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ÄR ALLT”

När vi summerar räkenskapsåret 2016/2017 är det svårt att inte 
istället börja blicka framåt. Tack vare goda samarbeten har vi 
kunnat växa, såväl som personer som företag och koncern, och 

det är med en härlig känsla vi går vidare mot ny mark.

i kan se tillbaka på ett händelserikt och mycket positivt år. Vi har 
gjort exit med goda resultat i ett flertal projekt. I industriområdet 
Arninge i Täby uppförde vi en industrihall i tre våningar om totalt 
2 000 kvadratmeter. Ett område med oerhört hög efterfrågan som 
gav tio köpare välbehövda lokaler och oss en av våra mest lön-

samma affärer. Tillsammans med MZ Bygg och Convertere har vi utvecklat befint-
liga lokaler till toppmoderna lägenheter och vi har inte minst förvärvat mark i olika 
delar av landet. I Landvetter har vi påbörjat uppförandet av en industrihall med 12 
lokaler och på Ekerö förbereder vi oss för ett långsiktigt samhällsplanerings- 
projekt. Läs mer om både våra avslutade och pågående projekt på sidorna 13–17.

För varje månad och vecka som har gått, och för varje affär vi genomfört, har 
vikten av goda samarbeten blivit än mer tydlig. Vår hela affär bygger på att upp-
rätta och vårda goda, långsiktiga relationer – för vi vet att det är allt i vår bransch. 
Ett dåligt fungerande samarbete kan vara förödande, medan ett välmående kan 
vara startskottet på något långt och lönsamt för alla parter. Därför måste vi själva 
vara attraktiva att samarbeta med. Det har vi varit, vi är det i dag och vi kommer 
att vara det framöver – och det utmärker oss.

Samtidigt ska vi fortsätta att våga kasta oss ut och prova nytt – det ligger i vår 
natur och är vad som driver oss framåt. Att vi kan göra det med trygghet grundar 
sig i vår förmåga att skapa relationer. Det är en av våra främsta styrkor och har 
spelat en stor roll i att vi kan summera det gångna året så positivt.

Vi är ödmjuka för att vi fortfarande lär oss och utvecklas – för ett par år sedan 
hade vi inte haft möjligheten att ta oss an Ekeröprojektet. Om ytterligare två år är 
kanske samhällsplanering vårt största fokus, kanske bygger vi enorma serverhallar 
eller lägger merparten av vår tid på att utveckla bostadsrätter.

Det vi vet med all säkerhet är att vi bygger – tillsammans med våra goda 
vänner. 

PRODUKTION
Denna koncernredovisningen är framtagen i samarbete mellan Oh My! och Koncepthus. 

Text: Erik Backlund. Layout: Maja Wijkström. Projektledare: Hanna Thell.
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et var ett tv-program som satte 
hjulen i rullning på riktigt. År 2012 
hade Erik Månsson och Ingi Vidarsson 
en tid haft en vilja att röra sig från 
finans- till fastighetsbranschen och 

en idé om hur övergången skulle gå till. Samtidigt 
som man utvärderade objekt i storleksordningen 
villor, att köpa, utveckla och sälja, letade TV4 efter 
någon som ville stå för fastighetsrisken kopplad till 
sin nya produktion Drömkåken. Över en natt sattes 
företagsnamnet, visitkort trycktes och en hemsida 
lanserades. TV4 skulle mötas av ett storbolag, trots 
att det i själva verket rörde sig om ett tvåmanna- 
projekt.

– Vi hade egentligen inte ens en färdig bolagsidé. 
Allt gick otroligt fort, men i slutändan blev det ett 
lyckat projekt och den egentliga starten på allting, 
berättar Ingi Vidarsson.

Även om Drömkåken kanske inte gick hem helt 
och hållet i de svenska tv-sofforna blev det en 
succé för Koncepthus. Nöjda köpare kunde flytta in 
i radhusen, affärerna kom igång och Erik, Ingi och 
Koncepthus fick ett starkt referensprojekt.

I dag är Koncepthus ett bolag verksamt inom 
fyra områden på den svenska fastighets- 
marknaden: industrilokaler, fastighetsutveckling, 
nyproduktion och förvaltning. Och bredden är en 

av företagets stora styrkor. Att ha kompetensen, 
kapaciteten och engagemanget att kunna uppföra 
enorma industrilokaler parallellt med att utveckla 
mindre ytor till moderna bostäder är speciellt. 
Det är utmärkande i en konkurrensutsatt bransch 
och det ger ett starkt skydd mot svängningar i 
marknaden.

En annan styrka är snabbrörligheten. Den  
slimmade organisationen med fyra medarbetare 
kan fatta snabba beslut och gå från ord till handling 
när en möjlighet uppenbarar sig. I kombination med 
det finansiella kunnandet och den ekonomiska  
bakgrunden hos teamet har starka och framgångs-
rika samarbeten med byggbolag, investerare, 
arkitekter och leverantörer etablerats.

– Vi är vana att prata med banker, investerare 
och finansiella institut. Vi vet hur de tänker och kan 
bygga relationer med dem. Det var vår väg in och 
vår trygghet när vi kastade oss in i en ny bransch. 
Nu har vi etablerat oss och utforskar vårt nästa 
steg, säger Erik Månsson.

FRÅN DRÖMKÅK 
TILL KONCEPTHUS

Vi har kommit fram till att Koncepthus är ett 
fastighetsutvecklingsbolag. Men kanske är fastighetsentreprenörer 
egentligen ett bättre ord. Vi vill inte låsa oss i en nisch, eller fastna 

i ett område – vi vill hitta möjligheter och ta dem. Oavsett om 
det innebär att bygga industrilokaler, utveckla lägenheter 

eller att skapa helt nya stadsdelar.

”Allt gick otroligt fort,  
men i slutändan blev 
det ett lyckat projekt.”

KONCEPTHUS
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EFFEKTIVT. PERSONLIGT. 
ENGAGERAT.

ERIK MÅNSSON . Grundare, finansieringsansvarig 
och affärsutvecklare Tidigare rådgivare på Svenska 
investeringsgruppen samt Carnegie Investment Bank. 
Utbildning: Ekonomexamen från Stockholms universitet.

Med en smidig organisation möjliggör vi en snabbrörlighet som kännetecknas av 
effektiv administration och korta beslutsvägar. I nära och framgångsrika samar- 
beten med entreprenörer, investerare, andra fastighetsutvecklingsbolag och  
kommuner kan vi med djupt engagemang och personliga kontakter skapa en  
dynamik och en fortsatt tillväxt.

ELIAS CARLGREN . CFO. Tidigare Senior 
Associate på Grant Thornton. Utbildning:  
Ekomonexamen från Uppsala universitet.

INGI VIDARSSON . Grundare, projektledare och affärsutvecklare. 
Tidigare rådgivare på Svenska investeringsgruppen samt Account 
Manager på Siemens Financial Services. Utbildning: Ekonomexamen 
från Stockholms universitet.

HANNA THELL . Projektledare. Erfarenhet från kundservice, 
administration, avtal, ekonomiassistent på ICA, Trygg Hansa 
och Point Transaction Systems. Utbildning: Ekonomexamen 
från Stockholms universitet samt examen i Internationell  
inköpare från Stockholms internationella handelsskola.

”VI SKA ALLTID 
FORTSÄTTA VARA  

I  RÖRELSE”

Koncepthus har byggts med vind i seglen. Marknaden kan komma att mattas 
av, men vi kommer inte att bromsa. Vi övervakar marknaden och kommer att  

fortsätta hitta möjligheter; för oss, med vår bakgrund, kan det till och med 
innebära ytterligare chanser att ta marknadsandelar.

tt fastighetsmarknaden har varit glödhet har inte undgått 
många. Koncepthus bildades under en gynnsam period och att det 
har spelat in i framgången går inte att bortse ifrån. Men även om 
en viss avmattning är att vänta är vi inte oroade. Med låga fasta 
kostnader, en slimmad organisation och en låg andel lånat kapital 

ser vi ljust på framtiden.
Många bolag kan få det tufft, men det skapar samtidigt marknadsmöjligheter för 

de som är bättre rustade. Det är i sådana lägen vår bredd kan komma till sin fulla 
rätt – vi kan hitta möjligheter även i ett tuffare klimat.
 
