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ÄGARNA HAR ORDET

”VI HAR HITTAT 
RÄTT AFFÄRER”

Med ett starkt avslut på räkenskapsåret 2017/2018  
kan vi konstatera att det går att hitta möjligheter även  

på en dämpad fastighetsmarknad. Genom goda relationer  
och förmågan att vara snabbfotade har vi fortsatt att  

växa – och breddat oss ytterligare.

Det går inte att prata om året som gått utan att prata om mark-
nadsläget. Precis som vi förutspådde för ett år sedan har klimatet 
blivit tuffare och konkurrensen hårdnat – framför allt på bostads-
sidan, där bland annat det senaste amorteringskravet gjort att 

marknaden svalnat. Vi vet att många av våra konkurrenter kämpar med 
utmaningar, men det öppnar också möjligheter för oss att ta marknadsandelar 
genom att hitta rätt affärer. Och det har vi gjort.

När vi summerar 2017/2018 står det klart att vi har haft ett positivt år som 
avslutades väldigt starkt. Vi har haft en sund mix av projekt och gjort fler affä-
rer där vi har tagit en lägre risk, vilket har bidragit till en fortsatt tillväxt.

Av våra fyra ben – nyproduktion, fastighetsutveckling, industrilokaler och 
förvaltning – är det framför allt det sistnämnda som har vuxit. Ett större fokus 
på förvaltning gör att vi skapar en stabil tillväxt med hjälp av ett starkt kassa- 
flöde, i kombination med att vi utvecklar fastigheter. Även Converteres verk-
samhet fortsätter att expandera vilket bidrar till att stabilisera kassaflödet.

Under året har vi gjort flera förvärv, bland annat av en hyresfastighet i 
Bromma med 19 lägenheter som vi både förvaltar och utvecklar. Bland de 
avslutade projekten utmärker sig resultatmässigt framför allt projektet i 
Upplands Väsby där vi uppförde tio industrilokaler. Vi har även lagt ett stort 
fokus på nyproduktionen av ett arkitektritat fyravåningshus i Vallastaden i 
Linköping, Sveriges största bo- och samhällsexpo. Mer om våra avslutade och 
pågående projekt kan du läsa längre fram i den här årsredovisningen.

Men det allra viktigaste som har hänt är att vi har fördjupat våra goda sam-
arbeten. Förmågan att skapa goda relationer är en av våra främsta styrkor 
och den betyder allt i vår bransch – inte minst på dagens marknad.
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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.

KONCEPTHUS

4



KONCEPTHUS

et var ett tv-program som satte 
hjulen i rullning på riktigt. År 2012 
hade Erik Månsson och Ingi Vidars-
son 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 radhusprojekt, 
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 tvåmannaprojekt.

– Vi hade egentligen inte ens en färdig bolags-
idé. 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 referens-
projekt.

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

är en av företagets stora styrkor. Att ha kom-
petensen, 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 med arbetare 
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 framgångsrika samarbeten med 
byggbolag, investerare, arkitekter och leveran-
törer 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. 

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

Koncepthus
Fastighetsutveckling AB

Koncepthus
Holding AB

Koncepthus
Fastigheter AB

KMZ Invest 
AB

Koncepthus
Invest 

Asknäs AB

Koncepthallar
Invest AB

Koncepthallar
Invest 2 AB

Koncepthallar
Invest 3 AB

Lupo
Holding AB

Koncepthallar
Björröd AB

Härryda
Björröd 1 AB

Härryda
Björröd 2 AB

KMZ Trångsund
Ek. För.

Lupo
Vargen 14 AB

Hammarby-
Smedby 2 AB

Hammarby-
Smedby 3 AB

MZ Kulingen AB
Miland 3K
Witte AB

Lilla 
Chicago 3 AB

Lilla 
Chicago 4 AB

UJ Fastighets 
AB

Convertere 
AB

Koncepthus
Förvaltning AB

Asknäs
1:331 AB

Skäppan 4
Bromma AB
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TEAMET
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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 univer-
sitet.

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:  
Ekonomexamen från Uppsala universitet.

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

NATHALIE ÅMAN. Projektledarassistent. Flera års 
erfarenhet från bland annat kundservice, administration och 
skadereglering på Länsförsäkringar. Utbildning: Studerar 
nu tredje året på landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, och har tidigare gått flera kurser 
i medieteknik.



”SNABBRÖRLIGHET 
ÄR DETSAMMA 
SOM STYRKA”

När vi blickar framåt gör vi det med lika delar förväntan och 
trygghet. Oavsett marknadens utveckling ska vi använda vår 
bredd, vår erfarenhet och vårt engagemang för att fortsätta 

identifiera intressanta möjligheter – och ta dem.

Sverige tycks vara i slutet av en konjunkturcykel och det finns en risk 
att vi bara har sett början på marknadens avmattning. En hårdare 
konkurrens kommer sannolikt att leda till en hel del förändringar,  
exempelvis i form av konsolidering eller bolag som tvingas till kon-

kurs. Men vi ser ljust på framtiden; för bolag som är väl rustade öppnar den 
här marknaden nya möjligheter. Det har vi redan märkt, exempelvis genom att 
vi under det gångna året har fått fler projekt presenterade för oss än någonsin 
förr. Det blir bara viktigare och viktigare att identifiera rätt affärer – och det 
kommer vi att fortsätta göra.

