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Tkr

Konsernet
Nettoomsetning
Resultat etter finansielle poster
Antall ansatte
Totalbalanse
Soliditet (%)

Morselskapet
Resultat etter finansielle poster
Totalbalanse
Soliditet (%)

2014 gjelder konserntall for Jula Holding AB, fordi KJB Holding AB ikke hadde noen sammenligningstall for konsernet det året. 
I 2018 inngår G & K Blanks Fastigheter AB i balanseregnskapet.

2015

5 885 217
638 225

1 850
3 309 089

34

986 327
1 623 803

61

2018

6 982 246
586 539

2 053
5 008 683

38

6 018
1 522 267

60

2016

6 059 893
585 704

1 923
3 190 862

40

341 156
1 533 423

65

2014

5 439 439
568 584

1 798
2 875 299

44

0
40

100

2017

6 502 538
472 625

2 060
3 193 428

41

312 940
1 225 250

80

Flerårssammenligning

KJB Holding AB 

Forvaltningsrapport
Den finansielle rapporten som presenteres 
her, utgjør bare et utdrag fra KJB Holding ABs 
årsrapport og konsernrapport for regnskapsåret 
2018. Tilgang til hele dokumentet kan fås ved 
henvendelse til selskapets økonomiavdeling 
eller Bolagsverket.
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Etter kjøpet av 50,01  % av aksjene i G&K Blanks Fastigheter 
AB i desember 2018 skjer full konsolidering av selskapet i KJB 
Holding-konsernet. Tidligere ble selskapet rapportert som et 
interesseselskap i samsvar med egenkapitalmetoden. Endringen 
har innebåret en vesentlig påvirkning på konsernets totalbalanse. 

Forventet fremtidig utvikling og vesentlige 
risikoer og usikkerhetsfaktorer
Jula-konsernet fortsetter sin ekspansjon. I 2019 vil det bli åpnet 
nye varehus. Etter den betydelige fremgangen i løpet av de 
siste årene, med et godt etablert varemerke, fremtredende 
markedsposisjon og et attraktivt sortiment, står Jula-konsernet på 
svært solid økonomisk grunn.
 
Jula Logistics AB: Med den erfaring og kunnskap innen 
logistikk som Jula har, ser vi store muligheter for å bygge opp 
tredjepartslogistikk for andre bedrifter med togtransport som 
viktig hovedfaktor. 
 
G&K Blanks Fastigheter-konsernet: Vi ser fremdeles gode 
muligheter til å utvikle både eksisterende handelseiendommer og 
bygge nye på attraktive steder.

Wästgöta Finans AB: Vi er for øyeblikket i startfasen for utlån og 
tror at det finnes en stor interesse for disse tjenestene. Vi har et 
godt kundenettverk via våre Jula Club-medlemmer. 
 
Hööks Hästsport-konsernet: Er et velfungerende foretak med 
lang historie, sterke varemerker innen hestesport, god netthandel 
og engasjert personale. Vi ser gode muligheter til synergier, ikke 
minst innen innkjøp og logistikk.

I sin virksomhet møter konsernet risikoer og usikkerhetsfaktorer 
som økt konkurranse, økte innkjøpspriser og endringer i 
valutakurser. Den økte dollarkursen har påvirket innkjøpsprisene, 
ikke minst i året som har gått, men denne effekten har man kunnet 
parere. Vurderingen er at identifisert risiko kan håndteres og ikke 
bør påvirke virksomheten negativt i altfor stort omfang. Alt i alt 
ser konsernledelsen og styret positivt på fremtiden og på sine 
muligheter til å realisere oppsatte mål.

Bærekraft
Jula-konsernet driver ingen tilstands- eller anmeldingspliktig 
virksomhet i følge miljøvernloven. Bærekraftsrapport 2018 i 
henhold til ÅRL 6:11 for Jula AB-konsernet finnes i sin helhet på 
selskapets hjemmeside www.jula.se.

Jula Holding AB Årsberetning 2018

Styrets uttalelse om den foreslåtte utdelingen av utbytte
Etter den foreslåtte utdelingen av utbytte har morselskapet en soliditet 
på 60 %. Fordi selskapets virksomhet fortsatt drives med lønnsomhet, 
er soliditeten betryggende. Likviditeten i selskapet vurderes å kunne 
opprettholdes på et betryggende nivå.

Kr

Styret foreslår å disponere stående overskuddsmidler:

balansert overskudd
årets overskudd

disponeres slik at det i nytt regnskap overføres til 
aksjeeier

 

900 249 906
3 523 619

903 773 525

20 000 000
883 773 525    
903 773 525

Forslag til disponering av overskudd

Styrets oppfatning er at det foreslåtte utbyttet verken hindrer selska-
pet og øvrige inngående selskaper i å oppfylle sine forpliktelser på 
kort og lang sikt eller utføre nødvendige investeringer. Det foreslåtte 
utbyttet kan dermed forsvares, med hensyn til hva som anføres i ABL 
§ 17 nr. 2–3.
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KJB Holding AB-konsernet 

Regnskaper

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Tkr

Nettoomsetning

Virksomhetens kostnader
Handelsvarer
Andre eksterne kostnader
Personalkostnader
Av- og nedskrivinger av materielle og immaterielle anleggsmidler

Driftsresultat

Resultat fra finansielle poster
Resultat fra andeler i interesseselskap og felleskontrollerte foretak
Øvrige renteinntekter og tilsvarende resultatposter
Rentekostnader og tilsvarende resultatposter

Resultat etter finansielle poster

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

2018

6 982 246
6 982 246

-3 796 410
-1 392 021
-1 110 869

-120 881
-6 420 181

562 065

17 841
32 118

-25 485
24 474

586 539

-119 861
466 680

2017

6 502 538
6 502 538

-3 601 289
-1 310 333
-1 035 743

-113 160
-6 060 525

442 103

12 577
39 403
-21 368
30 612

472 625

-99 939
372 686

Resultatregnskap
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KJB Holding AB-konsernet 

Regnskaper

Jula Holding AB Årsberetning 2018

Tkr

AKTIVA

Anleggsmidler

Materielle anleggsmidler
Bygninger og tomter
Inventar, verktøy og installasjoner
Pågående nyanlegg og forskudd med hensyn til materielle anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Andeler i interesseselskap og felleskontrollerte foretak
Andre langsiktige verdipapirbesittelser
Utsatt skattekrav
Andre langsiktige fordringer

Sum anleggsmidler

Omsetningsmidler

Varelager m.m.
Ferdige varer og handelsvarer 
Forskudd til leverandører

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Aktuelle skattefordringer
Andre fordringer
Forhåndsbetalte kostnader og påløpte inntekter

Andre kortsiktige plasseringer

Kasse og bank

Sum omsetningsmidler

SUM AKTIVA

31.12.2018

2 075 225
272 433

58 672
2 406 330

500
1 999

34 866
1

37 366
2 443 696

1 622 730  
8 697

1 631 427

168 510
47 635
87 302
92 584

396 031

17 919

519 610

2 564 987

5 008 683

31.12.2017

350 377
261 053

964
612 394

383 064
1 999

29 133
0

414 196
1 026 590

1 523 051  
5 026

1 528 077

110 876
19 087

147 575
84 266

361 804

16 704

260 253

2 166 838

3 193 428

Balanseregnskap
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Tkr

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Aksjekapital
Annen egenkapital inklusive årets resultat 
Sum egenkapital

Avsetninger
Utsatt skattegjeld
Andre avsetninger

Langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjon 

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjon  
Leverandørgjeld 
Aktuell skattegjeld
Annen gjeld 
Påløpte kostnader og forhåndsbetalte inntekter

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2018

10 000
1 877 358 
1 887 358

224 279
201

224 480

 
1 556 459
1 556 459

87 633
380 037

33 067
468 827
370 822

1 340 386

5 008 683

31.12.2017

10 000
1 293 837
1 303 837

188 990
312

189 302

 
552 801
552 801

42 167
342 241
26 728

468 415
267 937

1 147 488

3 193 428

Balanseregnskap forts.

KJB Holding AB-konsernet 

Regnskaper
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Tkr

Den løpende virksomheten
Resultat etter finansielle poster 
Justering for poster som ikke inngår i kontantstrømmen, m.m.
Betalt skatt 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før endring i driftskapital

Kontantstrøm fra endring i driftskapital
Endring i varelager og pågående arbeider
Endring kundefordringer
Endring i kortsiktige fordringer
Endring leverandørgjeld
Endring i kortsiktig gjeld 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten

Investeringsvirksomheten
Investeringer i materielle anleggsmidler 
Salg av materielle anleggsmidler
Investeringer i finansielle anleggsmidler 
Salg av finansielle anleggsmidler
Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten 

Finansieringsvirksomheten
Amortisering av lån
Utbetalt utbytte 
Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten 

Årets kontantstrøm

Likvide midler ved årets begynnelse
Likvide midler ved årets begynnelse
Kursdifferanse i likvide midler
Kursdifferanse i likvide midler 
Likvide midler ved årsslutt

2018

586 539
75 625 

-137 552
524 612

 -103 350
 -24 313 
25 160
21 255
49 831

493 195

-119 786
389

6 999
0

-112 398

-15 960
-107 000
 -122 960

257 837

276 957

2 735
537 529

2017

472 625
75 671

-167 890
380 406 

 -178 244
0

 -5 636
0

169 399
365 925

 -73 416
586

 -1 499
1 200

 -73 129

  -381 315
-110 000
-491 315

 -198 519

 470 617

4 859
276 957

Kontantstrømanalyse

KJB Holding AB-konsernet 

Regnskaper
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7 milliarder
I 2018 omsatte Jula Holding-konsernet 

for ca. 7 milliarder SEK.

I 2008 ble Jula etablert i Norge, det har således 
vært 10-årsjubileum på det norske markedet.

millioner
Jula tegnet i år en avtale med Olav Thon, den 

norske superentreprenøren. Avtalen omfatter 
åtte nye varehus på nye steder og har en total 

størrelse på over en halv milliard NRK.

5 bein
Jula Holding-konsernet står på fem bein, dvs. det finnes fem forskjellige 
virksomheter i den overordnede konsernstrukturen: Retail (Jula AB och Hööks), 
Logistikk (Jula Logistics), Finans (Wästgöta Finans), Eiendomsmegling 
(G&K Blanks Fastigheter) og Hotell (Jula Hotell och Konferens).

10 år

Jula AB

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Jula AB  

 Oppsummering av året 2018
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I mai 2018 satte Jula ny salgsrekord for én måned. 
Den nye rekorden ble på 694 millioner SEK.

250 000 kvadratmeter
I 2018 investerte Jula Logistics 28,4 millioner SEK og kjøpte 250 000 

kvadratmeter tomt (og togspor) på Marjarp, nord for Falköping.

3500  
medarbeidere

Jula Holding-konsernet har totalt 
3500 engasjerte medarbeidere.

99  
varehus

290  
sengeplasser

Jula Hotell & Konferens tilbyr 
totalt 290 sengeplasser.

Jula AB innviet sitt 99. varehus i 2018.

694 
millioner

300 000 
SEK
Wästgöta Finans tilbyr blankolån opp til 300 000 SEK over 
10 år. Trygge lån helt enkelt.

