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I din hand har du årsredovisningen för 2021 där vi redogör 
för året som gått. Här kan du läsa om vilka aktiviteter vi har 
prioriterat och hur det ekonomiska resultatet har fallit ut. Vi 
visar också på vilket sätt vi svarar mot Mölndals kommun
fullmäktigemål, vilka i sin tur svarar mot Agenda 2030. 

Vi kan med stolthet konstatera att vi är nöjda. Trots att även 
verksamhetsåret 2021 inleddes och avslutades med restrik
tioner till följd av Coronapandemin, följer vi vårt uppdrag, håller 
oss inom ramen för de resurser som vår ägare  beslutat, och gör 
nytta för både omvärlden och eftervärlden. Som en bekräftelse 
tog vi emot priset Hållbarhetsklivet, Turistrådet Västsveriges 
nyinstiftade pris som syftar till att utveckla en mer hållbar besöksnäring. 

Gunnebo är en plats som sedan 1995 har utvecklat kompetenser för att restaurera och 
vårda ett kulturarv. Hantverk, metoder och material har praktiserats och testats i daglig 
utövning och kopplats ihop med fördjupande forskning. Med respekt för historia, natur
värden och människors behov av en hälsosam och hållbar livsstil har Gunnebo återskapats 
till att visuellt vara mycket nära det som var 1796, men idag är vi också både yrkeshög
skola och en hantverksnod för Göteborgs Universitet. 

Nu, efter 230 år, lyfter vi blicken från kulturarvet och ställer oss frågan: På vilket sätt kan vi 
påverka hur världen ser ut om ytterligare 230 år? Hur säkerställer vi att inte allt är för
gäves? Vi vet att Gunnebo behövs för kommande generationers lärande och upplevelser, 
och vi är övertygade om att våra kompetenser kan bidra med nytta för fler som kämpar 
med en hållbar omställning. Precis som på Gunnebo behöver mänskligheten lära sig att 
restaurera ändliga resurser. Det handlar om allt. Kultur och naturmiljöer, byggnader, 
trädgårdar och landskap – och inte minst maten. 

Att ta sikte på år 2250 är ett hissnande tidsperspektiv för ett kommunalt aktiebolag som 
varje år ska visa resultat. Men, Gunnebo slott har funnits på sin vackra plats i många 
hundratals år, och bolagets uppdrag är att säkerställa att det fortsätter att vara så. Detta 
faktum gör att platsen blir en symbol för hopp om framtiden. 

När du ställer dig frågan om vad du behöver göra för att bidra till en mer hållbar värld, se 
då Gunnebo som en kompetens och en potential att nyttja.

Anki Sande, VD
Gunnebo Slott och Trädgårdar

Vi utvecklar Gunnebo till nytta för 
kommande generationer

Foto: Sören Håkanlind
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Verksamhetsåret 2021

Orangerirekonstruktionen fortsatte enligt den 
tidplan och budget som reviderades 2020 
och byggnaden kommer att invigas i augusti 
2022. Studerande vid Göteborgs Universitets 
 ut bildningar inom kulturmiljövård har medverkat 
inom flera moment. 

Den invändiga restaureringen av slottet fortsatte 
enligt plan och särskilt värt att uppmärksamma 
är att Fröken Christinas sovrum färdigställdes 
och att arbeten i herr Halls förmak påbörjades.

Underhålls och skötselarbetet har följt fast
slagen planering och bolaget har även kunnat 
prioritera några insatser i landskapet utöver plan. 
 Asfaltering av Christina Halls väg beslutades, 
men genomförs i början av 2022.

Utställningen Ostindiens rikedomar genomfördes 
i slottet, från slutet av maj till början av oktober, 
och efter det följde en blomster utställning på 
temat Slow Flowers. Båda utställningarna  var 
uppskattade och välbesökta. 

Gunnebo lanserade också under året digitala live
sändningar, kulturhistoriskt intressanta  föredrag 
som speglar Gunnebos verksamheter.  Dessa 
togs fram i syfte att nå ut till en vidare målgrupp. 
Efter utvärdering fortsätter arbetet som en del av 
affärsutvecklingen under 2022. 