Vi ska också fortsätta vårt kontinuerliga arbete med att utvärdera och 
identifiera nästa fastighetssegment med tillväxtpotential. Vi var tidigt ute med 
att bygga industrilokaler som upplåts i bostadsrättsform – ett område som 
sedan ökade dramatiskt och som många av våra konkurrenter hakade på. Nu 
utvärderar vi nya intressanta affärsmöjligheter på fastighetsmarknaden.

Under det kommande året ser vi också fram emot att fortsätta med projek-
tet i Ekerö. Det är ett väldigt spännande och omfattande arbete, men också 
ett projekt som binder kapital. Därför är det fantastiskt att vi besitter en bredd 
som gör att vi kan kombinera stora, långsiktiga projekt med mindre projekt 
som vi konsekvent kan göra exit i. Convertere är ett utmärkt exempel på det 
sistnämnda och något som vi verkligen tror på i den rådande marknaden, 
liksom det växande området förvaltning.

När det gäller bostadsprojekt tror vi på att vara med i det tidiga skedet av 
utvecklingen, likt Ekerö, eller att vara med som partner, som i samarbetet vi 
har med MZ Bygg. Vi tror på att hitta mindre projekt i befintliga, etablerade 
områden snarare än att göra stora bostadsrättsprojekt. 

Några fem- eller tioårsplaner vill vi inte låsa oss vid. Med en slimmad orga-
nisation kan vi snabbt gå från ord till handling – och på en ständigt föränderlig 
marknad är snabbrörlighet detsamma som styrka.

Den styrkan ska vi använda för att fortsätta hitta möjligheter som får oss 
att fortsätta växa. Och vi ska göra det tillsammans med våra vänner.

FRAMTIDEN
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PROJEKT /  NYPRODUKTION



I det första kvarteret som möter dig när  
du åker in i Vallastaden, Linköpings  

nyaste stadsdel, stoltserar Delfinen. Ett  
fyra våningar högt trähus där genuinitet 

möter modernitet, och lekfullhet möter  
elegans. Ett hus att trivas i, helt enkelt.

SMART BOENDE  
I  SOCIAL MILJÖ

PROJEKT /  NYPRODUKTION
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PROJEKT /  NYPRODUKTION



En blandstad av modernt snitt – 
så kan man beskriva Vallasta-
den i Linköping, Sveriges hittills 
största bo- och samhällsexpo. 

Här är alla hus olika, från stomme till 
ytskikt. Inom samma kvarter samsas 
villor och radhus, trapphusboenden och 
generationsboenden, bostadsrätter och 
hyresrätter.

Och här i Vallastaden har Koncepthus 
och Witte Arkitektstudio byggt bostads-
huset Delfinen. Projektet togs fram till 
en markanvisningstävling i kommunen, 
där det till slut stod som vinnare.

– Vallastaden är framtidens stad 
när det gäller allt från arkitektur till 
återvinningslösningar. Det är fantastiskt 
roligt att vara en del av det och skapa 
bostäder som ligger i framkant, säger 
Erik Månsson.

Byggnationen av Delfinen startade 
under våren 2017 och till sommaren 
2018 stod fyravåningshuset klart. Det 
är helt byggt i trä, från fasad in till 
stomme.

– Vi har inte bara byggt i trä – ett 
levande och återvinningsbart material 
som vi har gott om i Sverige – utan vi 
har också byggt i trä på rätt sätt. Huset 
är byggt på ett effektivt sätt och hänsyn 
har tagits till alla hållbarhetskrav som 
ställs i dag, berättar Ingi Vidarsson.

Huset rymmer 15 yteffektiva bostads-
rättslägenheter från ett till fyra rum och 
kök. Även här återkommer de genuina 
materialvalen, som kombineras med ett 
härligt ljusinsläpp.

Delfinen bidrar inte bara till hållbarhet 
miljömässigt, utan även socialt. På hu-
sets tak finns nämligen en vinterträdgård 
och terrass där de boende kan träffas 
och umgås. Delfinen ligger dessutom 
granne med Felleshuset, den sociala 
knutpunkten i samfälligheten. Naturen 
finns runt hörnet med många fina prome-
nadstråk, Valla fritidsområde med djur 
och en nyanlagd park med odlingsmöj-
ligheter. Samtidigt är storstadens puls 
nära – inom kilometern är ett köpcen-
trum under uppbyggnad och Linköpings 
citykärna ligger på cykelavstånd.

Kort sagt är Delfinen ett boende att 
trivas i, både i dag och i många år fram-
över. 

”Vallastaden är 
framtidens stad när 
det gäller allt från 
arkitektur till åter-
vinningslösningar. 
Det är fantastiskt 
roligt att vara en 
del av det och skapa 
bostäder som ligger 
i framkant”

PROJEKT /  NYPRODUKTION
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TRE PARTNERS 
TYCKER TILL

Vi skulle inte vara där vi är i dag utan våra  
goda  vänner. Möt tre av Koncepthus investerare,  

som  berättar varför de har valt att följa med  
på vår resa och hur de ser på framtiden.