Jula AB

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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Vi skrev i forrige års årsberetning om satsninger som skulle 
gjennomføres. Nå kan vi konstatere at disse har blitt gjennomført på 
en fantastisk måte. Vi har lagt ned 30 000 timer i implementeringen 
av JulaBase, og nesten like mange timer gikk med til GDPR-prosjektet. 
De to øvrige store prosjektene i år berørte margin og butikkdrift/
vareforsyning. Alle disse satsningene har gitt oss nye og bedre 
forutsetninger for å møte kundene på beste måte.

Nyansettelse av nøkkelstillinger
I slutten av 2017 sluttet landssjefen i Julas største marked, Sverige. Det 
har naturligvis preget virksomheten. Johnny Alvbøge, viselandssjef i 
Norge, hoppet med kort varsel inn og gjorde en fantastisk jobb, noe som 
skapte stabilitet og gode forutsetninger for etterfølgeren. Nå har den 
nye landssjefen i Sverige, Johan Sjöhagra, kommet på plass og landet 
i virksomheten på en veldig god måte.

Også innen innkjøp, det viktige navet i Julas virksomhet, har året væt 
preget av at nøkkelpersoner har sluttet.

Innkjøpssjefen sluttet, og han ble erstattet av en midlertidig intern ressurs. 
Lennart Andreasson, strategisk innkjøpssjef, hoppet inn som midlertidig 
innkjøpssjef og har i løpet av året ikke bare forvaltet virksomheten, men 
også drevet et aktivt utviklingsarbeid på en fremgangsrik måte. 

Stor takk til både Johnny og Lennart som viser at det finnes betydelig 
kompetanse og lojalitet internt i Jula AB.

Vi tar markedsandeler
I år har det vært tøft innen retail på våre tre markeder. Samtidig har 
vi utviklet oss godt og tatt markedsandeler. Vi har i år kunnet se en 
positiv utvikling for oss på det svenske markedet, og Sverige er faktisk 
det av landsselskapene som har tatt de største skrittene i 2018.

I Norge fortsetter den fine utviklingen. Virksomheten leverer, 
lønnsomheten er god, og ekspansjonen fortsetter.

I Polen ser vi fortsatte utfordringer med lønnsomheten, men vi er på 
rett vei. I 2019 vil vi ta neste skritt i utviklingen ved at vi åpner to nye 
enheter. Vi ser et kjempepotensial på det polske markedet. I 2019 
kommer Julas 100. varehus til å åpne. Det skjer i Bydgoszcz i Polen.

«Måten vi håndterte 
utfordringene på i 2018, viser 

styrken i organisasjonen.»

2018 var preget av store endringer internt i Jula AB, ikke minst i ledende nøkkelstillinger. I 
år har vi tatt et stort ansvar for å kunne møte våre kunder på beste måte, nå og i fremtiden.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Adm.dir. Jula AB har ordet 

Positiv utvikling tross store 
utfordringer
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Driv og energi
Fremover ser vi en tydelig strategisk utfordring i fjernhandelen, og 
der ligger således vårt viktigste utviklingsfokus. Målsettingen er at 
e-handelen skal tredobles i løpet en treårsperiode. Det er en tøff 
målsetting, men riktig håndtert fullt realistisk.

I begynnelsen av 2019 tiltrådte Roger Halvarsson som ny innkjøpssjef. 
Roger kommer direkte fra adm.dir.-stillingen i Bygghemma Sverige, og 
hans lange erfaring, ikke minst når det gjelder e-handel, vil være viktig 
for selskapets fortsatte utvikling.

Måten vi håndterte utfordringene på i 2018, viser styrken i 
organisasjonen. Når det virkelig gjelder, finnes det driv, energi, lojalitet 
og stor innsats. Det lover godt for fremtiden! 

Joachim Frykberg 
Adm.dir. Jula AB

Jula Holding AB Årsberetning 2018

Jula åpner nytt varehus i Visby.Jula åpner nytt varehus i Visby.

Jula åpner nytt varehus i Visby.
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2018 ble Global Sourcing 
etablert i Øst-Europa

Men vi har gjort mye annet også. Vi har økt våre kvalitetskontroller 
med 22 %, slik at vi i dag utfører betydelig flere inspeksjoner på våre 
mest kritiske bestillinger og produkter. Vi har også jobbet hardt med å 
få med våre fabrikker i CSR-prosessen. I dag er 92–93 % med. Vi har 
for øyeblikket kontinuerlig kontakt med 98 % av leverandørene, og i 
dag leveres 82 % av alle bestillinger til avtalt ETD (Estimated Time of 
Departure).

Stort forebyggende arbeid
I år har vi også implementert vår leverandørevaluering der vi evalue-
rer alle leverandørene innenfor fem områder (innkjøp, kvalitet, CSR, 
Supply Chain og Contract). Deretter kategoriseres leverandørene som 
gull-, sølv- eller bronseleverandører. På den måten vet vi at vi jobber 
med de beste leverandørene, og vi kan også kontinuerlig forbedre an-
dre, eller i verste fall stenge ute de dårligste leverandørene. Evaluerin-
gene har gitt oss svært nyttig kunnskap, noe som i sin tur har gjort at 
det nå finnes et større ensartet fokus i prosessen.

I år har vi også jobbet mer med bøter som et forebyggende «våpen» 
for optimering, for eksempel for ordreforsinkelser, kvalitetskontroller 
og CSR-revisjoner. Disse kravene har gitt en stor effekt.

CEE nyåpnet
I år, den 1. oktober 2018, åpnet vi med stort hell vårt nye innkjøpskon-
tor for Jula Sentral-Europa, CEE (Sentral Eastern Europe) i Warszawa i 
Polen. Kontoret er etablert sammen med Julas hovedkontor i Polen. 
Formålet er naturligvis å kunne skape synergier mellom virksomhete-
ne. Det finnes også mange fordeler med å være nær våre produkter.
Samtidig med åpningen sa vi også velkommen til vår nye leder for 
innkjøpskontoret, Roman Guźniczak. Roman Guźniczak er ny i Jula, 

og innledningsvis har det handlet mye om å sikre at vi i Global Sour-
cing-organisasjonen arbeider på samme måte med samme verdier 
som i Jula som helhet.

Med opprettelsen av det nye CEE-kontoret har vi nå nye muligheter til 
å «source» produkter som vi for øyeblikket kjøper fra lokale nordiske 
kjøpmenn. Derigjennom har vi mulighet til å skape en betydelig bedre 
margin og konkurransekraft. Dessuten kommer vi til å få mye bedre 
sikkerhet når det gjelder pris, kvalitet, CSR og leveringsevne, siden vi 
mye lettere kan følge opp og samordne tiltakene. Vi skaper også en 
mer effektiv «time to market» sammenlignet med Asia, der ledetiden 
er betydelig lengre.

Fokus fremover
I 2019 kommer vi til å ha stort fokus på at vi i Jula virkelig anvender de 
ressursene vi har bygd opp innen Global Sourcing, og at vi sammen 
skaper de beste forutsetningene for økt resultat. Dessuten jobber vi 
hardt med å sikre nødvendige ressurser og kompetanser som gjør Glo-
bal Sourcing til en naturlig del av prosessen, selv om vi kommer fra 
forskjellige kulturer og finnes på forskjellige steder.

Det finnes også et stort fokus på å forbedre prisene, et arbeid som na-
turligvis pågår fortløpende. 

Lars Bergmann 
Adm.dir. Jula Global Sourcing

Jula AB

I 2018 har vi tatt store skritt på mange forskjellige områder. Det mest 
iøynefallende er naturligvis at vi startet opp et nytt kontor i Øst-Europa.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB
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Implementering av JulaBase 
ga positiv energi

JulaBase er enkelt forklart en praktisk plattform der Julas 
kjerneverdier og overordnede vilje er eksponert med det formål å 
skape tydelighet.

Metode
Implementeringen av JulaBase ble gjennomført samtidig i hele 
organisasjonen, med stort eget ansvar og stort engasjement. 
Tiltaket bygger på en metode som har tatt sitt utgangspunkt i 
hvordan organisasjonen på beste måte skal kunne oppnå det 
overordnede formålet.

Metoden for implementeringen har handlet om at medarbeiderne 
gjennom dialog skal lære av hverandre og dele perspektiver. 
Grunntanken er at medarbeidere i mindre grupper lar seg 
påvirke av hverandre. Formålet med metodevalget for 
implementeringen var å skape forutsetning for et felles image 

(i hele Julas organisasjon) for hva Jula vil si med JulaBase. 

Bare begynnelsen
Viktig i denne sammenhengen er imidlertid at implementeringen 
egentlig «bare» er begynnelsen. JulaBase er ikke noe som vi 
lyktes med bare med en enkeltinnsats i 2018. JulaBase skal nå 
holdes levende i hele organisasjonen på lang sikt. Det er gjennom 
kontinuerlig bruk og utvikling at JulaBase blir levende.

Positiv energi
En sentral del av JulaBase er Jula-ånden. Det kanskje vanskeligste 
i hele implementeringen har vært å beskrive den konkret atferden 
som kommer fra Jula-ånden. Samtidig er det kanskje også det 
viktigste, det vil si å faktisk komme frem til den konkrete atferden.

Implementeringsprosessen i seg selv har vært positiv for hele 
organisasjonen med mye samarbeid, og streben mot sammen å 
virkelig forsøke å forstå forskjellige perspektiver.

Implementeringssatsningen med JulaBase har også ført til en 
forståelse av kompleksiteten i et dokument som JulaBase. Det er 
tydelig at implementeringen har skapt mye positiv energi. 

Den første halvdelen av 2018 har implementering av JulaBase blitt gjennomført i hele Julas 
organisasjon. Målet med implementeringen er å sikre at alle medarbeidere skal kunne forstå og 
føle engasjement rundt hva Jula er, samt forstå retningen for Jula med utgangspunkt i JulaBase. 
Implementeringen var en storsatsning som har gitt mange forskjellige effekter, blant annet større 
vilje til samarbeid mellom forskjellige deler i organisasjonen.

«JulaBase er ikke noe som 
vi lyktes med bare med en 

enkeltinnsats i 2018."

Vi sikter høyere

JulaBase™
Plattformen for oss i Jula
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Julas bærekraftige strategi
En stor del av Julas drivkraft er å finne smarte, effektive løsninger. 
Løsninger som gjør det mulig for hjemmefiksere og proffe å kunne 
og ville gjøre ting selv. Med oss har vi samtidig at vi vil redusere 
klimaavtrykket, vi vil virke for en bærekraftig utvikling og neste 
generasjons forutsetninger for å gjøre ting selv.

En naturlig del av virksomheten er å være resurseffek-
tive og på den måten være grundig i valgene vi gjør. Det 
er en forutsetning for å være langsiktig lønnsomme og å 
kunne tilby kostnadseffektive produkter til våre kunder. 
 
Å gjøre forretninger med Jula skal oppleves som trygt, og pro-
duktene skal holde det de lover. I år har vi lagt stor vekt på 
ytterligere å klargjøre vårt bærekraftige standpunkt og vår 
strategi. De målene som vi arbeider mot og de aktivitetene vi 
gjennomfører, samordnes og styres av vår overordnede strategi. 
 