Vi ser fram emot att utveckla de 11 hektar mark vi förvärvat på Ekerö. Det blir 
vårt första samhällsplaneringsprojekt och har alla förutsättningar för att bli lön-
samt. Vi har genomfört noggranna marknadsundersökningar och fört en tät dialog 
för att undersöka vad såväl kommunen som Ekeröborna vill ha, och utformat vårt 
projekt för att möta behoven och önskemålen hos alla parter. 

Vi ser också mycket fram emot att utveckla Convertere. Ett bolag som inte minst 
stabiliserar vårt kassaflöde med många mindre projekt, som vi konsekvent kan 
göra exit i, men som också agerar på ett marknadssegment där vi ser möjligheter 
att ta betydande marknadsandelar. 

Exakt var vårt fokus ligger om fem eller tio år är inte helt lätt att säga. Vi är 
entreprenörer på en marknad som hela tiden förändras. Nu har vi lagt en stabil 
grund och är redo att börja gjuta väggarna.

Det vi vet är att koncepthus är och ska fortsätta att vara ett snabbfotat bolag. 
Oavsett marknadens svängningar ska vi identifiera möjligheter, och ta dem. Vi ska 
lära oss nya färdigheter och alltid fortsätta att vara i rörelse – aldrig känna att vi är 
nöjda. Med ett brett och pålitligt nätverk av samarbetspartners ska vi lära av  
varandra, fortsätta bygga långsiktigt hållbara relationer, växa med förnuft och 
skapa mervärden i de fastigheter vi förvärvar, utvecklar och förvaltar. 

Och vi ska ha kul på vägen. Väldigt kul.

FRAMTIDEN
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VALLASTADEN
Nyproduktion av arkitektritat fyravåningshus i Vallastaden i Linköping, Sveriges största 
bo- och samhällsexpo. Totalt 14 lägenheter med preliminärt tillträde hösten 2017.

STUVSTA
Fastighet för utveckling av nyproducerat arkitektritat hus  

med 11 lägenheter och 1 lokal i centralt läge i Stuvsta.



TITEL

MÖT 
VÅRA

VÄNNER

Vi kan slå oss för bröstet hur mycket som helst. Vi kan 
visa upp våra projekt och byggen och vi kan backa upp 

det med siffror. Men det betyder mer när det kommer 
från någon annan.

PARTNERS

10

”JAG ATTRAHERAS INTE 
AV EN BANKRÄNTA”

Dubbel avkastning jämfört 
med börsen, projekt färdig-
ställda i tid och en möjlighet 
att få bidra med kunskap. 
Så summerar investeraren 
Marika Wærn sitt intresse 
och sina kontinuerliga  
investeringar i Koncepthus. 
Och det säger väl egentligen 
det mesta.

fter åtta år i Ryssland var det 
2010 dags att flytta hem. Marika 
Waern hade startat, drivit och 
sålt det första, och sedermera 
största, växtinredningsföretaget 

i landet och hade såväl siktet som kapitalet 
inställt på den svenska fastighetsmarkna-
den.

– Egentligen var min plan att starta ett 
eget företag och börja bygga industrihallar 
i egen regi, berättar Marika.

Men när en bekant introducerade henne 
för Erik Månsson och Koncepthus kom hon 
på andra tankar.

– Det kom fram att Erik och jag har 
samma bakgrund. Vi växte båda upp på en 
gård i Västergötland och ingen av oss var 
rädd för att hugga i och få lite skit under 
naglarna. Vi värderar dessutom båda att 
jobba med människor man tycker är genu-
int trevliga, och Ingi, Erik och jag fattade 
snabbt tycke för varandra.

Men att skaffa vänner är givetvis inte 
allt för en investerare. När det kommer 
till kritan är det pålitlighet, förtroende 
och – framför allt – avkastning på kapital 

som gäller. Som en av huvudinvesterarna 
i Koncepthus har Marika varit en viktig 
kugge i uppbyggnaden av företaget, ända 
från det första projektet och i merparten av 
de senare. Och hon har inga planer på att 
förändra det vinnande konceptet.

– Bara det faktum att projekten färdig- 
ställs i tid, eller till och med före utsatt 
tid, är extremt värdefullt för mig. Men jag 
attraheras inte av en bankränta. Att jag har 
i princip dubbelt så hög avkastning på  
Koncepthusprojekt som på börsen, och 
dessutom känner att jag kan bidra med 
kunskap och kontakter, gör att jag är 
väldigt positiv och kommer att fortsätta 

att ha en stor del av mina investeringar i 
Koncepthus.

Som en av Koncepthus framgångs- 
faktorer lyfter hon företagets småskalighet,  
i relation till det större tänket och ögat för  
att identifiera möjligheter.

– Erik och Ingi kan se en bit mark och 
tänka ”Bra, här kan vi bygga sju radhus”, 
och inte se det som något för litet. Sådana 
aktörer både behövs och kommer att 
kunna gå längst, de som ser möjligheter för 
vad de är, oavsett storlek. Långsiktigt tror 
jag även att bredden i deras verksamhet 
talar för dem.

PARTNER /  INVESTERARE
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PARTNER /  AFFÄRSUTVECKLING

Fastighetsbranschen bygger till mångt och mycket på  
rekommendationer, renommé och samarbeten. Det vet Bernt-Olof 
Gustavsson, som med en gedigen branscherfarenhet och ett  
brett nätverk tar Koncepthus till nya marknader, förhandlingsbord 
och partners. 

d för KF Fastigheter i 
15 år, anställningar hos 
Electrolux, Stockholms 
badhus och ett allmän- 
nyttigt fastighetsföretag. 

Och så det egna rådgivningsbolaget 
Rexad. Det är Bernt-Olof Gustavssons cv i 
kortast möjliga form, och ger en finger-
visning om de antal handslag han skakat, 
kommunpolitiker han förhandlat med och 
affärer han avslutat.

– Genom åren har jag skaffat mig en 
bred segmentskunskap. Jag har jobbat 
med många olika typer av fastigheter och 
människor och byggt ett stort nätverk, 
berättar han.

Men det var först under hösten 2016 
som hans vägar korsades med Koncepthus. 
Den gemensamma vännen och Bernt-
Olofs kollega i Nordic Council of Shopping 

Centres, Marika Waern, tyckte att de båda 
parterna skulle mötas.

– När man träffar någon för första 
gången känner man ganska snabbt om det 
är personer man vill jobba med. Det gjorde 
jag när jag träffade Erik och Ingi, jag fick ett 
väldigt bra intryck.

Spolar vi fram tiden ungefär ett år har 
Koncepthus med Bernt-Olofs hjälp identi-
fierat och köpt elva hektar mark på Ekerö. 
Mark som genom ett större samhälls- 
utvecklingsprojekt med tiden ska formas till 
en helt ny stadsdel. 

– Det här är ett projekt som skiljer sig från 
de Koncepthus tidigare har jobbat med. Då 
har det framför allt handlat om färdiga  
byggrätter som förvärvats. För marken på 
Ekerö finns ännu ingen detaljplan och  
Koncepthus jobbar just nu för att få in det som 
bebyggelseområde i den nya översiktsplanen. 

”KÄNNER SNABBT 
OM DET ÄR 
PERSONER MAN 
VILL JOBBA MED”

”Det gäller att  
ha lite is i  

magen, hitta  
rätt projekt och 

identifiera vilka 
typer av  

produkter som  
är gångbara.”