Gunnebo arrangerade sommarslöjd under 
fem dagar för barn 813 år. Totalt fick 60 barn 
möjlighet att delta utan kostnad, tack vare ett 
samarbete med Mölndals stad. Under höstlovet 
och julmarknadshelgerna specialproducerades 
barnanpassade slottsvisningar. Drop – in vigslar 
hade premiär på Gunnebo en varm och skön 
fredag i september.

Gunnebo som Yrkeshögskola (Trädgårds
mästare – hälsa, kultur och miljö) antar respektive 
examinerar årligen ca 25 elever. 2021 beviljade 
myndigheten också en kortkurs i ängsskötsel, med 
kursstart 2022. Gunnebo genomförde 2021 den 
första utbildningen i Sverige inom Slow Flower. 
Utbildningen blev fullbokad på rekordkort tid. 

Intresset i sociala medier växer och vid nyåret 
passerades 14 000 följare på Instagram. 
 Gunnebo uppmärksammades 2021 ibland 
annat Gods & Torp, Gods och Gårdar, Antik och 
Auktion, Matmagasinet och vid flera tillfällen i 
MölndalsPosten.

Gunnebo vann flera priser under året: Västsvenska 
Turistrådets Hållbarhetsklivet, White Guides 100% 
Cirkulärt i kategorin Gästupplevelse och  T ravellers’ 
Choice, Trip Advisor, baserat på  gästernas 
 recen sioner av Gunnebo Kaffehus och Krog

Till vänster: Trädgårdselever från Gunnebos YH-utbildning Trädgårdsmästare - Hälsa, kultur och miljö. Foto: Sofia Kvistborn. 
Till höger: Köksmästare Patrik Sewerin tar emot dagens skörd från trädgårdslandet. Foto: Sören Håkanlind
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Mölndals stads kommunfullmäktigemål

Mölndal stads kommunfullmäktigemål är integrerade i Gunnebos alla mål, strategier och styr
dokument samt en utgångspunkt för det pågående utvecklingsarbetet. Efter 2021 vill vi särskilt lyfta 
fram några effekter som är kopplade till målen.

Gunnebo stärker förutsättningarna för växande 
näringsliv och arbetsmarknad

Omvärlden uppmärksammar arbetet att 
vårda, bevara och utveckla kulturarvet, både 
som kunskapscenter och som förebild inom 
besöksnäringen.  Därmed fortsätter Gunnebo 
att bidra med attraktionsvärde till Mölndal, trots 
de restriktioner som generellt slagit hårt mot 
turismen och näringen.

Gunnebo stärker förutsättningarna för 
 likvärdig utbildning av hög kvalitet som 
 främjar livslångt lärande

Utbildningsutbudet har stärkts ytterligare under 
2021 och efterfrågan på de kompetenser som 
utvecklats på Gunnebo växer. Samarbetet med 
 Göteborgs Universitet och Hantverkslaboratoriet 
förankrar Gunnebo som forskningsmiljö för 
hantverk inom kulturmiljövård. 

Gunnebo bidrar till att utveckla en växande 
och trygg stad, tätort och landsbygd med god 
infrastruktur

Kulturreservat blir en allt mer betydelsefull miljö 
när Mölndal växer. Förutom att platsen är en 

efterfrågad vistelsemiljö är den en 
förutsättning för biologisk mångfald.  Att 
länsstyrelsen finansierar en förstudie om till
gängligheten till landskapet på Gunnebo är ett 
första steg mot vidare utveckling. 

Gunnebo främjar och stödjer ett självständigt, 
gott och aktivt liv för alla åldrar 

För många är Gunnebo den första arbetsplatsen 
eller arbetsplatsen som ger ett meningsfullt 
sammanhang när livet är utmanande.  2021 
erbjöds sju personer arbetsträning eller 
bidragsanställning och 21 ungdomar gavs feri
earbete. Gunnebo ryttarsällskap och Vård och 
 omsorgsförvaltningen i Mölndal tog initiativ till 
att undersöka förutsättningarna för en 
4Hliknande verksamhet. 

Gunnebo driver ett miljö och klimatarbete för 
långsiktigt hållbar utveckling

2021 bifölls ett treårigt Erasmus+ projekt och 
Gunnebo etableras därmed på den internationel
la kartan som kunskapscenter. Projektet syftar 
till att utforska och visa hållbarhetspotentialen i 
traditionellt trädgårdshantverk när det gäller att 
vårda det gröna kulturarvet i Europa. 