Jula skaper både vekst og tusentalls jobbmuligheter på mange ste-
der i Europa og Asia. Gode vilkår, mangfold, mulighet til utvikling og 
et godt arbeidsmiljø for våre leverandører og medarbeidere er en 
forutsetning for bærekraftig utvikling. Gjennom implementeringen 
av den interne plattformen JulaBase™ skapes forståelse av Julas 
forretningsidé, misjon og visjon blant Julas medarbeidere når det 
gjelder hvorfor konsernet finnes og hva vi vil oppnå. Julas bærekraf-
tige strategi innebærer at vi som foretak skal bidra til å skape en 

bærekraftig påvirkning gjennom virksomheten. Vi sikter mot FNs 
globale mål for bærekraftig utvikling som veileder og viser effekten 
av vårt arbeid frem til 2030, når Jula vil være klimanøytrale. Det er 
mål som vi skal oppnå gjennom ansvarsfullt lederskap og med et 
aktivt forbedringsarbeid. 

Vi gjør det mulig for alle mennesker å gjøre ting selv. Sammen tar 
vi ansvar for fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille 
sine behov, og bidrar til utviklingen mot et bærekraftig samfunn. 
Vår bærekraftige innstilling skal gjennomsyre hele virksomheten 
og være en bevisst del av forbedringsarbeidet mot en klimanøytral 
virksomhet. 

Maria Ragnarsson 
Bærekraftstrateg
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Tre bærekraftige fokusområder
Vi har valgt å innrette vår bærekraftige strategi i tre overordnede fokusområder som omfatter de 
områdene der vi kan utgjøre størst forskjell. De tre områdene omfatter hele virksomheten og viser 
hvordan vi skal drive arbeidet for å oppfylle våre overordnede ønsker. Vi kan påvirke forskjellige 
deler ulikt, men vår ambisjon er å utgjøre en forskjell. Fokuset innebærer at vi på en enkel og 
tydelig måte kan sette målbare delmål som viser hvordan vi bidrar til en større helhet og vårt 
bidrag til FNs globale mål.*

GJ Ø R D E T S E LV
– Og reduser samtidig klimaavtrykket 

•  Vi gjør enkle, kostnadseffektive og 
bærekraftige alternativ er tilgjengelige

•  Vi inspirerer og tilrettelegger for at alle 
skal bli hjemmefiksere 

•  Vi har en åpenhet og ærlighet i tilbudet 
vårt

H VA I N N E B Æ R E R D E T 
FO R O S S :

S I R KU L E R M E R
Ta vare på jordens ressurser og samtidig 
øke vår handel og lønnsomhet 

•  Skape et lønnsomt og sirkulært kretsløp 
•  Sirkulær tilnærming i produktlivssyklusen 
•  Tilgjengeliggjøre nye, bærekraftige 

teknologier og innovasjoner

I N N S AT S O G 
Æ R L I G H E T
For alle i Julas verdikjede

•  Vi vil arbeide med ansvarlige leverandører 
•  Vi arbeider for trygge arbeidsplasser der 

alle har samme forutsetninger til å utvikle 
seg 

•  Vi arbeider for klimanøytrale 
logistikkløsninger 

•  Vi vil ha fornybar energi i verdikjeden 

INGEN
FATTIGDOM

JÄMSTÄLLDHET

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

5 – Produkter for alle, Alle skal kunne gjøre 
ting selv hvis de vil
7 – Energibesparende produkter
8 – Bærekraftige alternativer, Bærekraftig 
økonomisk vekst, Ressurseffektivitet
12 – Bærekraftig livsstil, Redusere avfall, 
Kjemikalier, Materialbruk
15 – Bærekraftig skogbruk

9 – Tilgjengeliggjøre bærekraftig, ny teknikk og 
innovasjoner
12 – Reservedeler, Reparasjoner, Gjenbruk, 
Gjenvunnet materiale, Gjenvinne
15 – Gjenvinne, Gjenvinning

1 – Code of Conduct, Samarbeidsprosjekt
5 – Likestilling
7 – Energibruk, Fornybar energi, Vindkraft, 
Egen togløsning, Effektive transporter
8 – Code of Conduct, SAM, Langsiktig vekst, 
Forretningsmål.
10 – Code of Conduct, Revisjoner, Mangfold
13 – Klimabevissthet, Opplæring, 
Informasjon

* Du finner mer informasjon om Julas bærekraftsarbeid på www.jula.se.
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Tenzing
Et stort prosjekt som ble gjennomført i 2018, gikk under navnet 
«Tenzing». Det handlet om å forbedre forutsetningene for dem som 
skal håndtere Julas produkter i varehusene. Utviklingsprosjektet 
har også handlet om å sikre at det finnes riktige forutsetninger for 
salg. Det vil si at produktet finnes i hyllene når kunden skal handle.

Med Tenzing har Jula lagt grunnlaget for å jobbe mer effektivt 
med vareforsyning, noe som vil gi bedre forutsetninger for utviklet 
salg. Prosjektet har vært omfattende og gjennomgripende, og alle 
utviklingsområdene har siktet mot å sikre salg i varehusene.

Engasjementet og deltakelsen i prosjektet er stor. Varehusorganisa-
sjonen har blitt representert av varehussjefer og regionsjefer, og en 
stor del av den øvrige organisasjonen er representert i og med at 
prosjektet er delt opp i mindre deler.

Effektiv varepåfylling
Våren 2018 ble det skapt nye forutsetninger for å jobbe effektivt med 
varepåfylling. Det innebar flere nyutviklede logistiske løsninger for å 
tilfredsstille varehusenes salgsbehov.

Det har vært viktig for prosjektet å arbeide ut fra varehu-
senes perspektiv. Formålet er å sikre tiltak for riktige ut-
fordringer og muligheter som varehusene står overfor.

Før prosjektet ble det gjennomført over 50 omfattende målin-
ger som viste utviklingspotensialet vedrørende effektivitet. Det ble 
deretter satt inn tiltak i hele vareforsyningskjeden når det gjelder 
blant annet forberedelser, ombygginger, bemanning, tydelighet 
i forventninger, kampanje, sortering, prioritering, rutiner. Det ble 
gjennomført tiltak høsten 2018, og resultatet er allerede synlig.

Store prosjekter i løpet av året
Prosjektet har blitt drevet bredt og ofte på tvers i organisasjonen, 
noe som har krevd mye av lederskapet og medarbeiderskapet blant 
dem som har vært involvert. Tiltak og løsningsforslag har blitt be-
sluttet felles av sentralorganisasjonen og landsorganisasjonene. 

Armstrong
Et annet stort prosjekt som ble gjennomført i 2018, var «Armstrong». 
Kjernen i prosjekt Armstrong handlet om å sikre at Jula oppnåd-
de lønnsomhetsmålene for 2018, uten at veksten ble hemmet.

Armstrongs målsetting var å skape forutsetninger for lønnsomhet og 
samtidig fortsette å vokse og ekspandere.
Prosjektet ble drevet på en delvis ny måte, i alle fall for Jula. Liksom 
i prosjektet Tenzing samarbeidet store deler av organisasjonen for 
sammen å skape forutsetninger for å oppnå lønnsomhet med ut-
gangspunkt i JulaBase. Utgangspunktet i overordnet styringsdoku-
ment sikret også langsiktigheten i prosjektet.

Overskudd i gjennomføringen
En stor gevinst i måten prosjekt Armstrong ble gjennomført på, lå 
i selve gjennomføringen. Den økende samarbeidsgraden mellom 
avdelinger og medarbeidere har hatt stor innvirkning på mange for-
skjellige prosesser. En stor utfordring for prosjektet lå i oppfølgingen 
og forståelsen av effekten av gjennomførte aktiviteter samtidig som 
prosjektet ble gjennomført. Det vanskelige var å ha kontroll på hvilke 
effekter spesifikke aktiviteter virkelig ga. Dermed ble oppfølgingen 
sammen med fleksibiliteten også nøkkelfaktorer for fremgangen.

Mange perspektiver
En annen fordel med fremgangsmåten for Armstrong har vært at 
perspektivet til spesialister har blitt ivaretatt på en god måte, noe 
som skaper kvalitet i de aktivitetene som er utviklet. Samtidig har 
involveringen på en naturlig måte bidratt til forankringen av prosjek-
tets løsninger.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB
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«Den økende samarbeidsgraden 
mellom avdelinger og 

medarbeidere har hatt stor 
innvirkning på mange forskjellige 

prosesser.»

Jula Holding AB Årsberetning 2018

Jula har ikke tidligere drevet denne typen spørsmål i prosjektform 
i en så stor del av organisasjonen. Ut fra det perspektivet har Arm-
strong vært litt av et pilotprosjekt.

GDPR
Det tredje store prosjektet i år var GDPR (General Data Protection 
Regulation), den nye europeiske lovgivningen. 
Prosjektet ble også gjennomført bredt i hele organisasjonen, og sto-
re opplæringstiltak ble realisert med det formål å forberede medar-
beidere og systemer på endringen.

Å oppfylle kravene i GDPR-lovgivningen har vært omfattende og 
komplekst for organisasjonen. I store deler ble det oppfylt krav som 
allerede fantes i lovgivningen, men på visse områder har forand-
ringene i prosesser og atferd vært nødvendige.

Kvalitet og kundebehandling
Målsettingen med prosjektet har vært å etterstrebe kvalitet i de løs-
ningene som ble implementert, noe som har fått til følge at visse 
endringer ikke riktig var klare før loven trådte i kraft den 25. mai.

Personvernarbeidet er en naturlig del av virkeligheten, og utvik-
lingen pågår kontinuerlig. Organisasjonen kommer til å håndtere 
spørsmål fra kunder, ansatte og andre fortløpende. Et godt forhold 
og en lydhørhet i forbindelse med tilsynsmyndighetene har vært av-
gjørende i prosessen.

Prosjektet for å oppfylle nye krav i GDPR har naturligvis blitt 
gjennomført av nødvendighet, men det har også gitt forde-
ler i prosessene, ikke minst når det gjelder kundebehandling. 
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Sverige
Borlänge, Borås, Charlottenberg-Eda, Eskilstuna, Gävle, 
Göteborg – Kållered, Partille och Sisjön, Halmstad, 
Helsingborg – Hyllinge och Väla, Hudiksvall, Jönköping, 
Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, 
Lund, Malmö – Stora Bernstorp, Jägersro och Svågertorp, 
Mora, Norrköping, Skövde, Skara, Skellefteå, Stockholm – 
Arninge, Barkarby, Bromma, Haninge, Häggvik, Kungens Kurva 
samt Värmdö, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, 
Umeå, Uppsala, Varberg, Visby, Västervik, Västerås, Växjö, 
Örebro, Örnsköldsvik, Östersund, Norrtälje, Nyköping

Etableringer i 2018  
Kungälv, Nacka, Uppsala Gränbystaden

Norge
Arendal, Bodø, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Haugesund, 
Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Lyngdal, Lørenskog, 
Mjøndalen, Mo i Rana, Moss, Oasen, Sandefjord, Sandnes, 
Sandvika, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Steinkjer, Trondheim 
– Lade och Tiller, Tromsø, Tønsberg, Vinterbro, Ålesund, 
Åsane, Harstad, Hønefoss, Jessheim, Lillehammer

Etableringer 2018  
Askim

Polen
Bielsko-Biała, Gliwice, Gdańsk, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, 
Słupsk, Szczecin, Warszawa – Janki og Targówek, Wrocław

99 varehus
 53 Sverige   

 34 Norge

 12 Polen

Her ligger Julas varehus

 

 

 

I 2018 ble det åpnet totalt fire nye varehus Jula er en ekspansiv varehuskjede 
som finnes på tre markeder: Sverige, Norge og Polen. Jula jobber med et 
overordnet varehuskonsept, kjededrift og skalerbarhet. Etablering gjøres i 
handelsområder sammen med andre velkjente aktører innen handel.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB
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I 2018 ble det åpnet 
totalt 4 nye varehus

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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Den langsiktige målsettingen for e-handelen er en tredobling av 
omsetningen over tre år. De overordnede målsettingene for 2019 er 
en vekst på 5 % med et resultat på 8 %.