PARTNER /  AFFÄRSUTVECKLING

Och det är en utmaning – och möjlighet 
– helt i Bernt-Olofs smak. Och ett projekt där 
hans erfarenhet och kunskap kan utnyttjas bäst. 
Genom att gå in i ett tidigt skede kan maximal 
utveckling nås, menar han, och med en app-
roach och strategi som skiljer sig markant mot 
tidigare förslag som lämnats in för marken finns 
alla förutsättningar för att lyckas.  

– Alla kommuner i landet arbetar på olika 
sätt, och inte alla gånger helt logiskt. Det 
skapar en dynamik man måste förstå, och 
kräver ett tålmodigt gnetande där man behö-
ver kunna sätta sig in i de underliggande fak-
torerna. Det har lämnats förslag för marken 
tidigare, men som har varit för aggressiva 
och inte nått hela vägen. Vi har noga lyssnat 
på vad såväl kommunen som invånarna vill 
ha och formar vårt projekt därefter.

Och i pipen finns fler spännande projekt. 
Bland annat har Koncepthus lämnat ett anbud 

på mark på Värmdö, i ett projekt i Täby har 
man presenterat en helt ny idé för kommu-
nen och i Göteborg finns ett intressant spår 
som följs upp. Och det är utöver bolagets 
övriga verksamhet.

– Sammantaget har Koncepthus en bra  
diversifiering. Industrilokalerna ligger bra i 
tiden eftersom många kommuner i princip 
enbart har fokuserat på bostäder de senaste 
åren, och marknaden för konvertering av 
bostäder tror jag kommer att fortsätta vara 
god. Även om bostadsmarknaden generellt 
är tuffare, med många aktörer som dykt 
upp den senaste tiden, finns alla möjligheter 
att lyckas även där. Det gäller att ha lite is i 
magen, hitta rätt projekt och identifiera vilka 
typer av produkter som är gångbara. Och 
det har Erik och Ingi visat att de kan, avslutar 
Bernt-Olof.
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PARTNER /  BYGG
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PROJEKT

2013

Segeltorp ”Drömkåken” 2014

Industrifastighet Norrtälje Storsten 

Industrifastighet Lövbrunna Täby

2015

Industrifastighet Upplands-Bro/Bro-Skällsta

Industrifastighet Arninge

Industrifastighet Upplands Väsby

Industrifastighet Gävle

Projekt Mälarhöjden

Projekt Kulingen

2016

Projekt Bro-Skällsta

Projekt Kulingen

Projekt Arninge

Projekt Mälarhöjden

Linköping/Vallastaden

Industri Upplands Väsby  

Industrifastighet Björröd

Lokalyta Finntorp, Blackeberg, Råsunda, Huddinge

2017

Hyresfastighet Kalmar

11 ha mark Ekerö

Hyresfastighet Bromma

Finntorp 

Avslutad

Förvärv

Förvärv

Avslutad

Avslutad

Pågående

Förvärv

Förvärv

PROJEKT

Avslutad

Industrifastighet Norrtälje Storsten

Industrifastighet Lövbrunna Täby 

Koncepthus och MZ Bygg har knutit ett nära samarbete. I det 
gemensamägda bolaget Convertere har man hittat  

effektiva sätt att konvertera outnyttjade lokaler till bostäder 
och nu tittar man på att utveckla egna nybyggnationsprojekt 

av bostadsrättshus.

jörn Strömberg har gjort det mesta inom byggsvängen. I dag, 38 år 
efter att han gav sig in i branschen, arbetar han för AB Byggbesked och 
har det nya Nobelcentret i Stockholm på ritbordet. Tidigare har han bland 
annat arbetat som globalt byggansvarig inom H&M och som entreprenör 
på Skanska. 

– Jag kom in i MZ Byggs styrelse för fyra år sedan, när de började öka sin om-
sättning och hade bestämt sig för att utveckla sin verksamhet. Det är ett företag som 
verkligen är på väg framåt, säger Björn.

Samarbetet mellan MZ Bygg och 
Koncepthus inleddes 2015. Hittills har 
det mestadels inneburit konvertering och 
utveckling av befintliga outnyttjade lokaler till 
bostäder i det, tillsammans med Make Space, 
gemensamägda bolaget Convertere. Men 
medan Convertere får allt stabilare fäste och 
börjar stå på egna ben har Björn, MZ Bygg 
och Koncepthus nya mål.

– Under åren har det blivit tydligt att vi 
står för samma sak, och framför allt att vi vill 
samma sak: att jobba mer med egenutveck-
lade projekt.

Medan MZ Bygg har musklerna och kunskapen för byggnationen och produk-
tionen besitter Koncepthus kompetensen och förmågan att hitta såväl möjligheter och 
mark som finansiering, menar Björn.

– Så fort det finns en detaljplan och något som är formbart till ett projekt kan vi  
genomföra det. Vi har redan i dag resurserna och kapaciteten för att driva större  
nybyggnationsprojekt av bostadshus. Det vi behöver nu är att vinna markanvisningar.

När den här koncernredovisningen trycks har Koncepthus och MZ Bygg lämnat in ett 
antal bidrag till markanvisningstävlingar, men något avgörande har inte hunnit komma.

Hur ser samarbetet ut om fem år?
– Förhoppningsvis har vi en stadig produktion där vi färdigställer omkring ett femtio-

tal lägenheter per år.

BJÖRN STRÖMBERG
Styrelseledamot MZ Bygg

MED RESURSER 
OCH KAPACITET FÖR 

FRAMTIDEN
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NYPRODUKTION

VALLASTADEN
Nyproduktion av arkitektritat fyravåningshus i Vallastaden i Linköping, Sveriges största 
bo- och samhällsexpo. Totalt 14 lägenheter med preliminärt tillträde hösten 2017.

EKERÖ
Långsiktigt projekt som omfattar 11 
hektar mark för utveckling av en helt 
ny stadsdel. 

STUVSTA
Fastighet för utveckling av  

nyproducerat arkitektritat hus  
med 11 lägenheter och 1 lokal i 

centralt läge i Stuvsta.

Pågående Förvärv

Förvärv

PROJEKT 2016-17

Pågående

MÄLARHÖJDEN
Ombyggnation av bostadshus och  

byggnation Attefallshus till 3 lägenheter.
Försäljningsvärde: 21 347 500. 

Projektvinst: 1 965 000. 
Avkastning investerare: ca 12 %.

KULINGEN
Ombyggnation av lokaler i befintligt bostadsrättshus 
till 5 lägenheter i Hammarbyhöjden i Stockholm. 
Genomfördes i samarbete med MZ Bygg.
Försäljningsvärde: 12 100 000.
Projektvinst: 5 000 000. 
Avkastning investerare: eget projekt.

FASTIGHETSUTVECKLING

Avslutad

Avslutad

PROJEKT 2016-17
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INDUSTRIHALLAR

ARNINGE
Industrihall i industriområdet Arninge i Täby uppförd i 

bostadsrättsform. Tio lokaler på totalt ca 2 000 m2. 
Försäljningsvärde: 42 700 000. 

Projektvinst: 5 730 000.
Avkastning investerare: ca 20 %.

BJÖRRÖD
Nyproduktion av 12 industrilokaler i bostadsrättsform i Landvetter 
utanför Göteborg.

UPPLANDS BRO
Uppförande av ca 2 000 kvm industrilokaler fördelat på 9 lokaler i 
bostadsrättsform i Skällsta industriområde i Upplands Bro.

UPPLANDS VÄSBY
Förvärvad fastighet som utvecklades enligt samma modell som 
tidigare industrihallar till att inrymma 10 industrilokaler.

Avslutad

Pågående Förvärv

Avslutad Pågående

PROJEKT 2016-17

FÖRVALTNING

KALMAR
Hyresfastighet om 15 lägenheter som utvecklas 
och ombildas till bostadsrättslägenheter.

GÄVLE
Två industrifastigheter på totalt ca 5 500 kvm industri- 
lokaler som Koncepthus äger och hyr ut.

UPPLANDS BRO
Koncepthus äger och hyr ut en av lokalerna i 
industrihallen till en välbesökt hästbutik.