PARTNER /  INVESTERARE
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”HITTAR INTRESSANTA 
MÖJLIGHETER”

”LIGGER I FRAMKANT 
PÅ MARKNADEN”

“UTMÄRKER SIG  
GENOM ÄRLIGHET”

Hur kom du i kontakt med Koncept-
hus – och varför valde du att 
 investera?
– Jag träffade Ingi på en utbildning hos 
Fastighetsägarna, vi höll kontakten och 
en dag ringde han mig och berättade 
att de skulle starta  Koncepthus. Han sa 
att de hade ett häftigt projekt på gång – 
vilket var Drömkåken – och frågade om 
jag var intresserad av att investera. Jag 
tyckte att det lät spännande och tänkte: 
”Jag testar, så får vi se hur det går”. Och 
det gick ju fantastiskt bra! Sedan dess 
har jag varit med i många projekt och 
fått en bra avkastning på mina insatser.

Vilka är Koncepthus framgångs-
faktorer?
– Framför allt är Erik och Ingi  väldigt 
drivna och duktiga på att hitta 
 intressanta möjligheter. Sedan är de två 
helt olika karaktärer; Erik är ekonomen 
som har koll på siffrorna och nosar upp 
potential, medan Ingi är den mer sociala 
och problemlösande typen. Jag tror att 
kombinationen av deras personligheter 
är en viktig framgångsfaktor – det hade 
aldrig fungerat lika bra med två Erik 
eller två Ingi.

Hur ser du på marknadsläget nu och 
framöver?
– Just nu är det ganska tufft och som 
investerare kommer jag nog att hålla 
mig borta från bostadsprojekt ett tag. 
Det känns mer intressant att fortsätta 
med industrihallar – som Koncepthus 
har gjort bra och väldigt lönsamt – och 
att börja bygga kontorshotell. Behovet 
av kostnadseffektiva kontorslokaler för 
småföretagare kommer sannolikt att 
öka framöver och jag tror på en modell 
likt Koncepthallar, fast med kontor i 
stället för industrilokaler.

Hur kom du i kontakt med Koncept-
hus – och varför valde du att 
 investera?
– Redan innan Koncepthus grundades 
träffade jag Erik på ett fastighets-
seminarium och vi höll kontakten. När 
han och Ingi skulle starta verksamheten 
ville jag investera eftersom jag kände 
ett stort förtroende för dem – och efter 
flera projekt har jag numera bra statistik 
som visar att de håller vad de lovar. 
Därför presenterade vi Koncepthus 
nyproduktionsprojekt i Vallastaden för 
de 1 800 medlemmarna i WIRE,  
Women In Real Estate, ett nätverk för 
fastighetsinvesterare som jag var med 
och grundade 2015. 

Vilka är Koncepthus framgångs-
faktorer?
– Koncepthus har erfarenheten och 
 kunskapen som krävs, samtidigt som de 
är så pass små att de kan vara snabb-
rörliga på en fastighetsmarknad i föränd-
ring. De har en mix av väldigt spännande, 
unika projekt och det känns som att de 
ligger i framkant på marknaden.

Hur ser du på marknadsläget nu och 
framöver?
– Sverige är i ett knepigt läge och som 
investerare tittar jag därför på flera olika 
marknader, främst USA och England, 
för att sprida risken. Jag kommer att 
 fortsätta i Sverige till viss del, men på 
 dagens marknad är det viktigare än 
 någonsin att hitta rätt partners. Förut 
kunde du investera dina pengar i vilket 
fastighetsprojekt som helst och få 
avkastning – nu kommer bara de riktigt 
duktiga, som vet hur de ska navigera på 
marknaden, att finnas kvar. Därför är vi 
glada att ha pålitliga partners som Kon-
cepthus, som vi vet har gjort sin hemläxa.

Hur kom du i kontakt med Koncept-
hus – och varför valde du att 
 investera?
– Jag hade under en tid sökt alterna-
tiva investeringar, bland annat fastig-
hetsinvesteringar, när jag upptäckte 
Koncepthus. Jag ringde upp Erik och 
samma eftermiddag sågs vi över en 
kopp kaffe. Vi umgicks ett tag och lärde 
känna varandra innan jag fick ett väldigt 
intressant projekt presenterat och valde 
att investera.

Vilka är Koncepthus framgångs- 
faktorer?
– De är framför allt två: Erik och Ingi. 
Jag investerar inte bara i lovande 
projekt, utan även i personerna bakom 
projekten och bolagen. Erik och Ingi ut-
märker sig genom sin ärlighet och trans-
parens i sina affärer – de är långsiktiga 
och alltid måna om sina investerare, och 
det gör att mitt förtroende för dem och 
för Koncepthus är på topp.

Hur ser du på marknadsläget nu och 
framöver?
– På grund av de senaste regleringarna 
ser vi en mindre hets vid köp av bo-
stadsrätter i dag. Vi har även rekord-
många osålda nya bostadsrätter i hela 
Sverige. Det är köparnas marknad och 
för byggherrar och fastighetsutvecklare 
krävs en innovationsförmåga och flexi-
bilitet – men jag har trots det en mycket 
positiv syn på framtiden.

PARTNER /  INVESTERARE

BJÖRN LENNSTRÖM
Kapitalförvaltare med många års  

erfarenhet som finansiell rådgivare  
inom tjänstepensionsområdet.

ELLIE LUNDMARK
Entreprenör och mångsysslare  

med  erfarenhet från bland annat  
tv-produktion och apputveckling.