Helt ny tenkemåte
Vi befinner oss i en verden der kundenes atferd endres raskt. Derfor 
er det viktig at vi nå utvikler og skjerper våre tilbud innen e-handelen. 
Dette er den fremste prioriteringen i 2019, og her vil mye tid, ressurser 
og fokus å ligge. Tiltakene vil kreve mye av organisasjonen, og i visse 
tilfeller blir det helt nye måter å tenke på for oss. Vi kan konstatere at 
vi er like mye et e-handelsselskap som et varehusselskap.

Avgjørende for den fortsatte utviklingen er omstillingen fra analogt 
til digitalt, en omstilling som har pågått en tid, og som nå presses 
på ytterligere.

Jula 40 år
2019 blir også et jubileumsår når Jula fyller 40, noe som vil bli feiret 
i løpet av hele året på forskjellige måter. I 1979 ble Jula startet på 
gården Jultorp, da som en industri med fokus på postordresalg.

I dag ser virkeligheten litt annerledes ut, men grunnlaget for 
Julas fremgang er på mange måter det samme. Jula preges av 
entreprenørånd med sterkt engasjement og eget driv, noe som 
skaper en kultur som er nøkkelen til Julas fremgang, og den skal vi 
ta vare på.

Dette grunnlaget har vi med oss hver dag i JulaBase og Jula-ånden.

Utvikling og effektivisering 
I takt med at virksomheten vokser, blir større og mer kompleks, 
blir kostnadskontrollen enda viktigere. Utvikling og effektivisering 
er sentralt for Jula, Det er avgjørende for at vi skal kunne bevare 
vår posisjon på markedet. Vi skal fortsette å gi gass og utvikle oss 
offensivt. Samtidig skal vi gjøre det på riktig måte, dvs. med god 

kontroll på alle kostnader og hvilke effekter utviklingstiltakene 
virkelig gir.

Digital reise
Overgangen til en mer digital markedskommunikasjon gjøres 
trinnvis og med fokus på å hjelpe kundene våre med å fikse selv. Det 
kan handle om alt fra aspekter vedrørende fjernhandel til endring av 
underliggende systemer.

Med digitaliseringen endres forbrukernes kjøpeatferd i rask 
takt. Det er en reise som vi deltar i med stort engasjement, og 
implementeringen av digitale prisetiketter i alle våre varehus (med 
start i Sverige) er en del av dette. Felles for de digitale satsningene er 
fokus på et utviklet, attraktivt kundetilbud.

Også konsernutviklingen streber mot å finne synergier for å skape 
forutsetninger for et enda mer utviklet tilbud til kundene.

Veien fremover går gjennom tydelighet vedrørende vårt tilbud, 
skalerbarheten og hvem vi er og hvem vi vil være, dvs. Jula-ånden. 
Vi lever i en verden som endres raskt. Vi vil således fortsette å 
gjennomføre omstillinger med det formål å utvikle tilbud og 
effektivitet.

Det er ingen automatikk i at vi skal nå våre målsettinger. Hardere 
konkurranse sammen med raske endringer i verden stiller høye 
krav til oss som organisasjon, men vi har gode forutsetninger for å 
håndtere dette nå og i fremtiden. 

Joachim Frykberg 
Adm.dir. Jula Holding AB

Fokusområder 2019
Vi går inn i 2019 med stor energi og gode forutsetninger. For året finnes det to 
tydelige hovedfokus, dels å feire Jula 40 år, dels å utvikle e-handelen.
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43 %
SOLIDITET 

Tkr

Konsernet
Nettoomsetning
Resultat etter finansielle poster
Antall ansatte
Totalbalanse
Soliditet (%)

Morselskapet
Nettoomsetning
Resultat etter finansielle poster
Totalbalanse
Antall ansatte
Soliditet (%)

Konsernets tall for 2014 gjelder Jula Holding AB-konsernet, som er sammenlignbart med Jula AB-konsernet. 

2015

5 886 217  
640 396

1 850
      3 101 264

35

3 965 974
418 011

2 383 031
493

35

2018

6 982 345
568 320

2 051
2 991 920

43

4 554 076
411 154

2 080 685
568

40

2016

    6 059 893
         583 670

1 923
    2 814 234

42

4 054 972
397 877

2 071 449
487
40

2014

     5 439 439
     568 584

1 798
     2 875 299

44

3 738 498
361 096

1 863 238
452

55

2017

6 502 538
    460 397

2 060
2 831 797

42

4 343 554
324 073

2 003 687
556

38

Flerårssammenligning

Jula AB

Forvaltningsrapport
Den finansielle rapporten som presenteres her, 
utgjør bare et utdrag fra Jula ABs årsrapport og 
konsernrapport for regnskapsåret 2018. Tilgang 
til hele dokumentet kan fås ved henvendelse til 
selskapets økonomiavdeling eller Bolagsverket.

Informasjon om virksomheten
Morselskapet 
Jula AB er morselskapet i varehuskjeden Jula, og informasjon om 
virksomheten i Jula-konsernet fremgår nedenfor. Jula ABs virksomhet 
omfatter drift og utvikling av selskapets varehuskonsept. Selskapet 
står for de sentrale funksjonene til varehuskjedene i Sverige, Norge og 
Polen, f.eks. butikketablering, vareforsyning, markedsføring, økonomi, 
administrasjon, finansielle tjenester osv. 

Sortimentet omfatter alt fra verktøy og maskiner til arbeidsklær og 
verneutstyr, byggevarer, el-artikler og VVS samt fritidsartikler og 
husholdningsprodukter.

Konsernet 
Salg til forbrukere skjer gjennom datterselskap i Sverige, Norge og 
Polen. 

I konsernet inngår også innkjøpskontorer for Asia og Øst-Europa via 
datterselskaper i henholdsvis Kina og Polen.

Fremgangen som Jula-kjeden har i Sverige og Norge, betyr at den 
er en av de største og raskest voksende aktørene i sin bransje. Jula 
Poland er fortsatt i en etableringsfase. 

Konsernet er organisert på en slik måte at landssjefene for kjedene i 
Sverige, Norge og Polen rapporterer direkte til adm.dir. for Jula AB. 
I sin virksomhet møter konsernet risikoer og usikkerhetsfaktorer som 
økt konkurranse, økte innkjøpspriser og endringer i valutakurser.

Vesentlige hendelser i og etter regnskapsåret
Jula AB: Jula Holding AB kjøpte i desember 2018 samtlige aksjer i Jula 
AB fra KJB Holding AB.

Jula Sverige: Tre nye varehus ble åpnet i år, i Uppsala, Kungälv og 
Nacka. I år ble Johan Sjöhagra utpekt til administrerende direktør for 
Jula Sverige AB.

Jula Norge: Et nytt varehus åpnet i år i Askim.

Jula Polen: Det er i år gjennomført en oversikt og analyse av antall 
butikker og gjeldende leieavtale. Oversikten har resultert i beslutning 
om visse omlokaliseringer og nyetableringer.

Jula Asia: Selskapet Jula Asia utfører tjenester for Jula AB i Asia. 
Virksomheten omfatter blant annet sourcing og diverse kontroller og 
oppfølging av leverandører. 
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Jula CEE: I år har det blitt dannet et nytt selskap i Polen med det formål 
å utføre tjenester for Jula AB i Øst-Europa. Virksomheten, som starter 
i begynnelsen av 2019, omfatter blant annet sourcing og diverse 
kontroll og oppfølging av leverandører. 

Jula Logistics: Datterselskapet har i desember 2018 blitt solgt til Jula 
Holding AB.

Resultat og stilling
Konsernet fortsetter sin kraftige ekspansjon, og salget beløp seg til 
6 982 mkr (6 503 mkr) i regnskapsåret, en økning med 7 %  (+7 %) 
med fordeling på Sverige +234  mkr, Norge +188  mkr og Polen 
+57  mkr. Jula AB-konsernet legger frem et resultat etter finansielle 
poster på 568 mkr (460 mkr), en økning på 23 % (+21 %). Resultatet 
er på 8 % (7 %) i forhold til omsetningen.  

Konsernets økonomiske og finansielle stilling er veldig god. 
Soliditeten beløper seg til 43 % (42 %). Avsetninger for bonusrelaterte 
godtgjørelser beløper seg til ca. 45  mkr for 2018-resultatet. Aktive 
investeringer i Jula-konsernet var på 52 mkr.

Forventet fremtidig utvikling og vesentlige 
risikoer og usikkerhetsfaktorer
Etter den betydelige fremgangen i løpet av de siste årene, med et godt 
etablert varemerke, fremtredende markedsposisjon og et attraktivt 
sortiment, står Jula-konsernet på svært solid økonomisk grunn.

Vurderingen er at identifisert risiko kan håndteres og ikke forventes å 
påvirke virksomheten negativt i altfor stort omfang.

Bærekraft
Jula-konsernet driver ingen tillatelses- eller meldepliktig virksomhet 
ifølge miljøvernloven. Bærekraftsrapport 2018 i henhold til ÅRL 6:11 
for Jula AB-konsernet finnes i sin helhet på selskapets hjemmeside 
www.jula.se.

Eierforhold
Jula AB eies 100 % av Jula Holding AB (org.nr. 556433-2079).