ARNINGE
Industrilokal om ca 1 000 kvm uthyrd till Exclusive Cars.

PROJEKT 2016-17
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ÅKE PETTERSSON
Vd, Convertere

är vill jag bo, det är vad du 
ska känna när du går in i en av 
Converteres lägenheter. Och 
affärsidén är egentligen väldigt 
enkel: köp outnyttjade kvadrat-

meter, utveckla, optimera och sälj dem. Men 
vägen dit ser inte likadan ut varje gång.

– Eftersom alla lokaler är olika varken kan 
eller vill vi göra samma sak två gånger. Det 
ska vara hjärta och en medvetenhet i vartenda 
projekt, säger Converteres vd Åke Pettersson.

Företaget bildades i början av 2016 och 
ägs av Koncepthus, MZ Bygg och Åke egna 
bolag Make Space. Tillsammans kan de tre 
parterna erbjuda en bredd av kompetenser 
som täcker hela omvandlingsprocessen och 
ger bostadsrättsföreningarna en helhets-
lösning. Från rå, kal yta till state of the 
art-lägenhet.

– Medan Koncepthus är oerhört duktiga 
på det finansiella och juridiska, med allt kring 
avtal och finansiering kan MZ Bygg snabbt 
identifiera byggtekniska utmaningar, komma 
på helt fantastiska lösningar och utföra allt 
arbete med hög kvalitet.  Jag är den som 
jobbar med arkitekterna, brinner för design 
och boendekoncept och driver på med 
passion, berättar Åke.

Sett till volym har Convertere positio-
nerat sig i mellansegmentet. Under de två 
år som gått sedan starten har man kunnat 
etablera sig, knyta täta relationer med 
viktiga samarbetspartners samt påbörja och 
färdigställa ett antal projekt. 

– Vi har hittat en plats där vi trivs och har 
väldigt kul, samtidigt som vi har kunnat sätta 
effektiva processer och kan vara lönsamma. 
Nu är ambitionen att växa medvetet. Vi ska 

Ur källare och outnyttjade lokaler växer medvetna och moderna lägenheter 
fram. Med design och funktion i fokus gör Convertere eftertraktade bostäder av 
tidigare outnyttjad råyta inom bostadsrättsföreningar i Stockholm.

CONVERTERE 
VÄXER MEDVETET 

FINNTORP
Ombyggnation av lokaler i befintligt bostadsrättshus till fyra lägenheter i 

Finntorp i Nacka. Genomfördes i samarbete med Converetere.

PARTNER /  FASTIGHETSUTVECKLING PARTNER /  LEVERANTÖR

oncepthus har knutit ett nära samarbete med Northpower 
Stålhallar. Ett samarbete som har byggt på att man  
utnyttjat sin respektive expertis till fullo och har lett till att 
man uppfört sju industrihallar tillsammans.

– Får man möjligheten att köpa mark med potential i 
Stockholm, då köper man. Det är en stor flaskhals, men Koncepthus har 
verkligen lyckats hitta bra mark och det är en av deras stora styrkor. Den 
andra är deras förmåga att anskaffa kapital, de har ett brett och etablerat 
kontaktnät inom finans, säger Niklas Granström, en av Northpowers 
ägare.

Industrilokaler i bostadsrättsform 
ger ägarna såväl starkare rättigheter 
som väsentligt lägre månadskostna-
der jämfört med hyrda lokaler. När 
Koncepthus förvärvat mark är det till 
Northpower man vänder sig med en 
idé och en ritning över tomten. Som 
ett stöd och bollplank kan Northpower 
sedan stå för projektering, tillverk-
ning och montering av hallen, och 
nio månader senare kan köparna flytta 
in i lokalerna som enkelt kombinerar lager och kontorsverksamhet. 

– Koncepthus har ett bra track record och en bra historia. De är en 
aktör som värdesätter mjuka värden, aldrig tummar på detaljerna och är 
noga med alla säkerhetskrav, säger Niklas och fortsätter:

– Men man ska inte heller underskatta att de är trevliga och bra killar –  
man hör aldrig något negativt om dem, och det är viktigt i bygg- och  
fastighetsbranschen.

”MARKNADEN HAR 
EXPLODERAT DE 
SENASTE ÅREN”

Tillsammans med Northpower Stålhallar AB 
uppför Koncepthus industrihallar i bostadsrätts-
form. Ett sätt att bygga som introducerades för 
sju, åtta år sedan, men som har fullkomligt 
exploderat under de senaste tre.

ligga på ungefär 2 000 kvadratmeter per år 
och inte konkurrera om de största projekten.

Lägenheterna som växer fram ur spetsen 
av Converteres trollstav är alla unika och  
detaljrika. Varje lokal och projekt har sina 
egna förutsättningar och behandlas därefter. 
Det handlar om att hitta de personliga 
attributen, själva själen i byggnaden – och 
därmed idén för projektet.

– En stor del av det som är vår grej är att 
vi vill lyckas i varenda detalj. Vi har ett  
otroligt engagemang i det vi gör och vi 
vill vara en långsiktig partner och bilda 
relationer med bostadsrättsföreningarna för 
att kunna hjälpa dem att utveckla hela sina 
fastigheter. Vi sticker inte bara för att vi är 
klara med det specifika projektet, och det 
ger ett mervärde för såväl styrelsen och de 
boende som för oss själva, säger Åke.

”En stor del av 
det som är  

vår grej 
är att vi vill 

lyckas i varje 
detalj.”

NIKLAS GRANSTRÖM
Ägare, Northpower
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PARTNER /  JURIDIK

urideko är ett företag inriktat 
mot fastighetsjuridik och -ekonomi 
i allmänhet, bostadsrätts- och 
hyresrättsjuridik i synnerhet. 
Magnus Löfgren driver Juridekos 
Stockholmskontor och berättar 

mer om samarbetet med Koncepthus.

Vad gör Jurideko?
– Vi startade 2011 och är i dag sex med-

arbetare i Stockholm och har ytterligare fem 
medarbetar på våra kontor i Helsingborg 
och Malmö. Vi är jurister, ekonomer och 
civilingenjörer som specialiserat oss på  
bostadsrätts- och hyresrättsjuridik men  
arbetar med alla frågor kring fastighets- 
juridik. Vi gör allt mellan att upprätta  
ekonomiska planer för nybildade bostads-
rättsföreningar och beräknar andelstal när 
en yta ska ombildas till bostad till att upprätta 
fastighetsöverlåtelseavtal. 

Hur ser ert samarbete med Koncepthus 
ut? 

– Vi har arbetat tillsammans sedan  
Koncepthus bildades, ända sedan det 
första projektet. I alla fastighetsaffärer är 
det mycket juridik som ska stämma kring 
avtalen. När Koncepthus till exempel uppför 
industrihallar i bostadsrättsform behöver en 
förening bildas, en ekonomisk plan upprättas 
och en styrelse tillsättas. Där sköter vi det 
mesta och är sedan med till den första 
föreningsstämman.

Vad betyder Koncepthus för Jurideko 
och vice versa?

– För vår del är Koncepthus en viktig 

kund som vi har etablerat ett nära samar- 
bete med. Allt går väldigt enkelt, det är 
korta beslutsvägar och vi trivs mycket bra 
i varandras sällskap. För deras del utgör 
vi ett juridiskt stöd i alla frågor kring avtal, 
bostadsombildningar och liknande, och 
ett naturligt bollplank som de enkelt kan 
stämma av juridiska frågor med, eftersom vi 
delar lokaler.

Du har också investerat i en stor del 
av Koncepthus projekt, vad ser du som 
deras styrkor? 

– Framför allt att se inom vilka nischer på 
fastighetsmarknaden det finns utrymme att 
göra bra affärer. De hittar möjligheter helt 
enkelt, och kan dessutom agera snabbt på 
dem. Med den insikt jag fått professionellt 
i företaget känns det otroligt tryggt att 
investera i deras projekt. Erik Månsson och 
Ingi Vidarsson kompletterar också varandra 
väldigt väl med sina respektive kompetenser. 
De har delat upp det på ett bra sätt och har 
hittat såväl sina individuella roller som sin 
roll som fastighetsutvecklare.