DANIEL DEMIR
Projektinköpare och investerare.
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SLUTKUND /  VERKSAMHET

Redan under planeringsstadiet blev Bilprovningen 
 intresserade av Koncepthus industrilokaler i Björröd. Det 
lättåtkomliga och synliga läget nära Landvetter flygplats, 
i kombination med möjligheten att anpassa lokalerna efter 
verksamheten, avgjorde saken – och i våras flyttade de in.

”DET KÄNNS HELT 
RÄTT I  TIDEN ATT 

ETABLERA SIG HÄR”
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”Det har funge-
rat väldigt bra, 
de är lyhörda 
och det finns ett 
bra förtroende 
från båda håll.”

SLUTKUND /  VERKSAMHET

Som en av Sveriges   
ledande  aktörer inom 
fordons besiktning strävar 
 Bilprovningen ständigt efter 

att optimera sitt stationsnät – allt för 
att kunna erbjuda kunderna bästa 
 möjliga tillgänglighet och service. Under 
en lång tid har de haft två stationer i 
 Göteborg, en i Aröd och en i Torslanda, 
och kom fram till att de ville förstärka 
sin närvaro i området. I sökandet efter 
ett lämpligt läge fick Bilprovningen veta 
att  Koncepthus skulle uppföra industri-
lokaler i Björröd i Härryda kommun, 
nära Landvetter flygplats.

– Vi åkte till byggplatsen och föll 
direkt för läget. Det är väl synligt och 
lättåtkomligt, intill infarten till Göteborg 
från Borås och med många fordon som 
kör till och från Landvetter. Med andra 
ord är det lätt att hitta hit för invånare, 
pendlare och förbipasserande, säger 
Kenth Zackrisson, områdeschef på 
Bilprovningen.

Koncepthus förvärvade marken i 
Björröd våren 2016 och under 2017 
 uppfördes tolv industrilokaler på 
 platsen. Precis som andra projekt 
signerade Koncepthallar – Koncepthus-
koncernens bolag med fokus på industri-
fastigheter – gjordes byggnationen i 
samarbete med Northpower Stålhallar. 
 Tillsammans bygger man lokaler anpas-
sade för  småföretagare vars verksam-
heter  gynnas av ett kombinerat kontor 
och lager, likt Bilprovningens.

– Eftersom vi tecknade ett avtal 
redan under försommaren 2017, när de 
höll på att lägga betongplattan, kunde 
vi vara med och påverka hur vi ville ha 
det, berättar Kenth och fortsätter:

– Lokalerna har verkligen anpas-
sats efter våra behov. Till exempel 
 installerades oljeavskiljare efter våra 
önskemål, och de byggde ett entre-
solplan där vi har både personal-
utrymme och en yta för kunder som vill 
sitta ner och ta en kopp kaffe medan 
deras fordon besiktas.

Lokalernas storlek är ytterligare en 
fördel som Kenth lyfter fram.

– Det är 200 väl utnyttjade kvadrat-
meter. Ibland måste du betala för 
några kvadratmeter som du egentli-
gen inte behöver, men så är inte fallet 
här.  Längden på 20 meter var också 
 avgörande – ofta hittar vi lokaler som 

bara är 15 meter och det funkar inte.
Tack vare längden, och portar i båda 
ändarna som möjliggör genomfart, 
kan Bilprovningen Landvetter ta emot 
husvagnar och andra lätta släp. Och 
 naturligtvis även personbilar, motor-
cyklar och lätta lastbilar.

– Vi är väldigt nöjda över att vi kan ta 
emot alla fordon upp till tre och ett halvt 
ton. Det märks att kunderna också gillar 
det, för sedan vi öppnade har verksam-
heten verkligen gått över förväntan.

Byggnationen var färdig i  december 
2017 och efter att Bilprovningens 
 tekniska utrustning kommit på plats 
kunde anläggningen öppna i våras.

– Det har som sagt gått ännu bättre 
än vad vi hade trott. Jag är själv  gammal 
Landvetterbo och vet att  området har 
legat lite i träda, men de senaste fem 
åren har väldigt mycket hänt. Nu är det 
ett expansivt område och det känns helt 

rätt i tiden att etablera sig här.
Kenth och Bilprovningen  Landvetter 

beskriver också samarbetet med 
 Koncepthus som mycket positivt:

– Det har fungerat väldigt bra, de är 
lyhörda och det finns ett bra förtroende 
från båda håll. Nu ser vi fram emot att 
få fler grannar här i Björröd! 
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PARTNER /  BYGG

Framgångarna med det gemensamt ägda bolaget  Convertere har 
visat hur väl Koncepthus och MZ Bygg kompletterar  varandra.  
Det säger Tobias Ziethén, och berättar att man nu är redo för n 
ästa nivå av samarbetet: att utveckla egna  nyproduktionsprojekt.

Att bygga ett företag med en 
stark känsla av gemenskap 
– det var tanken som drev 
Tobias Ziethén och Magnus 

Morath när de startade MZ Bygg år 
2003.

– Både jag och Magnus har jobbat 
inom byggbranschen hela våra karriärer 
och var trötta på ”vi och dom”-känslan 
som finns i framför allt de större bola-
gen, säger Tobias Ziethén.

Från början specialiserade sig MZ 
Bygg på renovering, ombyggnad och 
 tillbyggnad av större flerfamiljshus. 
Under årens gång har ytterligare affärs-
områden tillkommit och företaget har 
vuxit till 30 anställda, men vi-känslan 
finns kvar.