Foto: Sören Håkanlind
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I augusti 2022 invigs orangeribyggnaden, frukten av ett av landets mest ambitiösa rekonstruktions
projekt. Detta är en historisk händelse som också blir en av höjdpunkterna när Mölndal firar 100 år. 

Det första spadtaget för att återskapa 
 Gunnebos orangeribyggnad togs i december 
2013.  Rekonstruktionen föregicks av tre på 
raken  följande arkeologiska utgrävningar, 
genomförda av lärare och studerande på 
 Göteborgs universitet. Bortsett från mängder 
av glas och porslin fann man rester efter var 
kakelugnarna hade stått och man kunde avgöra 
exakt var 1700talsorangeriet hade legat i 
förhållande till de växthus som senare ägare 
lät uppföra på platsen. Familjen Sparre hade till 
exempel ett växthus i glas och gjutjärn placerat 
på delar av den gamla grunden till orangeriet.

Som källmaterial till orangeribyggnadens 
 utseende och konstruktion har arkitekt Carl 
Wilhelm Carlbergs c:a 20 ritningar använts till
sammans med samtida akvareller och teckningar. 
Utifrån dessa har strax under 300 moderna 
arkitekt och konstruktionsritningar tagits fram 
som underlag för arbetet.  Bland de kategorier 
av hantverkare som har arbetat på orangeriet 
genom åren märks timmermän, snickare, 
fönsterhantverkare, murare, kakelugnsmakare, 
smeder, bildhuggare, stuckatörer och målare. 
Ansvarig för rekonstruktionen är slottsarkitekt 
Stefan Günther, utbildad i  restaureringsarkitektur 
vid Kungliga konsthögskolan.

Nu är det således äntligen dags för invigning och 
kort därefter kan orangeriet tas i bruk. Gunnebos 
samling av citrus och andra frostkänsliga växter 
flyttar in och nästa fas i byggnadens historia 
tar sin början. Hur sköttes orangeriträden på 
1700 talet avseende vattning, vädring, ljus
förhållanden och värme? Det blir högaktuella 
frågeställningar för trädgårdsmästarna, vilket 
mycket väl kan mynna ut i ett nytt forsknings
projekt där hantverkskunskap prövas på riktigt. 
Dessutom kommer flera delprojekt att återstå, 
till exempel att tillverka de eleganta stolarna och 
dagbäddarna som möblerade orangeriets olika 
rum. 

Byggnaden kommer, idag liksom då, vara lika 
mycket till för umgängesliv som för växternas 
överlevnad  en byggnad för både upplevelser 
och lärande.  

Orangeriet – Månader från att invigas

Till höger: Slottsarkitekt Stefan Günther, ansvarig för 
rekonstruktionen av orangeriet. Nedan: Träbildhuggning 
av Panayiotis Mamakos. Foto: Sören Håkanlind.
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I augusti 2022 invigs orangeribyggnaden.  På bild: Susanna Holmström, fönsterhantverkare. 
Foto: Sören Håkanlind 
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1778. Köpmannen John Hall köper egendomen. 
Den natursköna platsen mellan Stensjön och 
Rådasjön har varit bebodd sedan medeltiden. 
Det var här John Hall d.ä. lät uppföra en av den 
tidens mest moderna och påkostade sommarvillor. 
Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg 
kontrakterades och skapade en ovanligt helgjuten 
herrgårdsanläggning med tydlig inspiration från en 
fem år lång studieresa i Europa. 

Familjen Halls tid på Gunnebo varade bara några 
decennier, innan John Hall d.y. gick i konkurs och 
egendomen gick honom ur händerna. En rad 
privata ägarfamiljer följde, som alla på olika vis tog 
hand om slottet och trädgårdarna efter sina för
utsättningar. En del har förändrats, men påfallande 
mycket finns kvar av 1700talets Gunnebo. 