MED JURIDIKEN  
I  RUMMET BREDVID
Juridik och fastighetsaffärer – två områden som är tätt sammanknutna. Så tätt att  
Koncepthus valt att dela lokaler med sin långtgående partner Jurideko Fastighetspartner. 

MAGNUS LÖFGREN
Ägare, Jurideko

”Vi har  
arbetet  
tillsammans 
ända sedan  
det första  
projektet.”

FINANSIELLA
RAPPORTER 
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FINANSIELLA RAPPORTER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning
Koncernen ska finansiera och investera direkt eller indirekt i bolag rörande fastigheter.

Moderföretaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har Koncernen avyttrat koncernbolagen, Stånddrabanten AB, 559034-2399 och Fastighetsaktiebolaget 
Måttbandet 6,559000-1524.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Förvärvat  Asknäs 1:331 AB, 559107-4934, UJ Fastighets AB,559082-8454, samt sålt koncernbolaget  
Hammarby-Smedby 1 AB, 556983-7668,

Koncern

2016/17 2015/16 2014/15

Resultat efter finansiella poster tkr 10 971 332 8 422 557 2 102 904

Finansnetto tkr 11 639 156 11 685 117 402 605

Avkastning på eget kapital st 71,3 % 106,1 % 53,9 %

Soliditet % 16,8 % 14,8 % 47,3 %

Räntetäckningsgrad, ggr 7 6 9

Moderbolaget

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Resultat efter finansiella poster tkr 1 433 606 5 970 419 627 639 85 900

Finansnetto tkr 1 446 756 5 996 506 646 698 96 950

Avkastning på eget kapital st 18,7 % 157,2 % 125,6 % 87,7 %

Soliditet % 50,0 % 68,0 % 26,5 % 98,1 %

Räntetäckningsgrad, ggr 6 57 13 Et.

Flerårsjämförelse

Resultatdisposition

Balanserat resultat 6 683958

Årets resultat 1 401870

8 085 828

Styrelsen föreslår att den  
balanserade vinsten/ansamlade 
vinsten behandlas så att i ny 
räkning balanseras:

8 085 828

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter.

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

Koncernen Moderbolaget

Kr Not
2016-04-01- 
2017-03-31

2015-04-01-2016-
03-31

2016-04-01- 2017-
03-31

2015-04-01- 
2016-03-31

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.

Nettoomsättning 513 815 638 916 – –

Aktiverat arbete för egen räkning 711 946 – – –

Övriga rörelseintäkter 691 830 3 933 – –

Summa rörelsens intäkter m m 1 917 591 642 849 0 0

Resultat från andelar i intresseföretag 2 741 596 1 405 332

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter – − 1 430 230 - –

Övriga externa kostnader 3 − 2 071 190 − 1 590 865 − 13 150 − 26 087

Personalkostnader 4 − 1 969 401 − 1 939 434 – –

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  

anläggningstillgångar
− 36 420 − 350 212 –

Övriga rörelsekostnader − 1 250 000 – – –

Summa rörelsens kostnader − 5 327 011 − 5 310 741 − 13 150 − 26 087

Rörelseresultat − 667 824 − 3 262 560 − 13 150 − 26 087

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag 5 12 526 379 12 901 611 1 346 031 5 978 525

Resultat från andelar i intresseföretag 5 – –

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar
6 400 000 160 464 365 037 59 646

Ränteintäkter Koncernföretag 717 742

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 683 763 262 575 3 146 64 806

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 − 667 891 − 1 639 533 − 160 305 − 106 471

Räntekostnader koncernföretag − 1 970 986 − 107 153

Resultat efter finansiella poster 10 971 332 8 422 557 1 433 606 5 970 419

Uppsjukten skatt − 466 251 279 638 – –

Bokslutsdispositioner 8 − 19 000

Skatt årets resultat 9 − 293 544 − 227 682 − 12 735 –

Årets resultat 11 431 303 8 474 513 1 401 871 5 970 419

HÄNFÖRLIGT TILL:

Moderföretagets aktieägare 11 431 490 8 738 451

Minoritetsintresse − 188 − 263 938
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FINANSIELLA RAPPORTER

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

Kr Not 2017-03-31 2016-03-31 2017-03-31 2016-03-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter 9 125 000 – – –

Summa immateriella anläggningstillgångar 125 000 0 0 0

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 10 47 413 702 58 217 449 – –

Inventarier, verktyg och installationer 11 10 408 15 828 – –

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 

anläggningstillgångar
12 29 198 461 4 213 330 – –

Summa materiella anläggningstillgångar 76 622 571 62 446 607 0 0

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 18 – – 5 089 198 793 020

Fordringar hos koncernföretag 19 – – 8 430 000

Andelar i intresseföretag 20 2 858 240 3 778 287 67 900 107 900

Fordringar hos intresseföretag 21 1 500 000 2 100 000 – –

Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 7 400 000 2 800 000 – –

Andra långfristiga fordringar 23 105 154 105 154 105 154 105 154

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 863 394 8 783 441 5 262 252 9 436 074

Summa anläggningstillgångar 7 88 610 965 71 230 048 5 262 252 9 436 074

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar – 57 500 – –

Fordringar hos koncernföretag 8 – – 10 990 534 53 800

Fordringar hos intresseföretag 9 69 375 – – –

Aktuell skattefordran 5 121 – – –

Övriga fordringar 2 393 160 789 673 – –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 969 663 233 168 – 24 569

Summa kortfristiga fordringar 3 437 319 1 080 341 10 990 534 78 369

Kassa och bank 5 364 883 11 453 625 132 235 455 993

Summa omsättningstillgångar 8 802 202 12 533 966 11 122 769 534 362

SUMMA TILLGÅNGAR 97 413 168 83 764 014 16 385 021 9 970 436

FINANSIELLA RAPPORTER

BALANSRÄKNING SKULDER

Koncernen Moderbolaget

Kr Not 2017-03-31 2016-03-31 2017-03-31 2016-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000

Summa bundet eget kapital 100 000 100 000 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Annat eget kapital inklusive årets resultat 16 212 510 12 089 046 –

Balanserat resultat 6 683 958 713 539

Årets resultat 1 401 870 5 970 419

Summa fritt eget kapital 8 085 828 6 683 958

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 16 312 510 12 189 046

Minoritetsintresse 15 212 325 004

Summa eget kapital 16 327 722 12 514 050 8 185 828 6 783 958

Obeskattade reserver 20 – –

Periodiseringsfonder 19 000 –

Summa obeskattade reserver 19 000 0

Avsättningar

Uppskjutna skatteskulder 21 7 121 674 7 971 909 – –

Summa avsättningar 7 121 674 7 971 909 0 0

Långfristiga skulder 22

Skulder till kreditinstitut 11 697 504 19 550 000 4 000 000 –

Skulder till koncernföretag – – – –

Övriga skulder 17 961 197 26 615 800 – –

Summa långfristiga skulder 29 658 701 46 165 800 4 000 000 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 26 8 373 460 – – –

Skulder till kreditinstitut 5 000 000 – – –

Leverantörsskulder 4 820 684 1 719 219 – –

Skulder till koncernföretag – – 2 060 305 838 499

Aktuella skatteskulder 259 577 411 292 12 735 –

Övriga skulder 24 187 005 12 966 540 1 980 000 2 241 189

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 664 345 2 392 468 127 153 106 790

Summa kortfristiga skulder 44 305 071 17 489 519 4 180 193 3 186 478

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 413 168 84 141 278 16 385 021 9 970 436
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen Not Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 
kapital