Styrets uttalelse om den foreslåtte utdelingen av utbytte
Etter den foreslåtte utdelingen har selskapet en soliditet på 26 
prosent. Fordi selskapets og konsernets virksomhet fortsatt drives med 
lønnsomhet, er soliditeten betryggende. Likviditeten i selskapet og 
konsernet vurderes å kunne opprettholdes på et like betryggende nivå. 
Styrets oppfatning er at det foreslåtte utbyttet verken hindrer selskapet 

Kr

Styret foreslår å disponere stående overskuddsmidler:

balansert overskudd
årets overskudd

disponeres slik at det i nytt regnskap overføres til 
aksjeeier

88 861 141
412 386 358
501 247 499

400 000 000
101 247 499
501 247 499

Forslag til disponering av overskudd

og øvrige inngående selskaper i å oppfylle sine forpliktelser på kort og 
lang sikt eller utføre nødvendige investeringer. Det foreslåtte utbyttet 
kan dermed forsvares, med hensyn til hva som anføres i ABL 17 kap. 3 
§ 2-3 avsn. (forsiktighetsregelen). 
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Jula AB-konsernet 

Regnskaper

Tkr

Nettoomsetning

Virksomhetens kostnader
Handelsvarer
Andre eksterne kostnader
Personalkostnader
Avskrivninger av materielle anleggsmidler

Driftsresultat

Resultat fra finansielle poster
Øvrige renteinntekter og tilsvarende resultatposter
Rentekostnader og tilsvarende resultatposter

Resultat etter finansielle poster

Disposisjoner avsluttende regnskap 
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

Tkr

AKTIVA

Anleggsmidler

Materielle anleggsmidler
Bygninger og tomter
Inventar, verktøy og installasjoner
Pågående nyanlegg og forskudd med hensyn til materielle anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige verdipapirbesittelser
Utsatt skattekrav

Sum anleggsmidler

Omsetningsmidler

Varelager m.m.
Ferdige varer og handelsvarer 
Forskudd til leverandører

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Fordringer hos konsernselskaper
Aktuelle skattefordringer
Andre fordringer
Forhåndsbetalte kostnader og påløpte inntekter

Andre kortsiktige plasseringer

Kasse og bank

Sum omsetningsmidler

SUM AKTIVA

31.12.2018

0
238 535

55
238 590

1 999
34 866
36 865

275 455

1 622 730
8 697

1 631 427

134 445
413 789
33 808
22 729
85 597

690 368

17 919

376 751

2 716 465

2 991 920

31.12.2017

350 377
261 053

964
612 393

1 999
29 133
31 133

643 526

1 523 051
5 026

1 528 077

110 877
171 470
19 087
3 550

83 316
388 299

16 704

255 191 

2 188 271

2 831 797

2018

6 982 345
6 982 345

-3 796 410
-1 387 199
-1 109 572

-120 881

568 283

28 711
-28 674

568 320

-15 062
-116 541
436 717

2017

6 502 538
6 502 538

-3 601 289
-1 310 333
-1 035 743

-113 160
 

442 103

35 602
-17 308

460 397

-22 787
-99 942
337 668

Resultatregnskap

Balanseregnskap
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Jula AB-konsernet 

Regnskaper

Tkr

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Aksjekapital
Annen egenkapital inklusive årets resultat 
Sum egenkapital

Avsetninger
Utsatt skattegjeld
Andre avsetninger

Langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjon 

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjon  
Leverandørgjeld 
Gjeld til konsernforetak
Aktuell skattegjeld
Annen gjeld 
Påløpte kostnader og forhåndsbetalte inntekter

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Tkr

Den løpende virksomheten
Resultat etter finansielle poster 
Justering for poster som ikke inngår i kontantstrømmen, m.m.
Betalt skatt 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før endring i driftskapital

Kontantstrøm fra endring i driftskapital
Endring i varelager og pågående arbeider
Endring kundefordringer
Endring i kortsiktige fordringer
Endring leverandørgjeld
Endring i kortsiktig gjeld 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten

Investeringsvirksomheten
Investeringer i materielle anleggsmidler 
Salg av materielle anleggsmidler
Investeringer i finansielle anleggsmidler 
Salg av finansielle anleggsmidler
Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten 

Finansieringsvirksomheten
Amortisering av lån
Utbetalt utbytte 
Endring andre kortsiktige fordringer 
Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten 

Årets kontantstrøm
Likvide midler ved årets begynnelse
Kursdifferanse i likvide midler 
Likvide midler ved årsslutt

31.12.2018

5 000
1 276 015 
1 281 015

179 608
201

179 809

295 630
295 630

31 873
330 363
312 234
28 822

244 165
288 009

1 340 386

2 991 920

2018

568 320
93 783

-134 936
527 167

 -103 350
-23 569

-264 765
-11 850

357 431
481 064

-60 578
389

0
0

-60 189

0
-300 000

0
 -300 000

120 875
271 895

1 900
394 670

31.12.2017

5 000
1 177 206
1 182 206

188 990
312

189 302

 
552 801
552 801

42 167
342 241

0
26 728

228 415
267 937

 907 488

2 831 797

2017

460 397
87 048

-169 350
378 095 

 -178 244
-3 774
-4 752

28 652
141 099
361 076

 -73 416
586

 -1 499
1 200

 -73 129

  -91 315
-350 000

-47 114
-488 429

-200 482
467 518

4 859
271 895

Balanseregnskap forts.

Kontantstrømanalyse
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242 000 m2
G&K Blank Fastigheters totale eiendomsareal teller 

på slutten av året hele 242 000 kvadratmeter.

1 nytt 
styremedlem

I år tok Peder Löwhagen plass som nytt 
styremedlem i eiendomsselskapets styre.

Ny grunnskole
I løpet av høsten ble en grunnskole for Göteborg by, 

bydel Angered, ferdigstilt. Skolen har plass til 540 elever.

Finansiell situasjon
Selskapets finansielle stilling er veldig god. Det etterlates 
et godt resultat som skaper muligheter for fortsatt vekst, 
samtidig som man bevarer den langsiktige strategien for 
å ta de rette steg for konsernet.

Harde fakta
Omsetning
74 mkr

Konsernets soliditet 
24 %

Investeringer
230 mkr

Resultat
59,6 mkr

KONSERNETS SOLIDITET  
%

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

21

19

17

15

24

2017201620152014 2018

G&K Blanks Fastigheter 

Oppsummering av året 2018
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Etappe 2 i Skövde
På handelsområdet Stallsiken i Skövde ble i år 

etappe 2 ferdigstilt. Her åpnet leietakerne Lager 157, 
Blomsterlandet og Stadium Outlet sine butikker.

Nye leietakere
Våren 2018 kom Åhléns Outlet og BabyWorld 

til som nye leietakere i eiendomsselskapets 
næringshus på Erikslund i Västerås

Stafettvasan
G&K Blanks Fastigheter gikk Stafettvasan i forfedrenes 
fotspor mellom Sälen og Mora i mars 2018. Det var en 
morsom og tøff utfordring som man sammen klarte på 

9 timer og 30 minutter. En innsats å være stolt over!

KONSERNETS TOTALBALANSE  
Mkr

KONSERNETS 
NETTOOMSETNING  
Tkr

KONSERNETS RESULTAT ETTER 
FINANSIELLE POSTER  
Tkr

G&K Blanks Fastigheter

Jula Holding AB Årsberetning 2018

1 459
1 389

1 323
1 273

1 572

2017201620152014 2018

181 965
171 323

159 600
150 216

212 435

2017201620152014 2018

59 939

54 378

45 422

37 405

74 771

2017201620152014 2018
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I løpet av året har konsernet konsolidert seg, og vi eier i dag 
100  % av Jula Holding AB. Et ledd i utviklingen av selskapene, 
og vi blir et sterkere konsern. Nærheten til søsterselskapene 
med Jula i spissen gjør at det skapes mange synergier og mange 
forretningsmuligheter. Vi har en dyp kunnskap om detaljhandel og 
eiendomsforvaltning og vet ofte hva våre kunder, detaljhandlerne, 
vil ha.

Vi har i år gjennomført to store prosjekter. Skövde er utviklet med 
nye bygg og ny handel. I Angered er skoleprosjektet ferdigstilt, en 
svært fin utvikling av eiendommen vår. Vi fyller på våre arealer og 
ser med god tro frem til å fylle de siste flatene i eiendommen vår 
med flere gode etableringer.

I 2018 dannet G&K Blanks Fastigheter et eiendomsselskap 
sammen med Götenehus Group AB og Erik Hemberg Fastighets 
AB. Trähusstaden Sverige AB har som målsetting gradvis å bygge 
opp en rekke nyproduserte boliger med leiligheter, i hovedsak 
produsert av Götenehus. En spennende retning for fremtiden og et 
sted med et bredt tilbud for eiendomsselskapet.

Vi vil også i fortsettelsen være proaktive, og vi er stadig ute og 
titter på potensielle etableringer og nye forretningsmuligheter på 
hele det svenske markedet.

Det har skjedd veldig mye i 2018 som det dessverre er litt for tidlig 
å fortelle om. Utfallet av disse hendelser vil komme til syne først i 
løpet av neste år.

Vi beveger oss innen et forretningsområde som er sterkt avhengig 
av eksterne faktorer, og vi følger stadig med på markedet og 
planprosesser for våre kommende prosjekter. 

Johan Carlberg 
Adm.dir. G&K Blanks Fastigheter AB

«Vi vil også i fortsettelsen være 
proaktive, og vi er stadig ute og 

titter på potensielle etableringer og 
nye forretningsmuligheter på hele 

det svenske markedet.»

G&K Blanks Fastigheter AB ser tilbake på sitt beste år. Vi vokser stadig, og i år 
kan vi se tilbake på fantastisk morsomme forretninger. Vi styrker ytterligere vår 
posisjon på det svenske markedet og tar høyde for fortsatt vekst og voksende 
eiendomsmasse.

G&K Blanks Fastigheter

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Adm.dir. G&K Blanks Fastigheter AB har ordet 

Fortsatt vekst og en 
voksende eiendomsmasse
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Selskapsstruktur for konsernet 
G&K Blanks Fastigheter AB

På Erikslund i Västerås har flere nye leietakere kommet til i løpet av året, deriblant Åhléns Outlet.

G&K Blanks
Fastigheter AB

Trähusstaden
Sverige AB

G&K Blanks Fastigheter

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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på en utmerket måte. På Stallsiken har man ved ferdigstillingen 
utviklet drøyt 18 000 kvadratmeter handel. 

I år ble store deler av leietakertilpasningene i kontoreiendommen 
Angeredsvinkeln i Angered ferdigstilt. Der har deler av eiendommen 
blitt ombygd til en F-9 grunnskole som skal drives i Göteborg bys 
regi. For øvrig er hoveddelen av den 25 500 kvadratmeter store 
eiendommen leid ut til forskjellige kommunale virksomheter i 
Bydel Angered.   

Vekst  
G&K Blanks Fastigheter er i jevn vekst, både gjennom en rekke 
kommende og påbegynte prosjekter, og gjennom utvikling og nye 
forutsetninger for nye leietakere i allerede eksisterende lokaler.  
Ved å finnes nær leietakerne, ha korte beslutningsveier og hele 
tiden verdsette det personlige møtet skaper man nye muligheter 
samtidig som man tar vare på de leietakerne man har. 

Forvaltning
Forvaltning av eiendommene er selve grunnlaget i selskapets 
virksomhet.  Det er gjennom god kontakt med leietakerne og et 
løpende vedlikehold av boligene at selskapet vil ha fortsatt fornøyde 
leietakere år etter år. I 2018 har vi blant annet laget en oversikt 
over samlet antall porter, lagt nytt tak på en av eiendommene i 
Västerås og installert kjøleaggregat på eiendommen i Kungens 
Kurva. Ved å verne om eiendommene skapes det rom for nye 
prosjekter og for oss å vokse som selskap.  

Marked  
I år har selskapet fortsatt utviklet sine handelsområder.  