– Vi tänker långsiktigt och hållbart 
när det gäller såväl medarbetare 
och  verksamhet, som kunder och 
 samarbetspartners.

Samarbetet mellan MZ Bygg och 
Koncepthus inleddes 2015 och året 
därpå grundades Convertere, som de 
båda  bolagen äger tillsammans med 
Make  Space. Converteres affärsidé är att 
omvandla outnyttjade lokaler, råytor och 
vindar till nyproducerade lägenheter med 
hög kvalitet och trivselfaktor.

– Vi har kompetensen och  kapaciteten 
inom byggnation, medan Koncepthus har 
en oerhörd kunskap kring de  finansiella 
och juridiska delarna. Vi kompletterar 
varandra perfekt och det har varit en 
 framgångsfaktor för Convertere – där-
för känns det självklart att skala upp 
 konceptet till ett större format.

LYCKAT SAMARBETE 
ÖPPNAR NYA DÖRRAR

TOBIAS ZIETHÉN
Vd och medgrundare, MZ Bygg

Med ett större format syftar Tobias på 
Koncepthus och MZ Byggs gemensamma 
planer på att utveckla egna nyproduk-
tionsprojekt av bostadshus.

– Ambitionen är att ha en affär klar 
inom det närmaste året och förhoppnings-
vis vara igång med byggnationen under 
2019, berättar han.

Det målmedvetna arbetet för att kom-
ma dit man är i dag började för snart tio 
år sedan, då MZ Bygg tillsatte en aktiv 
styrelse och beslutade att företagets 
 långsiktiga mål ska vara att även göra 
nybyggnationsprojekt.

– De senaste två åren har vi anställt 
med detta i fokus, och nu är vi definitivt 
redo för nyproduktion. Det känns oerhört 
spännande! På den rådande bostadsmark-
naden gäller det att bygga smart när man 
bygger bostadsrätter – och det kommer vi 
att göra. 
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Det var i början av 2018 som 
Josefin Nordling, butikschef och 
inköpare, letade efter en ny bo-
stad och av en slump upptäckte 

1,5-rummaren på Råsundavägen.
– Jag hade inte tänkt att jag skulle bo i 

Solna, men så råkade jag se annonsen på 
Hemnet och fastnade för lägenhetens unika 
utformning. Materialvalen och färgerna är 
också helt i min smak – snyggt och stilrent, 
i stället för helvitt och trist som man ser 

ofta ser i nyproduktioner, säger Josefin.
Bostaden som väckte hennes intresse var 

en av de nyproducerade lägenheterna i Brf 
Vasens källare, som tidigare rymt ett ned-
gånget kontor och ett antal uttjänta lokaler. 
2016 sålde bostadsrättsföreningen ytorna på 
totalt cirka 400 kvadratmeter till Convertere, 
bolaget som Koncepthus äger tillsammans 
med MZ Bygg och Make Space. Därefter 
omvandlades de outnyttjade ytorna till sex 
moderna lägenheter på 28–120 kvadratme-
ter – alla med egna uteplatser.

– Det är fantastiskt att kunna köpa en 
ny lägenhet och samtidigt tillhöra en stabil, 
äldre bostadsrättsförening, menar Josefin.

I mars i år köpte Josefin bostaden som hon 
fastnat för.

– Mäklaren var bortrest, så det var faktiskt 
Erik på Koncepthus som var min kontaktper-
son och visade mig lägenheten. Det var bara 
en bonus eftersom han var väldigt kunnig 
och trevlig. Det kändes väldigt tryggt!

Några veckor efter köpet kunde Josefin 
flytta in i lägenheten som är 36 kvadratme-
ter stor, med 12 extra kvadratmeter i form 
av en uteplats.

– Det känns nästan som ett eget litet 
radhus eftersom jag har egen ingång också. 
Uteplatsen och den snygga glasväggen till 

sovrummet gör dessutom att lägenheten 
känns betydligt större än vad den egentli-
gen är. Hela lägenheten ger en harmonisk 
känsla.

Och du som inte skulle bo i Solna – hur 
trivs du i området?

– Läget är fantastiskt! Råsunda är ett 
lugnt och trevligt område, samtidigt som det 
är väldigt nära till både pendeltåg, tunnelba-
na och bussar. Jag blev faktiskt överraskad 
över hur smidiga kommunikationerna är 
– tågen går ofta och jag tar mig till jobbet i 
Stockholm city på några minuter. 

”HELA LÄGENHETEN GER 
EN HARMONISK KÄNSLA”

Från nedgångna lokaler  
till unika drömboenden – 
Converteres omvandling 
av Brf Vasens källare i 
Solna är verkligen något 
utöver det vanliga. Josefin 
Nordling är en av köparna 
som nu njuter av den stora 
uteplatsen och de genom-
tänkta materialvalen i sitt 
nya hem.

SLUTKUND /  PRIVAT
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Först köpte de en lokal för sin egen verksamhet i Koncepthus 
 industrihallar i Upplands Väsby. Men när Fabio Ianni och Johan 
 Winemar noterade den stora efterfrågan på att hyra lokaler i 
 området bestämde de sig för att investera i ytterligare tre.