1949. Mölndals stad köper Gunnebo. Carl och 
 Hilda Sparre kom att bli de sista privata ägarna 
 innan Gunnebo köptes av Mölndal. I synnerhet 

Hilda Sparre (Carl Sparre dog redan 1917) hade 
verkat för att bevara 1700talspärlan, marknadsföra 
den och göra den känd i vida kretsar och på så vis 
bäddat för att kommunen skulle känna att det var 
en plikt och ett ansvar att ”för eftervärlden låta 
bevara de utsökta kulturvärden som Gunnebo 
besitter”. 

1949-1952. En större rekonstruktion genom
förs och Gunnebo blir museum. Slottet och 
lust trädgården närmast huvudbyggnaden 
restaurerades och uppmöblering av slottets salar 
genomfördes. När Gunnebo invigdes som museum 
i maj 1952 av Gustav VI Adolf var intresset för 
Gunnebo enormt bland mölndalsborna och stolt
heten var stor. Ett aldrig senare slaget publikrekord 
sattes när runt 28 000 nyfikna besökare gick på 
visning i slottet det året. 

1963. Gunnebo och den närmast liggande träd
gården utnämns till byggnadsminne.

Historisk bakgrund

”Inget älskar jag såsom 
Gunnebo, Mölndal och 
 m ölndalsborna”.

Citat av Hilda Sparre på hennes 
80-årsdag, 21 februari 1948. 
Hennes önskan var att Mölndal 
stad skulle köpa Gunnebo för att 
låta bevara de stora kulturvärdena, 
vilket gick i uppfyllelse året efter.

Bild från Mölndal stadsmuseum. Lunchbesök hos Hilda Sparre på Gunnebo Slott av skådespelarna Anders de Wahl och 
Sigge Fürst, 1932. 
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1995. Gunnebo – åter till 1700talet. Under 
1970 och 80talen föll Gunnebo i något av 
en törnrosasömn. De ursprungliga eldsjälarna 
 pensionerades och föll ifrån, både salar och 
trädgårdar upplevdes som lite lätt bedagade. Med 
Sverige som nybliven medlem i EU, initierades det 
stora rekonstruktionsprojektet Gunnebo – åter till 
1700talet. Flera byggnader och två stora köks
trädgårdar återskapades. Projektet lever vidare än 
idag, där återuppbyggnaden av orangeriet utgör 
del III. I en framtid återstår att återskapa Carlbergs 
eremitage, detaljer i trädgårdsanläggningen samt 
delar av den engelska landskapsparken. Efter det är 
Gunnebo komplett som familjen Hall och Carlberg 
ville att det skulle se ut.

2000. Gunnebo Slott och Trädgårdar AB bildas. 
Uppdraget för det kommunala aktiebolaget är 
 (sammanfattningsvis) att vårda och utveckla det 
unika kulturarvet samt att erbjuda upplevelser, 
 aktiviteter och utbildning för ett brett fält 
av  intressenter.

2003. Gunnebo utnämns till det första kultur
reservatet i Västragötalandsregionen.

Gunnebo är idag en levande 1700talsmiljö med 
hantverket i centrum. 

Under hösten genomfördes två mycket uppskattade historiska modevisningar med kläder uppsydda av modevetare 
Ellen Nilsson Ekberg. Foto: Sören Håkanlind.

"Här fördjupas kunskap om kultur 
och naturarvet genom lärande och 

 minnesvärda upplevelser"
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för Gunnebo Slott och Trädgårdar 
AB för år 2021. Alla belopp nedan redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges.

Året inleddes och avslutades med restriktioner 
till följd av Coronapandemin, vilket för med 
sig ut maningar i planering och prognostisering. 
Restaurang och butik har hållit öppet för dagliga 
besökare men utbudet av program, evenemang 
och bokade aktiviteter har begränsats sett över 
helår även om sommaren och hösten innebar 
en återhämtning.
 
Bolaget har under året fortsatt den omställning 
som är nödvändig för att möta moderbolagets 
önskan om ett minskat beroendet av koncern
bidrag. Ett affärsutvecklande arbete är igångsatt 
som omfattar varumärket, digitalisering av utbud 
och tydligare fokus på utveckling av samarbeten.
 
Orangerirekonstruktionen följer den tidplan 
och budget som reviderades 2020. Projektet 
startade i december 2013 och byggnaden 
 kommer att in vigas i augusti 2022. Den invändiga 
 restaureringen av slottet fortsatte enligt plan och 
särskilt värt att uppmärksamma är att Fröken 
Christinas sovrum färdigställdes och att arbeten i 
herr Halls förmak påbörjades.
 