På Erikslund i Västerås har Åhléns etablert sitt nyeste konsept, 
Åhléns Outlet, på eiendommen Traversbanan og fikk blant 
annet Jula som nabo. BabyWorld er ytterligere en ny leietaker 
på Erikslund som åpnet i en tilstøtende eiendom som eies av 
G&K Blanks Fastigheter. Eiendommene i Västerås får også nye 
leietagere i 2019, når Stoff & Stil og KFL Bil åpner sine virksomheter 
på Erikslund. 

På handelsområdet Stallsiken i Skövde har det kommet til 
ytterligere et handelshus i 2018. Høsten åpnet Lager 157, 
Blomsterlandet og Stadium Outlet på eiendommen, noe som 
supplerer de eksisterende leietakerne Jula, Willys og Elgiganten 

G&K Blanks Fastigheter kan se tilbake på et resultatmessig sterkt år, og ser nå fremover med fokus på 
utvikling i 2019. Fokusområdene som danner grunnlaget for eiendomsfirma, er forvaltning, marked 
og vekst.

«På Stallsiken har man ved 
ferdigstillingen utviklet drøyt 18 000 

kvadratmeter handel.»

Stallsiken, Skövde

G&K Blanks Fastigheter

Fokusområder 2019

Årsberetning 2018 Jula Holding AB



45

Medarbeidere hos G&K Blanks Fastigheter er Jan Israelsson, Björn Nord, Maria Ohlsson, Johan Carlberg, Linn Lechte og Hans Adolfsson.

Vi følger nøye med på verden for å ta de rette trinn for 
konsernet inn i fremtiden, der det langsiktige er viktig

G&K Blanks Fastigheter

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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Julahuset, Skara

Eiendomsbesittelse

Erikslund, Västerås

Hemlingby, Gävle

Tornby, Linköping

G&K Blanks Fastigheter AB eier en rekke eiendommer hovedsakelig innen handel, 
men også innen kontor, lager og turistnæring. Det totale eiendomsarealet er på 
hele 242  000 kvadratmeter. Her følger en visualisering av eiendommene og et 
innblikk i hvordan eiendommene er fordelt over leietakere og areal for hver eiendom.

G&K Blanks Fastigheter

Årsberetning 2018 Jula Holding AB
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G&K Blanks Fastigheter AB (forts. på neste side)

Eiendom  Leietaker Areal*

Östby 5:10, Hangaren, Lidköping Jula

Sum

675

675

Krämaren 33, Julahuset, Skara Citygross

PJ Sport 

Goldux

ES Småland AB

Jula

Jysk

Sparbanken

Ledig

Sum

6 675

900

700

720

4 745

1 268

0

460

15 468

Bilisten 1, Skara Fordonsgas

Gjutaren 1, Skara Skara 

Terminalen

Jula

Sum

217

9 020

9 237

Vilan 1:7, Drysagården / Gula 

Villan Skara

Knattehälsan

Ledig

Sum

528

325

853

Ladan 3, Skara Ledig

PL Hälsocenter

Sum

2 611

1 990

4 601

Sparbanken 22, Skara H. Andersson

Frisør

Sum

135

85

220

Del av Vilan 1:7 egen 

virksomhet, 

camping, golf

Bilisten, Skara

Drysagården, Skara

Gula Villan, Skara

Ladan 3, Skara

Sparbanken 22, Skara

* Areal i antall tusen kvadratmeter

G&K Blanks Fastigheter

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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G&K Blanks Fastigheter

Erikslund, Västerås

Erikslund, Västerås

Solåsen, Jönköping

Stadsträdgården Vedeby, Karlskrona

Stadsträdgården Vedeby, Karlskrona

Årsberetning 2018 Jula Holding AB
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G&K Blanks Fastigheter

Eiendom  Leietaker Areal*

Hemlingby 52:9, Gävle Jula

Citygross

Sum

3 000

8 380

11 380

Hemlingby 52:10 tomt

Överljudet 3, Solåsen, Jönköping Tingstad Papper AB

Sum

2 430

2 430

Glaskolven 2, Tornby, Linköping Jula

Stadium Outlet

Ledig

Max Hamburgare

Sum

3 417

1 682

1 821

238

7 158

Kugghjulet 1, Erikslund, Västerås Golden Dolphin

Ledig

Ledig

Babyworld

Sum

1 527

742

1 000

1 100

4 369

Kugghjulet 5, Erikslund, Västerås  egen virksomhet, 

bilvask

Traversbanan 1, Erikslund, Västerås Jula

Willys

Ledig

Babya/Lekia

ÖoB

Hööks

Alamadani AB

Pass of Sweden

CLUB XPRS

Åhléns Outlet

Sum

3 958

3 330

1 350

1 260

2 486

470

229

1 350

2 080

2 777

19 290

Strandtorget 1,  

Mälarstrand, Västerås

Mälarstrands 

Havsklippa AB 

Sum

564 

 564

Totalt 75 681

G&K Blanks Fastigheter AB (forts. fra forrige side)

Blankinvest Karlskrona AB

Eiendom Leietaker Areal*

Karlskrona 6:75,  

Stadsträdgården

Jula

Ö o B

Stadium Outlet

Hööks

Sum

3 241

2 293

1 355

445

7 334

Jula Camping & Stugby, Skara

Jula Äventyrsgolf, Skara

Hangaren, Lidköping

* Areal i antall tusen kvadratmeter

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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G&K Blanks Fastigheter

Blankinvest Skövde AB

Eiendom Leietaker Areal*

Nicklet 2, Stallsiken, Skövde Jula 

Willys

Elgiganten

Lager 157

Ledig

Stadium Outlet

Blomsterlandet

Sum

3 335

3 247

3 269

1 813

3 569

1 198

1 298

17 729

Välsviken, Karlstad

Gustavsberg, NyköpingStallsiken, Skövde

* Areal i antall tusen kvadratmeter

Blankinvest Karlstad AB

Eiendom Leietaker Areal*

Handlaren 1, Välsviken, 

Karlstad

Jula

Elgiganten

Lager 157

Stadium Outlet

Sum

3 212

5 020

2 126

1 662

12 020

Handlaren 3, Välsviken, 

Karlstad

XXL Sport

Systembolaget

Coop Värmland

Apoteket

ÖoB

Sum

3 804

1 050

4 618

211

2 127

11 810

Totalt 23 830

Blankinvest Nyköping AB 

Eiendom Leietaker Areal*

Utmålet 11, Nyköping Jula 

Sum

3 184

3 184

Årsberetning 2018 Jula Holding AB
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G&K Blanks Fastigheter

* Areal i antall tusen kvadratmeter

Angeredsvinkeln, Göteborg

Blankinvest Göteborg AB

Blankinvest Partille AB

Blankinvest Trollhättan AB

Eiendom Leietaker Areal*

Skulltorp 1:908, Partille Jula 

Jysk

Sum

2 580

1 268

3 848

Eiendom Leietaker Areal*

Briggen 2, Överby, Trollhättan Jula 

Elgiganten

Sum

3 112

1 541

4 654

Överby, Trollhättan Gamla Alingsåsvägen, Partille

Eiendom Leietaker Areal*

Angered 100:1,Göteborg Arbeidsformidling

Arbeidsformidling

Astar 

Daglig virksomhet

Ljungskilebuss

AME

Serviceenheten

NAV

Skole

Ledig

øvrig overflate ikke utleibar

Sum

2 800

23

1 471

4 034

560

1 200

1 633

867

6 624

4 469

1 762

25 443

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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Kungens Kurva, Huddinge

A6, Jönköping

Nova, Lund

G&K Blanks Fastigheter

Årsberetning 2018 Jula Holding AB
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Marieberg, Örebro

Mälarstrand, Västerås

Blankinvest AB

Eiendom Leietaker Areal*

Torlunda 1:290, Folkesta, Eskilstuna Jula 

Sum

3 950

3 950

Vinkeln 9, Kungens Kurva, Huddinge Jula

Ö o B

Sum

4 165

2 941

7 106

Medlingen 4, Nova, Lund Jula 

Arken Zoo

Sum

3 083

946

4 029

Vakten 2, A6, Jönköping Jula 

Willys

Sum

3 245

3 555

6 800

Mosås 2:67, Marieberg, Örebro NeH Svenska AB

Sum

3 805

3 805

Totalt 25 690

Folkesta, Eskilstuna

* Areal i antall tusen kvadratmeter

G&K Blanks Fastigheter

Jula Holding AB Årsberetning 2018



G&K Blanks Fastigheter AB

Forvaltningsrapport
Den finansielle rapporten som presenteres her, 
utgjør bare et utdrag fra G&K Blanks Fastigheter ABs 
årsrapport og konsernrapport for kalenderåret 2018. 
Tilgang til  hele dokumentet kan fås ved henvendelse til 
Jula Abs økonomiavdeling eller Bolagsverket.

Informasjon om virksomheten
G&K Blanks Fastigheter AB er et eiendomsselskap som direkte og via 
datterselskap eier og forvalter kommersielle eiendommer og er sprunget 
ut av Jula-konsernets behov for egnede lokaler i attraktive posisjoner. 
 
G&K Blanks Fastigheter AB med datterselskap eier og forvalter 
først og fremst kjøpesentre og næringseiendommer i et titall byer i 
Sverige. Lokalene utgjør til sammen et areal på ca. 242 000 kvm, en 
økning på 3  %. Andelen kommersielt handelsareal som er utleid til 
andre leietakere enn Jula, utgjør ca. 64 %. Ledighetsgraden for disse 
handelsarealene er 6 %. G&K Blanks Fastigheter eier også en større 
kontor- og industrieiendom i Göteborg. 

G&K Blanks Fastigheter AB har i løpet av året stiftet et eiendomsselskap, 
Trähusstaden Sverige AB, sammen med Götenehus og Erik Hemberg 
AB. Formålet er å bygge utleieboliger. Siden GK Blanks Fastigheter 
AB gjennom sitt 50 % innehav bare øver en betydelig innflytelse over 
Trähusstaden i Sverige AB, rapporteres innehavet som interesseselskap.

Selskapet har sitt hovedkontor i Skara.

Vesentlige hendelser i regnskapsåret 
og etter regnskapets utgang
G&K Blanks Fastigheter-konsernet har i år lyktes med å fylle opp 
mange ledige lokaler, da først og fremst i Västerås. I Skövde (Stallsiken) 
har eiendommene blitt utviklet ytterligere, og tre leietakere har åpnet 
virksomhet i nyoppførte eiendommer det siste året. I Skellefteå skrider 
prosessen frem med det formål å bygge butikklokaler for blant annet 
Jula. Videre er eiendommen i Angered nå leid ut, og fullt innrettet på 
kommunal- og utdanningsvirksomhet med Göteborg by som stabil 
leietaker.

Resultat og stilling
Nettoomsetningen for konsernet var på 212 mkr (182 mkr), en økning 
på 16 % sammenlignet med foregående år. Resultatet etter finansielle 
poster var på 75 mkr (60 mkr). Per balansedagen 2018 ble det utført 
en vurdering av eiendommene, og markedsverdien er på 2 766 mkr 
(bokført verdi 1 479 mkr). 

Investeringene beløp seg til 230 mkr.