EFTERFRÅGAN   
GJORDE ATT EN   
LOKAL BLEV FYRA

Fabio Ianni och Johan Winemar 
har drivit ett konsultbolag inom 
HR och rekrytering i Stockholm 
sedan slutet av 90-talet. För 

några år sedan startade duon även import 
av italienska delikatesser till Sverige 
under varumärket Mercatino och 2016 
bestämde de sig för att utveckla den 
verksamheten.

– Då behövdes mer utrymme än vår be-
fintliga lokal på Östermalm. Vi började leta 
efter en lokal med lager och kom i kontakt 
med Ingi på Koncepthus, berättar Fabio.

Duon fick se det då pågående projektet 
på Johanneslundsvägen i Upplands Väsby, 
där tio industrilokaler i bostadsrättsform 
skulle uppföras.

– Lokalerna är väldigt fräscha, de 
passar både för att ta emot kunder och 
för förvaring av maskiner och lagervaror. 
Det lättillgängliga läget är också en stor 
fördel, menar Fabio. Mercatinos populä-
raste produkt är färsk tryffel som plockas 
i Italien under helgen, flygs till Sverige 
på måndagen och skickas vidare till våra 
kunder på tisdagen. Den logistikkedjan 
hade aldrig fungerat utan närheten till 
Arlanda och E4:an.

Med sitt bolag Mindstone köpte Fabio 
och Johan en av industrilokalerna i 
Upplands Väsby och till sommaren 
2017 flyttade de dit såväl konsult- som 
importverksamheten. Under det följande 
året blev Mindstone ägare till ytterliga-
re tre lokaler, som de nu hyr ut till ett 

fastighetsserviceföretag och två bolag 
inom trädgårdsskötsel. Det började med 
lokalen som låg vägg i vägg med deras 
första.

– Vi såg det både som en bra investe-
ring och en fantastisk möjlighet att kunna 
växa i framtiden. Så vi köpte lokalen 
– och fick den uthyrd i princip innan 
pappren var påskrivna. När vi märkte att 
det fanns en stor efterfrågan på att hyra 
lokaler i området pratade vi med Ingi och 

fick möjlighet att göra fler investeringar, 
säger Fabio och tillägger:

– Allt har fungerat extremt smidigt med 
Koncepthus. Vi har ett stort förtroende 
för Ingi och Erik, de har tillmötesgått 
önskemål och alltid hållit vad de lovat. Ett 
extra plus är att de inte släppte projektet 
när alla lokaler var sålda, utan har fortsatt 
hjälpa till och verkar vara genuint intres-
serade av att bostadsrättsföreningen ska 
fungera på ett bra sätt. 
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NYPRODUKTION

VALLASTADEN
Nyproduktion av arkitektritat 
fyravåningshus med totalt  
14 lägenheter och 1 lokal i 
Vallastaden, Linköping.

STUVSTA
Planerad byggnation av  
5 townhouse samt cirka 

20 lägenheter. Detaljplan 
vann laga kraft våren 2017, 

byggstart beräknad till 
våren 2019. 

PROJEKT I  URVAL

Pågående

Pågående

UPPLANDS VÄSBY
Tio industrilokaler i bostadsrättsform 
stod färdiga i början av juni 2017.
Försäljningsvärde: 33 miljoner.
Projektvinst: 6,4 miljoner.
Avkastning investerare: 10–22 procent.

Avslutad

INDUSTRILOKALER
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SOLNA
Ombyggnation av lokaler  

i befintligt bostadsrättshus  
till 6 lägenheter.

Försäljningsvärde: 19,5 miljoner.
Projektvinst: 1,2 miljoner.

EKERÖ
Långsiktigt projekt som 
omfattar elva hektar 
mark för utveckling av 
en helt ny stadsdel. 
Fastigheten förvärvades 
i april 2017.

FASTIGHETSUTVECKLING

Avslutad

PROJEKT I  URVAL

Pågående

FÖRVALTNING

BJÖRRÖD
I Härryda kommun, 

nära Landvetter flyg-
plats, förvaltas  

12 nyproducerade 
industrilokaler som  

stod färdiga i  
början av 2018.

ABRAHAMSBERG
Våren 2017 förvärvades ett 
hyreshus i Bromma, Stockholm, 
med 19 lägenheter på totalt 
cirka 964 kvm.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

Moderbolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har koncernen avyttrat koncernbolagen, Hammarby-Smedby 1 AB, 556969-5355, och förvärvat 
Asknäs 1:331 AB, 559107-4934 samt fastigheten Stockholm Skäppan 4.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Dotterbolaget UJ Fastighets AB, 559082-8454 har avyttrats.

Koncern

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Resultat efter finansiella poster tkr 6 967 617 10 971 332 8 422 557 2 102 904

Finansnetto tkr 5 879 406 11 639 156 11 685 117 402 605

Avkastning på eget kapital % 19,2 % 71,3 % 106,1 % 53,9 %

Soliditet % 13,1 % 16,8 % 14,8 % 47,3 %

Räntetäckningsgrad ggr 3,2 7 6 9

Moderbolaget

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Resultat efter finansiella poster tkr 2 210 644 1 433 606 5 970 419 627 639 85 900

Finansnetto tkr 2 228 557 1 446 756 5 996 506 646 698 96 950

Avkastning på eget kapital % 23,3 % 18,7 % 157,2 % 125,6 % 87,7 %

Soliditet % 35,5 % 50,0 % 68,0 % 26,5 % 98,1 %

Räntetäckningsgrad ggr 5,4 6 57 13 Et.