Utställningen Ostindiens rikedomar pågick i slot
tet från slutet av maj till början av oktober. Den 
var trots pandemin välbesökt och utställnings
konceptet är intressant att titta på för framtiden.
 
Gunnebo som självständig Yrkeshögskola 
 (Trädgårdsmästare  hälsa, kultur och miljö) har stort 
söktryck, och årligen examineras ca 25 elever. 2021 
beviljade myndigheten också en för utbildning inför 
utbildningsstarten samt en kortkurs i ängsskötsel, 
med kursstart 2022. Gunnebo genomförde 2021 
den första utbildningen i Sverige inom Slow Flowers. 
 

Bolaget beslutade att inte längre ha arbetshästar i 
egen regi.
 
Beslut togs om asfaltering av Christina Halls väg, 
arbetet genomförs under inledningen av 2022.
 
Bolaget tilldelades utmärkelsen ”Hållbarhets
klivet”, ett initiativ som instiftats 2021 av 
Turistrådet Västsverige i syfte att bidra till att 
utveckla en mer hållbar besöksnäring.
 
Framtidsaspekter
Under bolagets dryga tjugo verksamhetsår har 
unik kompetens utvecklats genom att restaurera 
byggnader, trädgård och landskap. Verksamheten 
har idag möjlighet att utvecklas så att den kan 
vara till nytta för många fler. Upplevelser på 
Gunnebo vill inte bara visa upp platsens skönhet 
och historia utan också bidra med lärande och 
reflektion. I bolagets framtida riktning och affärs
modell bildar detta grund.
 
Riskanalys
Koncernmoderns önskan att bolaget ska minska 
beroendet av koncernbidrag för med sig ett antal 
risker och behov. Den prisutveckling på energi 
vi sett i vinter är en stor risk som dagens för
utsättningar inte omhändertar. Affärsutveckling 
kräver investeringar i såväl verksamhet som 
anläggning. Anpassning genom kostnadsminsk
ning påverkar uppdraget att bevara byggnader 
och landskap. En mer fullödig riskanalys är 
 presenterad till Kvarnfallet Mölndal AB.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
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 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

 KOMMENTARER TILL RESULTATET

Några väsentliga händelser efter balansdagen har inte inträffat.

Bolaget redovisar ett positivt resultat på 273 tkr 
efter koncernbidrag från moderbolaget  Kvarnfallet 
Mölndal AB.
 
Bolagets intäkter uppgår till 27,3 mkr (2020: 22,8 
mkr). 
 
Största intäkten för verksamheten är försäljning 
vid Kaffehus och Krog som uppgår till 14,2 mkr 
(2020: 11,2 mkr). Intäktsökningen beror främst 
på att restriktionerna under året tidvis har lättat 
och aktiviteter såsom konferenser och fester har 
kunnat genomföras.  
 
Under 2021 uppgick intäkterna för utbildnings
verksamheten till 4,3 mkr (2020: 3,7 mkr). 

Intäktsökningen beror på att Gunnebo under året 
genomförde en utbildning inom Slowflower.  
 
Andra intäkter är entré och försäljning vid 
evenemangs verksamhet 1,2 mkr (2020: 0,7 mkr). 
Försäljningen i Gunnebo butik uppgick till 2,0 mkr 
(2020: 1,9 mkr).
 
Rörelsekostnaderna har ökat med 3,3 mkr. 
Personalkostnaderna utgör 26,8 mkr (2020: 25,1 
mkr). Exempel på andra stora kostnadsposter är 
arrende, drift och underhåll av fastigheterna 6,6 
mkr (2020: 5,7 mkr), samt råvaror för Kaffehus 
och Krog på 4,0 mkr (2020: 3,3 mkr).  

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB (556602
0862) med säte i Mölndal är sen 20001221 
dotterbolag till Kvarnfallet Mölndal AB, som 

är moderbolag i en av Mölndals stad helägd 
 koncern, Kvarnfalletkoncernen. 