Annat eget 
kapital inkl. årets 
resultat

Moderföretagets 
aktieägarse

Minoritet
Totalt eget 
kapital

INGÅENDE BALANS 4/1/16 100 000 – 12 252 984 12 252 984 61 066 12 414 050

Ägarförändringar i koncernen – − 6 252 012 − 45 853 − 6 297 865

Årets resultat 10 211 537 10 211 537

UTGÅENDE BALANS 3/31/17 24 100 000 0 16 212 509 12 352 984 15 213 16 327 722

Moderbolaget Not Aktiekapital
Uppskrivnings-
fond

Överkurs-
fond

Reservfond
Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

INGÅENDE BALANS 4/1/16 100 000 – – – 713 539 5 970 419 6 783 958

Omföring av föregående års resultat 5 970 419 − 5 970 419 –

Årets resultat 1 401 871 1 401 871

UTGÅENDE BALANS 3/31/17 24 100 000 0 0 0 6 683 958 1 401 871 8 185 829

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen Moderbolaget

Kr Not
2016-04-01
2017-03-31

2015-04-01
2016-03-31

2016-04-01
2017-03-31

2015-04-01
2016-03-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat − 667 824 − 3 262 560 − 13 150 − 26 087

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 33 899 804 − 1 055 120 – –

Erhållen ränta 683 763 262 575 368 183 124 452

Erhållen utdelning – – – –

Betald ränta − 1 970 986 − 1 639 533 − 267 458 − 106 471

Betald inkomstskatt 1 020 316 − 24 698 – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändringar i rörelsekapitalet
− 34 927 − 5 719 336 87 575 − 8 106

FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET

Förändring av kundfordringar och andra fordringar − 3 137 157 − 406 703 − 2 442 165 − 7 915

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder − 3 020 920 4 358 092 980 980 296 516

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten − 6 193 004 − 1 767 947 − 1 373 610 280 495

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv immateriella tillgångar − 125 000 – – –

Förvärv av aktier i dotterföretag – – − 12 658 974 − 150 000

Avyttring av aktier i dotterföretag 10 297 304 13 062 075 130 451 5 225 595

Utdelning från koncernföretag – – 9 578 375 802 930

Lämnade lån till koncernföretag – – – − 8 430 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar − 51 309 215 − 55 127 052 – –

Förvärv av finansiella tillgångar − 16 450 000 − 1 132 659 – –

Avyttring av finansiella tillgångar 12 850 000 – – 2 694 846

Kassaflöde från investeringsverksamheten − 44 736 911 − 43 197 636 − 2 950 148 143 371

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 44 841 173 54 607 200 4 000 000 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 841 173 54 607 200 4 000 000 0

ÅRETS KASSAFLÖDE − 6 088 742 9 641 617 − 323 758 423 866

Likvida medel vid årets början 11 453 625 1 812 008 455 993 32 127

Likvida medel vid årets slut 5 364 883 11 453 625 132 235 455 993

FINANSIELLA RAPPORTER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernens och Moderföretagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med  årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående 
år.

De viktigaste redovisnings- och värderingspriniperna som har använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer 
anges dessa under Moderföretaget nedan.

VÄRDERINGSPRINCIPER KONCERNREDOVISNINGEN

Koncernredovisningen

I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och med den 31 mars 2017. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att 
utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. 
Även företag för särskilt ändamål konsolideras om Moderföretaget har ett bestämmande inflytande, oavsett om det finns en ägarandel eller inte. Alla dotterföretag har balansdag den 31 mars och 
tillämpar Moderföretagets värderingsprinciper.

Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK som också är Moderföretagets redovisningsvaluta. 

Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt till det datum avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt.

Minoritetsintressen, som redovisas som en del av eget kapital, representerar den andel av ett dotterföretags resultat och nettotillgångar som inte innehas av Koncernen. Koncernen fördelar 
nettoresultatet för dotterföretagen mellan moderföretagets ägare och minoriteten baserat på deras respektive ägarandelar.

Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med Koncernens redovisningsprinciper. 

Transaktioner som elimineras vid konsolidering

Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretagen. I de fall orealiserade 
förluster på koncerninterna tillgångar återförs vid konsolidering, prövas även den underliggande tillgångens nedskrivningsbehov utifrån ett koncernperspektiv. 

Förvärvsmetoden

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv innebärande att det redovisade värde av Moderföretagets andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot 
dotterföretagets egna kapital vid förvärvet. 

Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera Koncernens anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och 
skulder. Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten.

Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs.  

*verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument

*utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet

*tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. 

Koncernen redovisar identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i rörelseförvärv oavsett om de har redovisats tidigare i det förvärvade företagets finansiella rapporter före förvär-
vet eller de avser minoritetens andel. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas vanligen till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten. 

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Obeskattade reserver

Eget kapital-andelen av obeskattade reserver ingår i posten Annat eget kapital inklusive årets resultat. 

Innehav i intresseföretag 

Intresseföretag är de företag som Koncernen har möjlighet att utöva betydande inflytande över men som varken är dotterföretag eller joint ventures, vanligtvis genom att Koncernen äger mellan 
20% och 50% av röstetalen.

Innehav i intresseföretag redovisas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde och därefter enligt kapitalandelsmetoden, dvs. att ägarföretagets andel av intresseföretagets nettoresultat 
tas in i koncernredovisningen. Andel i intresseföretagets resultat särredovisas i rörelseresultatet. Eventuell justering av goodwill eller verkligt värde hänförligt till Koncernens andel i intresseföreta-
get redovisas inte separat utan inkluderas i det redovisade värdet för innehav i intresseföretag.

Det redovisade värdet för innehav i intresseföretag ökas eller minskas med Koncernens andel av intresseföretagets resultat, justerat där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med 
Koncernens redovisningsprinciper. 

I de fall det redovisade värdet på andelarna är noll redovsas ytterligare förluster endast till den del ägarföretaget har en legal förpliktelse.

VÄRDERINGSPRINCIPER RESULTATRÄKNINGEN

Intäkter

Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster plus Koncernens andel av intäkter i dess joint ventures och redovisas i posten Nettoomsättning. Intäkter värderas till 
det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor som levererats och tjänster som utförts, dvs. till försäljningspris exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och liknande 
prisavdrag samt mervärdesskatt.  Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i Koncernens intäkter. 

Entreprenaduppdrag och tjänsteuppdrag på löpande räkning

Entreprenaduppdrag/tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.

Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhålla utdelningar

Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Låneutgifter

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång aktiveras under den tidsperiod som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda 
användning eller försäljning. Övriga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. 
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VÄRDERINGSPRINCIPER BALANSRÄKNINGEN

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive utgifter för att få tillgången på plats och i skick för att kunna användas enligt intentio-
nerna med investeringen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering, installation, montering, lagfarter och konsulttjänster. I 
anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgång ingår även indirekta tillverkningskostnader.

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp/konstruktion/produktion av materiella anläggningstillgångar som tar betydande tid för att att färdigställa innan den kan användas eller säljas inräknas 
i anskaffningsvärdet.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens/komponentens avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/komponenten tas i bruk. Avskriv-
ning görs linjärt. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

* Inventarier, verktyg och installationer: 5 år

Tillkommande utgifter

Utbyte av komponenter och nya komponenter räknas in i tlllgångens anskaffningsvärde. Andra tillkommande utgifter räknas in i tillgångens anskaffningsvärde om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att tillfalla Koncernen och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om inte kostnadsförs utgifterna.

Borttagande från balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar eller komponenter tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering 
eller avyttring av tillgången eller komponenten.

När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av 
posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader. 

Leasing

Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående antingen som finansiell eller operationell leasing.

Operationell leasing

Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal utgör operationella leasingavtal. När Koncernen är leasetagare kostnadsförs leasingavgifter avseende operationella leasingavtal linjärt över leasing-
perioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer.  Koncernen har enbart operationella leasingavtal.

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvin-
ningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.

Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader utgörs av det pris som Koncernen/Moderföretaget beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga parter som är oberoende av 
varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs. Avdrag gör för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster avseende 
rörelserelaterade fordringar och skulder i utländsk valuta redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken 
Resultat från finansiella poster.