Fremtidig utvikling
Konsernets utvikling vurderes som svært god, med en moderne 
og vellokalisert eiendomspark. Et langsiktig og betydelig 
investeringsprogram med etablering på en rekke steder har allerede 
pågått en tid. I forbindelse med denne ekspansjonen er det innført et 
risikostyringsprogram for fortløpende å kartlegge og møte eventuell 
risiko eller andre usikkerhetsfaktorer. Konsernet har en god økonomisk 
stilling. 

Miljøpåvirkning
Selskapet driver meldepliktig virksomhet ifølge miljøvernloven. 
Meldeplikten gjelder vaskeautomat for vasking av motorkjøretøy 
dimensjonert for minst 5  000 vasker av personbiler per år. Den 
meldepliktige virksomheten tilsvarer 1 % av konsernets nettoomsetning.

Eierforhold
Karl-Johan Blank har i desember 2018 solgt sine aksjer til KJB Holding 
AB, som i sin tur har overdratt samtlige aksjer til Jula Holding AB (org.
nr. 556433-2079).
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NETTOOMSETNING 

MILLIONER KRONER

Tkr

Konsernet
Nettoomsetning
Resultat etter finansielle poster
Totalbalanse
Soliditet (%)

Morselskapet
Nettoomsetning
Resultat etter finansielle poster
Totalbalanse
Soliditet (%)

2015

159 600
45 422

1 322 844
17,0

68 584
8 822

1 165 869
11,3

2018

212 435
74 771

1 572 412
24,0

72 576
7 029

1 402 402
10,4

2016

    171 323
54 378

1 389 361
19,0

66 841
7 114

1 255 435
10,8

2014

150 216
37 405

1 272 780
15,0

72 638
13 396

1 142 571
10,9

2017

181 965
59 939

1 459 373
21,0

67 583
7 830

1 307 792
10,7

Flerårssammenligning

Kr

Styret foreslår å disponere stående overskuddsmidler:

balansert overskudd
årets overskudd

disponeres slik at det i nytt regnskap overføres

130 503 355
6 291 878

136 795 233

136 795 233

Forslag til disponering av overskudd
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G&K Blanks Fastigheter-konsernet

Regnskaper

Tkr

AKTIVA

Anleggsmidler

Materielle anleggsmidler
Bygninger og tomter
Inventar, verktøy og installasjoner
Pågående nyanlegg og forskudd med hensyn til materielle anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Andeler i interesseselskap og felleskontrollerte foretak
Andre langsiktige fordringer

Sum anleggsmidler

Omsetningsmidler

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Aktuelle skattefordringer
Andre fordringer
Forhåndsbetalte kostnader og påløpte inntekter

Kasse og bank

Sum omsetningsmidler

SUM AKTIVA

31.12.2018

1 478 978
9 417

27 846
1 516 241

500
1

501

1 516 742

33 321
10 954

1 497
2 554

48 326

7 344

55 670

1 572 412

31.12.2017

1 292 494
10 018

83 546
1 386 058

0
0
0

1 386 058

24 077
9 922
5 545
2 016

41 560

31 755

73 315

1 459 373

Tkr

Nettoomsetning

Virksomhetens kostnader
Andre eksterne kostnader
Personalkostnader
Avskrivninger av materielle anleggsmidler

Driftsresultat

Resultat fra finansielle poster
Øvrige renteinntekter 
Rentekostnader og tilsvarende resultatposter

Resultat etter finansielle poster

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

Som kan knyttes til morselskapets aksjeeiere
Som kan knyttes til innehav uten bestemmende innflytelse

2018

212 435

-58 295
-6 542

-44 221
-109 058

103 377

189
-28 795

-28 606

74 771

-15 101

59 670

57 290
2 380

2017

181 965

-49 593
-5 344

-39 623
-94 560
87 405

0
-27 466
-27 466

59 939

-13 796

46 143

46 760
-617

Resultatregnskap

Balanseregnskap
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Tkr

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital som kan knyttes til morselskapets aksjeeiere
Aksjekapital
Annen egenkapital inklusive årets resultat 

Egenkapital som kan knyttes til minoritetsinteressen
Innehav uten bestemmende innflytelse

Sum egenkapital

Avsetninger
Utsatt skattegjeld

Langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjon 

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjon  
Leverandørgjeld 
Gjeld til konsernforetak
Aktuell skattegjeld
Annen gjeld 
Påløpte kostnader og forhåndsbetalte inntekter

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Tkr

Den løpende virksomheten
Resultat etter finansielle poster 
Justering for poster som ikke inngår i kontantstrømmen, m.m.
Betalt skatt 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før endring i driftskapital

Kontantstrøm fra endring i driftskapital
Endring kundefordringer
Endring i kortsiktige fordringer
Endring leverandørgjeld
Endring i kortsiktig gjeld 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten

Investeringsvirksomheten
Investeringer i materielle anleggsmidler 
Salg av materielle anleggsmidler
Investeringer i finansielle anleggsmidler 
Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten 

Finansieringsvirksomheten
Endring konserninterne fordringer og gjeld 
Opptatte lån 
Amortisering av lån
Utbetalt utbytte 
Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten 

Årets kontantstrøm

Likvide midler ved årets begynnelse
Kursdifferanse i likvide midler 
Likvide midler ved årsslutt

31.12.2018

3 500
364 651
368 151

3 381 
3 381

371 532

10 385
10 385

1 016 848
1 016 848

39 800
16 541
30 132

1 709
13 992
71 473

173 647

1 572 412

2018

74 771
44 247
-17 179

101 839

-9 244
3 511

-3 693
4 678

97 091

-174 315
30

-501
-174 786

30 132
63 721

-40 800
0

53 053

-24 642

31 755
231

7 344

31.12.2017

3 500
306 983
310 483

1 001
1 001

311 484

10 541
10 541

992 927
992 927

40 800
20 234

0
2 600
14 770
66 017

144 421

1 459 373

2017

59 939
39 623

-23 469
76 093

-6 762
-1 666

-10 302
19 968
77 331

-119 018
0
0

-119 018

0
65 087

-39 029
-2 400
23 658

-18 029

49 784
0

31 755

Balanseregnskap forts.

Kontantstrømanalyse
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Wästgöta Finans AB

Allerede fra begynnelsen av var tanken at dette selskapet skulle ha 
samme verdier som Jula, dvs. finansielle tjenester på «Julas måte». 
Planen på lang sikt er også ikke bare å fokusere på utlån, men også 
inkassovirksomhet, faktoringvirksomhet og tilbud av finansielle 
tjenester til foretak.

I 2018 har Wästgöta Finans jobbet hardt med å utvikle og sette sin 
egen organisasjon, og skape en forretningsplan med de kriteriene 
som kreves for den typen finansiell virksomhet som skal drives. Et 
stort arbeid, som fremdeles pågår, har også blitt gjort for å få nett- og 
finanssystemer på plass. Det meste er nå på plass for styrketesten tidlig 
i 2019.

Navnebytte
I 2018 ble det også gjennomført et navnebytte. Det tidligere navnet 
på virksomheten stemte ikke overens med det verdigrunnlaget og det 
uttrykket foretaket vil ha. Derfor ble navnet byttet til Wästgöta Finans, 
et navn som på en god måte speiler virksomhetens kjerneverdier, som 
er valgt for å ligge svært nær og føles selvsagte, også for Jula. Navnet 
er jordnært og stemmer med den genuine og ærlige følelsen som 
Wästgöta Finans vil ha, siden det handler om å tilby rimelige og enkle 
blankolån til hele Sverige – raskt, trygt, begripelig og med forståelse 

av kundens hverdag. Vi gjør det mulig for mennesker å oppnå sine 
mål! I forbindelse med navnebyttet ble det også skapt en ny logo og 
en grafisk profil.

Fremtid
Våren 2019 lanseres tilbudet til privatpersoner, å låne mellom 
50 000 og 300 000 kroner på 12–36 måneder. Tilbudet skal være 
prisgunstig i de segmentene som vi retter oss mot, både når det 
gjelder renter og avgifter, samtidig som vi tar et stort ansvar for en 
seriøs utlånsvirksomhet.

I 2019 skal Wästgöta Finans, sammen med Jula, primært rette 
attraktive tilbud mot JulaClub-kunder. Dette er et første viktig skritt på 
reisen. Hvis alt går bra, ser vi en relativt rask utvikling av foretaket, for 
eksempel når det gjelder utlån til andre kundegrupper og utvikling av 
finansielle tjenester. 

Mikael Fellbrandt 
CFO Jula Holding AB

Jula Holding-konsernet har i lang tid hatt planer om å danne et selskap som 
leverer forbrukerkreditter til privatpersoner. Hovedformålet er å gjøre det mulig 
for Julas kunder å kunne benytte finansielle tjenester via et selskap i konsernet.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

CFO Jula Holding AB har ordet  

Trygge og enkle



59

Wästgöta Finans AB

Medarbeidere hos Wästgöta Finans er Mikael Fellbrandt, Therese Hjälmner, Anders With, Stefan Wedebrand og Sandra Johansson.

Jula Holding AB Årsberetning 2018

Trygge lån. Enkelt og greit.
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Wästgöta Finans AB 

Forvaltningsrapport
Den finansielle rapporten som presenteres her, utgjør 
bare et utdrag fra Wästgöta Finans ABs årsrapport for 
kalenderåret 2018. Tilgang til hele dokumentet kan 
fås ved henvendelse til Jula ABs økonomiavdeling eller 
Bolagsverket.

Informasjon om virksomheten
Selskapet skal drive finansvirksomhet i form av utlån 
til allmennheten og dermed forenlig virksomhet. 
Forretningsideen for Wästgöta Finans AB er å tilby enkle 
blankolån til kunder i hele Sverige. Selskapets aksjekapital 
beløper seg ved virksomhetens start til 4  000  tkr. 
Innledningsvis vil kundeanskaffelsen skje gjennom 
JulaClub.

I løpet av regnskapsåret har selskapet endret navn fra 
Balance Finance AB til Wästgöta Finans AB. Endringen ble 
registrert den 31. august 2018.

Kr

Styret foreslår å disponere stående overskuddsmidler:

akkumulert tap
årets overskudd

disponeres slik at det i nytt regnskap overføres

-75 819
5 527 607
5 451 788

5 451 788

Forslag til disponering av overskudd

Eierforhold
Selskapet er et heleid datterselskap av KJB Holding AB (org.
nr. 556961-9900).