 ÄGARFÖRHÅLLANDE

Bolagets uppgift är att vårda och utveckla 
det  unika kulturarv som Gunnebo Slott och 
 Trädgårdar utgör och därmed erbjuda in
spirerande upp levelser och aktiviteter till ett 

brett fält av intressenter, som allmänhet, närings
liv, kultur turism och utbildningsväsende. Bolaget 
strävar efter att kombinera omhändertagade och 
affärsmässighet 

 VERKSAMHETEN
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 RESULTAT OCH STÄLLNING

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 23 144 18 321 27 159 24 460  
Resultat efter finansiella poster 17 727 18 944 18 579 17 976
Soliditet (%) 11 9 7 5  
Balansomslutning 11 865 12 051 15 163 19 504  

Prestationer      
Antal besök i guidad verksamhet 4 266 3 305 7 806 5 968 

 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

  Aktie- Balanserat Årets Totalt
  kapital resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 1 000 20 37 1 057
Omföring av årets resultat   37 37 0
Årets resultat   242 242
Belopp vid årets utgång 1 000 57 242 1 299
         

 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserad vinst 56 936
Årets vinst 242 077
 299 013
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 299 013
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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 RESULTATRÄKNING

  Not 2021 2020

Nettoomsättning  2 23 144  18 320  
Aktiverat arbete för egen räkning    1 969  1 826
Övriga rörelseintäkter  3 2 200  2 626
     27 313  22 772  
           
Rörelsens kostnader          
Råvaror och förnödenheter    3 939  3 215   
Handelsvaror    962  1 261  
Övriga externa kostnader  4 11 967 10 997  
Personalkostnader  5 26 818  25 095  
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   938  1 085  
Övriga rörelsekostnader    371  2 
   
     -44 995  -41 655
Rörelseresultat    -17 682  -18 883
  
Resultat från finansiella poster          
Räntekostnader och liknande resultatposter  6 45  61 
   
     45  61  
Resultat efter finansiella poster    -17 727  -18 944 
   
           
Bokslutsdispositioner  7 18 000  19 000 
    
Resultat före skatt    273  56   
           
Skatt på årets resultat  8 31  19  
Årets resultat    242  37 
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 BALANSRÄKNING

Tillgångar  Not 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar         
      
Immateriella anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar  9 0  59
     0  59  
Materiella anläggningstillgångar        
Maskiner och andra tekniska anläggningar  10 412  376
Inventarier, verktyg och installationer  11 2 632  3 137
Mark och belysningsanläggning  12 256  357
Djurbestånd  13 0  2
     3 300  3 872
      
Finansiella anläggningstillgångar        
Uppskjuten skattefordran    26 0
     26 0
Summa anläggningstillgångar    3 326 3 931

         
Omsättningstillgångar        
         
Varulager m m        
Råvaror och förnödenheter    141  140
Färdiga varor och handelsvaror    279  435
Pågående arbete för annans räkning  14 4 167  3 436
     4 587  4 011
  
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar    732  233
Fordringar hos Mölndals stad    68  2 643
Fordringar hos övriga koncernföretag    48  30
Aktuella skattefordringar   1 063 470 
Övriga fordringar    1 605 384
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 401  310
     3 917  4 070

         
Kassa och bank   35  39

Summa omsättningstillgångar    8 539 8 120  
       
        
Summa tillgångar    11 865 12 051
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 FORTSÄTTNING BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder  Not 2021-12-31    2020-12-31  
   
Eget kapital  16      
Bundet eget kapital        
Aktiekapital    1 000  1 000
     1 000  1 000
         
Fritt eget kapital        
Balanserad vinst eller förlust    57 20
Årets resultat    242  37
     299  57

Summa eget kapital    1 299 1 057

         
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit  17 2 057  4 192
Leverantörsskulder    3 339  2 050
Skuld till Mölndals stad    24 166
Skulder till övriga koncernföretag    247 164
Övriga skulder    1 257 984
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18 3 642 3 439

Summa kortfristiga skulder    10 566  10 994
         
Summa eget kapital och skulder    11 865 12 051
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 KASSAFLÖDESANALYS

  Not 2021 2020
Den löpande verksamheten          
Resultat efter finansiella poster    17 727 18 944
Justeringar för avskrivningar och utrangeringar    1 310 1 085
Betald skatt    31 19
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital    -16 448  -17 878  
           