Flerårsjämförelse

Resultatdisposition

Balanserat resultat 8 085 825

Årets resultat 2 161 655

10 247 480

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

10 247 480

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

FINANSIELLA RAPPORTER
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

Koncernen Moderbolaget

Kr Not
2017-04-01- 
2018-03-31

2016-04-01-
2017-03-31

2017-04-01- 
2018-03-31

2016-04-01- 
2017-03-31

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.

Nettoomsättning 1 536 897 513 815 – –

Aktiverat arbete för egen räkning – 711 946 – –

Övriga rörelseintäkter 3 363 641 691 830 – –

Summa rörelsens intäkter m.m. 4 900 538 1 917 591 – –

Resultat från andelar i intresseföretag – 2 741 596 – –

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader −2 155 394 −2 071 190 −17 913 −13 150

Personalkostnader 3 −1 552 112 −3 219 401 – –

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  

anläggningstillgångar
−104 821 −36 420 – –

Summa rörelsens kostnader −3 812 327 −5 327 011 −17 913 −13 150

Rörelseresultat 1 088 211 −667 824 −17 913 −13 150

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag 4 8 973 913 12 526 379 2 090 845 1 346 031

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar
5 – 400 000 – –

Ränteintäkter Koncernföretag _ – 637 209 365 037

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 139 535 683 763 3 146 3 146

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 −3 234 042 −1 970 986 −101 123 −160 305

Räntekostnader koncernföretag – – −401 520 –107 153

Resultat efter finansiella poster 6 967 617 10 971 332 2 210 644 1 433 606

Uppskjuten skatt 278 501 –466 251 – –

Bokslutsdispositioner – – −29 000 –19 000

Skatt årets resultat −218 741 −293 544 −19 989 –12 735

Årets resultat 7 027 377 10 211 537 2 161 655 1 401 871

HÄNFÖRLIGT TILL:

Moderbolagets aktieägare 6 580 801 8 738 451 – –

Minoritetsintresse 446 576 −263 938 – –
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BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

Kr Not 2018-03-31 2017-03-31 2018-03-31 2017-03-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter 8 100 000 125 000 – –

Summa immateriella anläggningstillgångar 100 000 125 000 – –

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 9 110 351 878 47 413 702 – –

Inventarier, verktyg och installationer 10 4 988 10 408 – –

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 

anläggningstillgångar
11 61 281 853 29 198 461 – –

Summa materiella anläggningstillgångar 171 638 719 76 622 571 – –

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 12 – – 8 343 918 5 089 198

Fordringar hos koncernföretag 13 – – 6 870 000 –

Andelar i intresseföretag 14 2 858 239 2 858 239 67 900 67 900

Fordringar hos intresseföretag 15 1 500 000 1 500 000 – –

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 7 400 000 7 400 000 – –

Andra långfristiga fordringar 17 105 154 105 154 105 154 105 154

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 863 393 11 863 393 15 386 972 5 262 252

Summa anläggningstillgångar 183 602 112 88 610 964 15 386 972 5 262 252

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 636 065 – – –

Fordringar hos koncernföretag – – 13 880 583 10 990 534

Fordringar hos intresseföretag 74 793 69 375 – –

Aktuell skattefordran 203 414 5 121 – –

Övriga fordringar 616 909 2 393 160 16 000 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 296 856 969 664 6 292 –

Summa kortfristiga fordringar 1 828 036 3 437 320 13 902 875 10 990 534

Kassa och bank 872 072 5 364 883 947 132 235

Summa omsättningstillgångar 2 700 108 8 802 203 13 903 822 11 122 769

SUMMA TILLGÅNGAR 186 302 220 97 413 167 29 290 794 16 385 021
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BALANSRÄKNING SKULDER

Koncernen Moderbolaget

Kr Not 2018-03-31 2017-03-31 2018-03-31 2017-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000

Summa bundet eget kapital – – 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Annat eget kapital inklusive årets resultat 24 288 589 16 202 510 – –

Balanserat resultat – – 8 085 828 6 683 958

Årets resultat – – 2 161 655 1 401 870

Summa fritt eget kapital 10 247 483 8 085 828

Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare 18 005 787 16 312 510 – –

Minoritetsintresse 6 382 802 15 212 – –

Summa eget kapital 24 388 589 16 327 722 10 347 483 8 185 828

Obeskattade reserver 19

Periodiseringsfonder – – 48 000 19 000

Summa obeskattade reserver 48 000 19 000

Avsättningar

Uppskjutna skatteskulder 20 10 173 523 7 121 674 – –

Summa avsättningar 10 173 523 7 121 674 – –

Långfristiga skulder 21

Skulder till kreditinstitut 97 271 561 11 697 504 – –

Skulder till koncernföretag – – 16 192 000 4 000 000

Övriga skulder 37 953 300 17 961 197 – –

Summa långfristiga skulder 135 224 861 29 658 701 16 192 000 4 000 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 8 373 460 – –