Inkomstskatter 

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande 
skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt.

Aktuell skatt  

Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt 
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt  

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnader mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga 
värden samt skattemässiga underskott.

Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda outnyttjade förlustavdrag. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder värderas baserat på hur Koncernen förväntar sig att återvinna/reglera det redovisade värdet på motsvarande tillgång/skuld. Värdering görs utan 
diskontering och enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade på balansdagen. En uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande eller framtida skattepliktiga resultat vilket omprövas per varje balansdag.

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och  andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som 
är utsatta för obetydlilg risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader. 

Eget kapital

Eget kapital i koncernen består av följande poster:

Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier.

Övrigt tillskjutet kapital som innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transaktionskostnader som sammanhänger med nyemission av aktier dras från 
överkursen, med hänsyn tagen till eventuella inkomstskatteeffekter. 

Annat eget kapital inklusive årets resultat som inkluderar följande:

REDOVISNINGSPRINCIPER  FORTS.
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*Reservfonder

*Eget kapitalandel i obeskattade reserver.

*Balanserat resultat, dvs. alla balanserade vinster och aktierelaterade ersättningar för innevarande och tidigare perioder. 

Alla transaktioner med Moderföretagets ägare redovisas separat i eget kapital.

Utdelningar som ska betalas ingår i posten Övriga skulder när utdelningarna har godkänts på en bolagsstämma före balansdagen. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde 
tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som Koncernen förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

Ersättningar efter avslutad anställning

Koncernen tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning i form av pensioner genom olika förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Koncernen betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar för enskilda anställda. Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att 
betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs.

Redovisningsprinciper - alternativa regler i juridisk person

MODERFÖRETAGETS VÄRDERINGSPRINCIPER

Moderföretaget tillämpar samma värderingsprinciper som koncernen förutom enligt följande:

Leasing

Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Utdelningar från dotterföretag

Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till utdelning bedöms som säker och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från dotterföretag redovisas som intäkt.

Andelar i intresseföretag och joint ventures

I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt. 

Låneutgifter

Samtliga låneutgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de hänför sig till.

Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Obeskattade reserver

Till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning redovsas obeskattade reserver i moderföretaget. Dessa består till 22% av uppskjuten skatt.

REDOVISNINGSPRINCIPER  FORTS.

UPPSKATTNINGAR

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse 
för Koncernen, och som därmed kan påverka resultat- och balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan.

OSÄKERHET I UPPSKATTNINGEN

Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som har den mest betydande effekten på redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa 
kan avvika väsentligt.

Nedskrivningar

För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassagenererande enhet baserat på förväntade framtida kassaflöde och med användning av en lämplig 
ränta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig diskonteringsränta. 
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Not 3 Operationella leasingavtal

KONCERNEN

Koncernen leasar en kontorslokal enligt ett operationellt leasingavtal. Hyreskontraktet har en icke uppsägningsbar löptid på 3 år. 
Vidare leasar koncernen personbilar.

Minimileaseavgifter

Inom 1 år 1-5 år Efter 5 år Summa

31 mars 2017 247 155 335 590 – 582 745

31 mars 2016 347 000 107 360 – 454 360

Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick till 458 tkr (2015/16: 260 tkr).

MODERFÖRETAGET

Minimileaseavgifter

Inom 1 år 1-5 år Efter 5 år Summa

31 mars 2017 – – – 0

31 mars 2016 – – – 0

Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick till 0 tkr (2015/2016: 0 tkr).

Not 4 Löner och ersättningar till anställda

Kostnader som redovisas för ersättning till anställda delas upp enligt följande:

Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Löner - styrelse och VD 924 000 876 000 – –

Löner - övriga anställda 580 500 502 520 – –

Totala löner och ersättningar 1 504 500 1 378 520 0 0

Pensioner - övriga anställda 16 118 – – –

Övriga sociala avgifter 507 290 470 774 – –

Totala sociala avgifter 523 408 470 774 0 0

Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Utdelning från andelar i koncernföretag – 9 578 375 802 930

Nedskrivningar – – − 8 358 610 –

Realisationsresultat vid avyttring av 
andelar

12 476 529 12 901 611 126 265 5 175 595

Summa 12 476 529 12 901 611 1 346 030 5 978 525

Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Realisationsresultat vid avyttring av 
andelar

400 000 160 464 – –

Summa 400 000 160 464 0 0

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Ränteintäkter från koncernföretag – – 365 037 123 646

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

683 763 262 575 3 146 806

Summa 683 763 262 575 368 183 124 452

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Räntekostnader till koncernföretag – – − 160 305 –

Övriga räntekostnader − 1 970 986 − 1 639 533 − 107 153 − 106 471

Summa − 1 970 986 − 1 639 533 − 267 456 − 106 471

NOTER
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Not 9 Skatt på årets resultat

De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för räkenskapsåret och förhållandet mellan förväntad  skattekostnad baserat 
på svensk effektiv skattesats på 22 % (2015/2016: 22 %) och redovisad skattekostnad i resultatet är enligt följande:

Koncernen Moderföretaget

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Resultat före skatt 10 971 331 8 422 557 1 414 605 5 970 418

Skatt enligt gällande skattesats, 22% − 2 413 693 − 1 852 963 − 311 213 − 1 313 492

Skattefria intäkter 3 446 955 2 838 354 2 136 006 1 315 276

Ej avdragsgilla kostnader − 1 793 057 − 933 436 − 1 838 894 − 418

Ej aktiverat underskottsavdrag – – – − 1 366

Under året utnyttjade underskottsav-
drag som inte tidigare redovisats som 
tillgång

– – 1 366 –

Redovisad skatt i resultaträkningen − 759 795 51 956 − 12 735 0

Skattekostnaden består av följande komponenter:

Aktuell skatt

På årets resultat − 466 251 − 227 682 − 12 735 –

Uppskjuten skattekostnad/-intäkt

Skattemässiga skillnader − 293 544 279 638 – –

Redovisad skatt i resultaträkningen − 759 795 51 956 − 12 735 0

Genomsnittlig skattesats uppgår till 22 % 22 % 22 %

Not 9 Hyresrätter och liknande rättigheter

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående akumulerade anskaffnings-
värden

– – – –

Inköp 125 000 – – –

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

125 000 0 0 0

Redovisat värde 125 000 0 0 0

Not 10 Byggnader och mark

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående ackumulerade anskaffnings-
värden

58 217 449 7 298 325 – –

Förvärv av dotterföretag – 35 623 961 – –

Inköp – 15 295 163 – –

Försäljningar/utrangeringar − 10 803 747 – – –

Utgående sckumulerade  

anskaffningsvärden
47 413 702 58 217 449 0 0

Årets avskrivningar – 344 792 – –

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 
0 344 792 0 0

Redovisat värde 47 413 702 58 562 241 0 0

Not 11 Inventarier

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående ackumulerade anskaffnings-
värden

27 100 27 100 – –

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

27 100 27 100 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar 11 272 5 852 – –

Årets avskrivningar 5 420 5 420 – –

Utgående ackumulerade avskrivningar 16 692 11 272 0 0

Redovisat värde 10 408 15 828 0 0

NOTER FORTS.
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Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående ackumulerade anskaffnings-
värden

4 213 059 – – –

Inköp 24 985 402 4 213 059 – –

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

29 198 461 4 213 059 0 0

Redovisat värde 29 198 461 4 213 059 0 0

Not 13 Andelar i koncernföretag

I koncernen ingår följande dotterföretag:

Namn/säte Org. nr Antal andelar Andel % Redovisat värde

Koncepthus Fastighetsutveckling AB 5566923-5285 10 000 100 50 000

Koncepthus Fastigheter AB 5569049-3036 10 000 100 50 000

Koncepthus Invest Asknäs 559033-3554 10 000 100 803 035

Koncepthallar Invest AB 556985-9977 6 600 66 302 778

Koncepthallar Invest 2 AB 556991-0234 55 800 100 55 800

Koncepthallar Invest 3 AB 559016-0981 10 000 100 3 785 535

Koncepthallar Björröd AB 559062-3699 8 400 84 42 050

5 089 198

Dotterföretag indirekt ägda:

Namn/säte Org. nr Antal andelar

Miland 3K Witte AB 559016-7499 4 950

Lilla Chicago 3 AB 559083-9345 10 000

Lilla Chicago 4 AB 559062-3699 10 000

UJ Fastighets AB 559082-8454 500

Hammarby-Smedby 1 AB 556969-5355 50 000

Hammarby-Smedby 2 AB 556983-7668 50 000

Hammarby-Smedby 3 AB 556984-5273 50 000

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående ackumulerade anskaffnings-
värden

– – 793 020 127 400

Förvärv – – 12 658 973 715 620

Försäljningar/utrangeringar – – − 4 185 − 50 000

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

0 0 13 447 808 793 020

Ingående ackumulerade nedskrivningar – – – –

Årets nedskrivningar – – − 8 358 610 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 − 8 358 610 0

Redovisat värde 0 0 5 089 198 793 020

Not 14 Fordringar hos koncernföretag

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående ackumulerade anskaffnings-
värden

– – 8 430 000 –

Nya fordringar – – 950 000 8 430 000

Betalningar/amorteringar − 4 830 000

Omklassificeringar − 4 550 000

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

0 0 0 8 430 000

Redovisat värde 0 0 0 8 430 000

NOTER FORTS.
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Not 15 Andelar i intresseföretag

Namn/säte Org. nr Antal andelar Andel % Redovisat värde

Lupo Holding AB 5590117-6847 2 500 25 12 500

KMZ Invest AB 556952-3649 5 000 50 55 400

67 900

I koncernen ingår följande intresseföretag:

Namn/säte Org. nr Antal andelar Andel % Redovisat värde

Lupo Holding AB 5590117-6847 2 500 25 26 020

KMZ Invest AB 556952-3649 5 000 50 130 669

Convertere AB 559055-6402 3 334 33 312 205

MZ Kulingen 559011-4772 250 50 2 389 345

2 858 239

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående ackumulerade anskaffnings-
värden

166 234 38 730 107 900 38 730

Förvärv 16 670 58 334 – –

Omklassificeringar − 73 334 69 170 − 40 000 69 170

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

109 570 166 234 67 900 107 900

Ingående uppskrivningar 3 612 053 2 206 720 – –

Årets uppskrivningar 2 741 596 1 405 333 – –

Återförda uppskrivningar − 3 604 980 – – –

Utgående uppskrivningar 2 748 669 3 612 053 0 0

Redovisat värde 2 858 239 3 778 287 67 900 107 900

Not 16 Fordringar hos intresseföretag

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående ackumulerade anskaffnings-
värden

2 100 000 – – –

Nya fordringar – 2 100 000

Betalningar/amorteringar − 600 000

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

1 500 000 2 100 000 0 0

Redovisat värde 1 500 000 2 100 000 0 0

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra värdepappersinnehav avser andelar i bostadsrättsföreningar.

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående ackumulerade anskaffnings-
värden

2 800 000 – – –

Förvärv 16 450 000 2 800 000 – –

Försäljningar/utrangeringar − 11 850 000 2 100 000 – –

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

7 400 000 2 800 000 0 0

Redovisat värde 7 400 000 2 800 000 0 0

Not 18 Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Ingående ackumuelade anskaffnings-
värden

105 154 105 154 105 154 105 154

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

105 154 105 154 105 154 105 154

Redovisat värde 105 154 105 154 105 154 105 154

NOTER FORTS.
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Not 19 Eget kapital

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Moderföretaget består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett nominellt värde om 1 tkr. Alla aktier har 
samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på Moderföretagets bolagsstämma.

Not 20 Obeskattade reserver

Moderföretaget

3/31/17 3/31/16

Periodiseringsfonder 19 000 –

Belopp vid årets utgång 19 000 0

Not 21 Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 

Uppskjutna skatter som uppstår till följd av temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag är:

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Materiella anläggningstillgångar − 6 912 234 − 6 912 234 – –

Obeskattade reserver − 209 440 − 209 440

− 7 121 674 − 7 121 674 0 0

Redovisat som:

Uppskjuten skatteskuld − 7 121 674 − 7 121 674 – –

Not 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Koncernen Moderföretaget

Ställda säkerheter för egna  

avsättningar och skulder:
3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Skulder till kreditinistut

Fastighetsinteckningar 8 000 000 13 000 000 – –

Andelar i bostadsrättsförening 7 400 000 2 800 000 – –

Ställd säkerhet till förmån för  

koncernföretag:

Aktier i dotterbolag – – 24 500 –

15 400 000 15 800 000 24 500 0

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelse till förmån för 
koncernföretag

– – 15 000 000 5 000 000

0 0 15 000 000 5 000 000

Not 23 Medelantalet anställda

Koncernen

3/31/17 3/31/16

Medelantal 
anställda

Varav män
Medelantal 
anställda

Varav män

Sverige 4 3 4 3

Totalt för koncernen 4 3 4 3

Moderföretaget

3/31/17 3/31/16

Medelantal 
anställda

Varav män
Medelantal 
anställda

Varav män

Sverige – – – –

Totalt för koncernen – – – –

Not 24 Könsfördelning

Av styrelsens ledamöter är 2 (2015/2016: 2) män.

Not 24 Händelser efter balansdagen 

Inga händelser som leder till justeringar eller betydande händelser som inte leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen 
och datumet för utfärdande.

NOTER FORTS.
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Not 24 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderföretaget

3/31/17 3/31/16 3/31/17 3/31/16

Avskrivningar 36 420 350 212 – –

Nedskrivningar 3 604 980 – – –

Resultatandel − 2 741 596 − 1 405 332 – –

Summa justeringar 899 804 − 1 055 120 0 0

Not 25 Definiton av nyckeltal

Icke IFRS finansiella nyckeltal Definition
Anledning för 
användning

Rörelseresultat

Nettoomsättningen minus kostnader för produktion och drift, 
central administration, av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar och resultat från andelar i 
intresseföretag

Mäter resultatet i 
verksamheten

Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i procent av nettoomsättning
Mäter lönsamhet i 
verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Rörelseresultat plus finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader

Mäter resultat före 
skatter

Finansnetto Nettot av finansiella intäkter och finansiella kostnader
Mäter nettot av 
finansiell  
verksamhet

Avkastning på eget kapital, %
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent 
av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare

Mäter lönsamhet 
på investerat 
kapital

Soliditet, %
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i 
procent av balansomslutningen

Mäter finansiell 
position

Räntebärande nettoskulder Räntebärande skulder minus likvida medel
Mäter finansiell 
position

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella 
kostnader dividerat med finansiella kostnader

Mäter förmågan 
att täcka räntekost-
nader

NOTER FORTS.

Stockholm 2017-09-30

Erik Månsson     Ingi Vidarsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 september 2017

Grant Thornton Sweden AB
Niclas Lund,
Auktoriserad revisor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Koncepthus Holding AB
Org.nr. 556888-8308

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Koncepthus Holding AB för räkenskapsåret 2016-04-01 -- 
2017-03-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 21-39 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 mars 2017 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdö-
me och har en professionellt skeptisk inställning under hela revision-
en. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder anta-
gandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-
rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseen-
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de den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredo-
visningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Koncept-
hus Holding AB för räkenskapsåret 2016-04-01 -- 2017-03-31 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfri-
het för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bola-
gets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsför-
valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi foku-
serar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Nyköping den 30 september 2017

Grant Thornton Sweden AB

Niclas Lund
Auktoriserad revisor
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”Det vi vet med all säkerhet 
är att vi bygger – tillsammans 

med våra goda vänner.” 

Hantverkargatan 5C, 112 21 Stockholm
08-755 83 00

info@koncepthus.se