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet          
Förändring av varulager och pågående arbete    576  2 979  
Förändring av kundfordringar    499  538  
Förändring av kortfristiga fordringar    625 2 236  
Förändring av leverantörsskulder    1 289  544  
Förändring av kortfristiga skulder    418 936  
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -15 191  -15 117  
           
Investeringsverksamheten          
Investeringar i materiella anläggningstillgångar    678  385
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -678  -385
    
Finansieringsverksamheten          
Erhållna koncernbidrag    18 000  19 000
Nettoförändring checkräkningskredit    2 135  3 508
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    15 865  15 492
    
           
Årets kassaflöde    -4  -10
           
Likvida medel vid årets början          
Likvida medel vid årets början    39  49  
Likvida medel vid årets slut    35 39  
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Noter

 ALMÄNNA UPPLYSNINGAR

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Års
redovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstill
gångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nytt
jandeperioden med hänsyn till väsentligt restvär
de. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
• Hemsida 5 år
• Maskiner och andra tekniska anläggningar 

510 år
• Inventarier, verktyg och installationer 520 år
• Datorer 3 år
• Bilar och andra fordon 510 år
• Mark och belysningsanläggning 1020 år
• Djurbestånd 35 år
 

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvär
de på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet 
avses varornas beräknade försäljningspris mins
kat med försäljningskostnader. Den valda vär
deringsmetoden innebär att eventuell inkurans i 
varulagret har beaktats.
 
Avsättningar
En avsättning resovisas i balansräkningen när 
koncernen har en legal eller informell förpliktelse 
som en följd av en inträffad händelse och det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera åtaganden och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.
 
Avsättningen prövas per varje balansdag och 
justeringar av avsättningen redovisas i resulta
träkningen.
 
Operationell Leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avser operationel
la leasingavtal och avser arrende. 

 Skatt
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot 
eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redo
visas i eget kapital.
 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhål
las avseende aktuellt år. Hit hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

 NOT 1 - REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredo
visning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
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 Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt 
i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
 
Koncernbidrag 
Koncernbidrag redovisas som en bokslutsdispo
sition i resultaträkningen.
 

Uppgifter om moderbolag
Kvarnfallet Mölndal AB (org nr 5566020854) 
är moderbolag till Gunnebo Slott och Trädgårdar 
AB och upprättar koncernredovisning. Moderbo
laget har sitt säte i Mölndals stad, Västra Göta
lands län.

 

 NOT 2 - INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

    2021 2020
     
Försäljning till Mölndals stad   1 066 569
Försäljning till övriga koncernföretag   818 427
    1 884 996

     
Inköp från Mölndals stad   3 189 3 305
Inköp från övriga koncernföretag   1 092 677
    4 281 3 982

 NOT 3 - ÖVRIGA INTÄKTER

    2021 2020
     
Arbetsmarknadsbidrag   1 523 1 513
Övriga verksamhetsbidrag   677 1 083
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar   0 30
    2 200 2 626

  

         

NYCKELTALSDEFINITIONER

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 
men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskat
tade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
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 NOT 4 - ARVODE TILL REVISORER

   2021 2020  
       
Ernst & Young AB      
Revisionsuppdrag   69 75
    69 75
   
  

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revi
sor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gransk
ning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

 NOT 5 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

    2021 2020  
       
Medelantalet anställda    
Kvinnor   25 24
Män   18 18
    43 42  
       
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör   1 393 1 236
Övriga anställda   17 698 17 068
    19 091 18 305

Pensionskostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör   370 341
Pensionskostnader för övriga anställda   1 091 1 092
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal   5 972 5 175
    7 432 6 608

Övriga personalkostnader   294 182
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader  26 818 25 095

  
       Bolaget har träffat avtal med VD om dennes anställningsvillkor. Enligt avtalet gäller en ömsesidig 
uppsägningstid på sex månader. Uppsägning från bolagets sida berättigar VD till en engångser
sättning om 15 månadslöner som avgångsvederlag.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen   57 % 44 %
Andel män i styrelsen   43 % 56 %
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 NOT 6 - FINANSIELLA INVESTERINGAR