Vesentlige hendelser i regnskapsåret 
og etter regnskapsårets utgang
I år har det blitt utarbeidet en forretningsplan for 
virksomheten, og i februar 2018 fikk Wästgöta Finans AB 
løyve fra Finansinspeksjonen til å drive virksomhet med 
forbrukerkreditter. Selskapet startet utleievirksomhet til 
kunder i starten av 2019.
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Wästgöta Finans AB 

Regnskaper

Tkr

AKTIVA

Omsetningsmidler

Kortsiktige fordringer
Fordringer hos konsernselskaper
Andre fordringer
Forhåndsbetalte kostnader og påløpte inntekter

Kasse og bank

Sum omsetningsmidler

SUM AKTIVA

Tkr

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Bundet egenkapital
Aksjekapital

Fri egenkapital
Balansert overskudd eller tap
Årets resultat 

Sum egenkapital

Ubeskattede reserver

Langsiktig gjeld 
Gjeld til konsernforetak 
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 
Aktuell skattegjeld
Annen gjeld 
Påløpte kostnader og forhåndsbetalte inntekter
Sum kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Tkr

Den løpende virksomheten
Resultat etter finansielle poster 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten 
før endring i driftskapital

Kontantstrøm fra endring i driftskapital
Endring i kortsiktige fordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i kortsiktig gjeld 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten

Finansieringsvirksomheten
Nyemisjon
Opptatte lån 
Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten 

Årets kontantstrøm

Likvide midler ved årets begynnelse
Likvide midler ved årsslutt

31.12.2018

10 000
12
10

10 022

4 591

14 613

14 613

31.12.2018

4 000
4 000

-76
5 528
5 452
9 452

2 300

189
189

787
1 542

98
245

2 672

14 613

2018

-5 630

-5 630

4 977
787
344
478

0
0
0

478

3 989
4 467

31.12.2017

 0
0
0
0

3 989

3 989

3 989

31.12.2017

4 000
4 000

0
-76
-76

3 924

0

65
65

0
0
0
0
0

3 989

2017

-76

-76

0
0
0

-76

3 950
65

4 015

3 939

50
3 989

Tkr

Virksomhetens kostnader
Andre eksterne kostnader
Personalkostnader

Driftsresultat

Resultat fra finansielle poster

Disposisjoner avsluttende regnskap

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

2018

-4 352
-1 279

-5 630

-5 630

-5 630

12 700

-1 542

5 528

2017

-76
0

-76

-76

-76

0

0

-76

Resultatregnskap

Balanseregnskap

Balanseregnskap forts.

Kontantstrømanalyse
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I forbindelse med kjøpet skapte vi (og Falköpings kommune) også 
alternativer til både toginfrastrukturen og nærliggende mark. For å 
få forretningene i stand ble det lagt ned et stort arbeid i å selge inn 
Jula som en seriøs samarbeidspartner med muskler og kunnskap til 
å utvikle området. Kjøpet ble gjennomført offisielt i mars, ble helt 
klart i mai, og overtakelsen skjedde i september.

Langsiktig bærekraft
Jula har jobbet intensivt med togtransporten og har gjort store 
investeringer i løpet av fem år. Med utviklingen av virksomheten har 
tanken på et kjøp gradvis vokst frem. Satsningen har helt enkelt skapt 
mye merverdi. Hadde vi ikke startet opp togtransporten og utviklet 
den så mye som vi har gjort, hadde nok kjøpet ikke blitt noe av.

I forbindelse med kjøpet i Falköping ble også undertegnede 
administrerende direktør for Jula Logistics.

I prosessen har Jula Logistics virksomhet blitt rendyrket i Jula Holding-
konsernet. Jula er fortsatt den klart største kunden, men tanken er at 
Jula Logistics skal «fly» på egen hånd. Vi skal tjene penger samtidig 
som vi skal skape konkurransefordeler for alle våre kunder.

Stor interesse
I forbindelse med at Jula Logistics tok over togtransporten, så 
vi at interessen for løsningen akselererte. Det finnes en enormt 
stor interesse for tog- og transportløsninger, og et stort behov for 

effektive, bærekraftige «logistikk-huber». I og med at kjøpet ble gjort 
av et kommunalt selskap, ble det offisielt tidlig. Det i sin tur førte til at 
interessenter søkte oss opp direkte, egentlig uten at vi markedsførte 
oss. Konsekvensen ble at vi temmelig omgående begynte å se 
på muligheter for å ekspandere området. Senere ble det truffet 
beslutning om å kjøpe ytterligere 300 000 kvadratmeter tomt, og 
ytterligere togspor.

God miljøforretning
Det er tydelig at mange vil ha denne typen løsninger og den 
miljøgevinsten som det innebærer. Det er helt enkelt miljømessig 
riktig. At det dessuten er en riktig god forretning, gjør naturligvis det 
hele enklere.

Volumene som Jula står for, sammen med andre interessenter, var 
avgjørende for at vi skulle ta beslutningen om å gjennomføre kjøpet. 
Det er imidlertid ikke bare Jula som har stått for volumøkningen. Fra 
før finnes blant annet Swedish Match og Ikea, men nå kom også Mio 
inn med store volumer som gjør tilbudet sterkt og robust.

Når vi ser på den nærmeste fremtiden, ser vi at det vil hende mange 
spennende ting som vil styrke tørrhavnen og tilbudet ytterligere. 

 

Lennart Karlsson 
Adm.dir.Jula Logistics AB

I mars 2018 ble det truffet beslutning om å kjøpe tørrhavnen* i Falköping av Falköping kommune. 
Kjøpet omfattet togspor og totalt ca. 30 000 kvadratmeter tomteareal. Beslutningen er en milepæl i 
historien til Jula Logistics, og markerer også startskuddet for selskapets utvikling til en egen virksomhet 
i Jula Holding-konsernet.

* En tørrhavn er et anlegg for godstransport, blant annet ISO-containere som ligner en havn, men uten direkte tilkobling til sjøfart.

Årsberetning 2018 Jula Holding AB

Adm.dir. Jula Logistics AB har ordet  

Egen togterminal – en 
milepæl i vår historie
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Flyfoto Marjarp

Jula Logistics AB

Omlasting i Falköping

Togtransporten

Jula Holding AB Årsberetning 2018
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Jula Logistics AB 

Forvaltningsrapport
Den finansielle rapporten som presenteres 
her, utgjør bare et utdrag fra Jula Logistics ABs 
årsrapport for kalenderåret 2018. Tilgang til 
hele dokumentet kan fås ved henvendelse til 
Jula ABs økonomiavdeling eller Bolagsverket.

Informasjon om virksomheten
Jula Logistics AB er en del av Jula Holding AB-konsernet, 
og selskapets virksomhet består i å eie, forvalte og drive 
logistikkeiendommer og eie andeler i vindkraftverk.

Selskapet eier Jula ABs sentrallager i Skara som vareforsyning til 
Julas varehuskjeder i Sverige, Norge og Polen skjer gjennom.

Sentrallageret er etter den siste utbyggingen Sveriges største 
logistikkeiendom og omfatter totalt 150  000 kvadratmeter og 
170 000 pallplasser.

Jula Logistics AB har i år startet en omfattende logistikksatsning i 
Falköping og av Falköpings kommune kjøpt en større tomt i direkte 
tilkobling til Västra stambanan. Arbeidet med å utnytte området 
og starte tredjepartslogistikk er innledet.

Selskapets utvikling vurderes til fortsatt å bli positiv i takt med 
konsernets ekspansjon.

Vesentlige hendelser i regnskapsåret
Omsetningen har i år beløpt seg til 40,9 mkr, noe som er en økning 
på 2 % sammenlignet med forutgående år.

Selskapet rapporterer et resultat etter finansielle poster på 
10,9 mkr (10,4 mkr).

Selskapets investeringer beløper seg til 59,2 mkr (0,6 mkr).

Eierforhold
Jula Logistics AB ble i desember 2018 i sin helhet kjøpt opp av Jula 
Holding AB (org.nr. 556433-2079), som i sin tur 100 % eies av KJB 
Holding AB (org.nr. 556961-9900).
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40.9 
NETTOOMSETNING 

MILLIONER KRONER

Tkr

Nettoomsetning
Resultat etter finansielle poster
Totalbalanse
Soliditet (%)

2015

36 988
1 234

405 856
4

2018

40 920
10 938

413 282
10

2016

39 860
9 479

384 781
6

2014

28 203
5 099

417 221
4

2017

39 946
10 368

368 037
9

Flerårsoversikt

Kr

Styret foreslår å disponere stående overskuddsmidler:

balansert overskudd
årets overskudd

disponeres slik at det i nytt regnskap overføres

17 173 303
8 347 009

25 520 312

25 520 312

Forslag til disponering av overskudd
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Jula Logistics AB 

Regnskaper

Tkr

Nettoomsetning

Virksomhetens kostnader
Andre eksterne kostnader
Av- og nedskrivninger av materielle anleggsmidler
Sum virksomhetens kostnader

Driftsresultat

Resultat fra finansielle poster
Øvrige renteinntekter og tilsvarende resultatposter 
Rentekostnader og tilsvarende resultatposter
Sum resultat fra finansielle poster

Resultat etter finansielle poster

Disposisjoner avsluttende regnskap

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

2018

40 920
40 920

-5 213
-17 317

-22 530

18 390

17
-7 469
-7 452

10 938

-1 100

-1 491

8 347

2017

39 946
39 946

-4 719
-17 237

-21 956

17 990

0
-7 622
-7 622

10 368

-1 500

-1 708

7 160

Resultatregnskap

Tkr

AKTIVA

Anleggsmidler

Materielle anleggsmidler
Bygninger og tomter
Inventar, verktøy og installasjoner
Pågående nyanlegg og forskudd med hensyn til materielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omsetningsmidler

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Aktuelle skattefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Forhåndsbetalte kostnader og påløpte inntekter

Sum omsetningsmidler

SUM AKTIVA

31.12.2018

353 228
24 482
30 771

408 481

408 481

743
2 873
1 020

166
4 802

4 802

413 283

31.12.2017

350 377
16 214

917
367 508

367 508

0
258
117

154
529

529

368 037

Balanseregnskap
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Jula Logistics AB 

Regnskaper

Tkr

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Bundet egenkapital
Aksjekapital

Fri egenkapital 
Balansert overskudd
Årets resultat

Sum egenkapital

Ubeskattede reserver

Avsetninger
Utsatt skattegjeld
Sum avsetninger

Langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjon 
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjon  
Leverandørgjeld 
Gjeld til konsernforetak
Annen kortsiktig gjeld 
Påløpte kostnader og forhåndsbetalte inntekter
Sum kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2018

500
500

17 173
8 347

25 520
26 020

20 100

4 331
4 331

243 981
243 981

15 960
31 843
61 410
2 273
7 365

118 851

413 283

31.12.2017

500
500

10 013
7 160

17 173
17 673

19 000

3 602
3 602

259 941
259 941

15 960
28

42 459
2 486
6 888

67 821

368 037

Balanseregnskap forts.

Tkr

Den løpende virksomheten
Resultat etter finansielle poster 
Justeringer for poster som ikke inngår i kontantstrømmen
Betalt skatt 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før endring i driftskapital

Kontantstrøm fra endring i driftskapitalen
Endring i kundefordringer
Endring i kortsiktige fordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i kortsiktig gjeld 
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten

Investeringsvirksomheten
Investeringer i materielle anleggsmidler 
Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten 

Finansieringsvirksomheten
Amortisering av lån
Endring lån konsern
Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten 

Årets kontantstrøm
Likvide midler ved årsslutt

2018

10 938
18 235
-3 377

25 796

-743
-915

31 815
263

56 216

-59 207
-59 207

-15 960
18 951
2 991

0
0

2017

10 368
17 237

-152
27 453

0
101

-438
-4

27 112

-1 135
-1 135

-15 960
-10 017
-25 977

0
0

Kontantstrømanalyse
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