     2021 2020  
       
Räntekostnader   45 61  
    45 61  

 NOT 7 - BOKSLUTSDISPOSITIONER

    2021 2020  
       
Erhållna koncernbidrag   18 000 19 000  
    18 000 19 000  

 NOT 8 - AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

    2021 2020  
       
Skatt på årets resultat    
Aktuell skatt   64 19
Justering avseende tidigare år   7  
Uppskjuten skatt   26  
Totalt redovisad skatt   31 19

Avstämning av effektiv skatt
    2021   2020

  Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt   273   56
         
          
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 56 21,40 12
Justering avseende skatter för föregående år   7    
Övriga ej avdragsgilla kostnader   8   7
Övrigt   26    
Redovisad effektiv skatt 11,31 -31 33,41 -19
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 NOT 9 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   2021-12-31 2020-12-31  
       
Ingående anskaffningsvärden   391 391  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   391 391  
       
Ingående avskrivningar   332 254  
Årets avskrivningar   59 78  
Utgående ackumulerade avskrivningar   -391 -332  
       
Utgående redovisat värde   0 59  
  

 NOT 10 - MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

    2021-12-31 2020-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden   1 379 1 308
Inköp   187 71
Utrangeringar   599 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   967 1 379
     
Ingående avskrivningar   1 004 937
Utrangeringar   514 0
Årets avskrivningar   65 67
Utgående ackumulerade avskrivningar   -555 -1 004
     
Utgående redovisat värde   412 376

 NOT 11 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

    2021-12-31 2021-12-31
     
Ingående anskaffningsvärden   14 312 14 094
Inköp   492 314
Utrangeringar   2 432 0
Försäljningar   0 95
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   12 372 14 312
     
Ingående avskrivningar   11 175 10 429
Utrangeringar   2 159 0
Försäljningar   0 95
Årets avskrivningar   724 840
Utgående ackumulerade avskrivningar   -9 740 -11 175
     
Utgående redovisat värde   2 632 3 138
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 NOT 12 - MARK- OCH BELYSNINGSANLÄGGNING

    2021-12-31 2020-12-31   
       
Ingående anskaffningsvärden   728 728
Utrangeringar   38 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   690 728
     
Ingående avskrivningar   371 283
Utrangeringar   25 0
Årets avskrivningar   88 88
Utgående ackumulerade avskrivningar   -434 -371
     
Utgående redovisat värde   256 357

 NOT 13 - DJURBESTÅND

    2021-12-31 2020-12-31   

Ingående anskaffningsvärden   35 60
Utrangeringar   35 25
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   0 35
     
Ingående avskrivningar   33 43
Utrangeringar   35 22
Årets avskrivningar   2 12
Utgående ackumulerade avskrivningar   0 -33
     
Utgående redovisat värde   0 2

 NOT 14 - PÅGÅENDE ARBETE

    2021-12-31 2020-12-31   

Ingående anskaffningsvärde   3 436 5 458  
Nedlagda kostnader   3 386 4 122  
Finansieringsbidrag   2 654 6 144  
Utgående redovisat värde    4 167 3 436 
   
Varav:
Orangeriet                            3 772
Rekonstruktion slottet         395

Summa                               4 167
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 NOT 15 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

    2021-12-31 2020-12-31   

Upplupna lönebidrag   116 113
Övriga upplupna intäkter   39 0
Förutbetalda kostnader   246 197
    401 310

 NOT 16 - ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

Skuld koncernkonto avser likvida medel på ett underkonto i Mölndals stads koncernkontostruktur.
 
    2021-12-31 2020-12-31 
       
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till   15 000 15 000
Utnyttjad kredit uppgår till   2 057 4 192
  
       
Mölndals stad har en borgensförbindelse för Gunnebo Slott och Trädgårdar AB:s checkräkningskredit, för 
denna tjänst betalar Gunnebo Slott och Trädgårdar AB en avgift.

   

 NOT 17 - KONCERNKONTO

     Antal  Kvot-
   aktier  värde
Namn
Antal AAktier   1 000 1 000
    1 000 
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 NOT 18 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

    2021-12-31 2020-12-31   

Semesterlöneskulder inkl sociala avgifter   738 459
Upplupna löner   362 859
Sociala avgifter   174 353
Upplupna pensionskostnader   838 819
Övriga upplupna kostnader   465 222
Förutbetalda intäkter   1 065 725
    3 642 3 438
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