Leverantörsskulder 590 142 5 000 000 – –

Aktuella skatteskulder 539 069 4 820 684 32 724 12 735

Skulder till koncernföretag – – 339 464 2 060 305

Skulder till intresseföretag 704 370 259 577 221 864 –

Övriga skulder 12 551 366 24 187 005 2 000 000 1 980 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 130 299 1 664 344 109 259 127 153

Summa kortfristiga skulder 16 515 246 44 305 070 2 703 311 4 180 193

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 186 302 220 97 413 167 29 290 794 16 385 021
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen Not Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 
kapital

Annat eget 
kapital inkl. årets 
resultat

Moderbolagets 
aktieägarse

Minoritet
Totalt eget 
kapital

INGÅENDE BALANS 2017-04-01 100 000 – 16 212 510 16 312 510 15 212 16 327 722

Ägarförändringar i koncernen – – −7 150 609 −7 150 609 6 367 590 –783 019

Uppskrivning fastighet – – 1 816 507 – – 1 816 507

Årets resultat – – 7 027 377 6 483 224 544 155 7 027 378

UTGÅENDE BALANS 2018-03-31 100 000 – 17 905 785 15 645 125 6 926 957 24 388 588

Moderbolaget Not Aktiekapital
Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

INGÅENDE BALANS 2017-04-01 100 000 6 683 958 1 401 871 8 185 829

Omföring av föregående års resultat – 1 401 871 –1 401 871 –

Årets resultat – – 2 161 655 2 161 655

UTGÅENDE BALANS 2018-03-31 100 000 8 085 829 2 161 655 10 347 484

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen Moderbolaget

Kr Not
2017-04-01
2018-03-31

2016-04-01
2017-03-31

2017-04-01
2018-03-31

2016-04-01
2017-03-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 1 088 210 −667 824 −17 913 −13 150

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 25 9 078 734 899 804 2 090 845 –

Erhållen ränta 139 535 683 763 640 355 368 183

Erhållen utdelning – – – –

Betald ränta −3 234 042 −1 970 986 −502 643 −267 458

Betald inkomstskatt −1 368 299 1 020 316 – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändringar i rörelsekapitalet
5 704 138 −34 927 2 210 644 87 575

FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET

Förändring av kundfordringar och andra fordringar 1 807 579 −3 137 157 −2 913 338 −2 442 165

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder −15 234 751 –3 020 920 –1 495 873 980 980

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten −7 723 034 −6 193 004 −2 198 567 –1 373 610

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv immateriella tillgångar – –125 000 – –

Förvärv av aktier i dotterföretag – – −3 254 720 −12 658 974

Avyttring av aktier i dotterföretag 1 133 491 10 297 304 – 130 451

Årets lämnade lån till koncernföretag – – –6 870 000 9 578 375

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –115 116 837 −51 309 215 – –

Förvärv av finansiella tillgångar – −16 450 000 – –

Avyttring av finansiella tillgångar – 12 850 000 – –

Försäljning av materiella ansläggningstillgångar 20 020 868 – – −

Kassaflöde från investeringsverksamheten −93 962 478 −44 736 911 −10 124 720 –2 950 158

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 97 192 700 44 841 173 12 192 000 4 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 97 192 700 44 841 173 12 192 000 4 000 000

ÅRETS KASSAFLÖDE −4 492 812 –6 088 742 −131 287 –323 758

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

Likvida medel vid årets slut 872 071 5 364 883 948 132 235
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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 2018. 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 Moderbolagets 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 avräk-
nas mot dotterföretagets egna kapital vid förvärvet.

Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera Koncernens anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättning-
ar 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 förvärvet 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 Koncer-
nens andel i intresseföretaget 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 vär-
deras 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, mängdra-
batter 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 
intentionerna 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. Avskrivning 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 leasingperioden. 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 återvinningsvärde. 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 oberoen-
de 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 avseen-
de 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 tillhö-
rande 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. 

REDOVISNINGSPRINCIPER  FORTS.
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Annat eget kapital inklusive årets resultat som inkluderar följande:

*Reservfonder

*Eget kapitalandel i obeskattade reserver.

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

Alla transaktioner med Moderbolagets 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 förplik-
telser 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

MODERBOLAGETS VÄRDERINGSPRINCIPER

Moderbolaget 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, bedöm-
ningar 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 Löner och ersättningar till anställda

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

Koncernen Moderbolaget

2017/18 2016/17 2017/18 2016/17

Löner 1 082 000 1 504 500 – –

Totala löner och ersättningar 1 082 000 1 504 500 – –

Pensioner 85 473 16 118 – –

Övriga sociala avgifter 384 639 507 290 – –

Totala sociala avgifter 470 112 523 408 0 0

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2017/18 2016/17 2017/18 2016/17

Utdelning från andelar i koncernföretag – – 1 900 000 9 578 375

Nedskrivningar – – −8 358 610

Realisationsresultat vid avyttring av andelar 8 973 913 12 526 379 190 845 126 265

Summa 8 973 913 12 526 379 2 090 845 1 346 030

Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2017/18 2016/17 2017/18 2016/17

Realisationsresultat vid avyttring av andelar – 400 000 – –

Summa 0 400 000 0 0

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen Moderbolaget

2017/18 2016/17 2017/18 2016/17

Ränteintäkter från koncernföretag – – 637 209 365 037

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 139 535 683 763 3 146 3 146

Summa 139 535 683 763 640 355 368 183

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2017/18 2016/17 2017/18 2016/17

Räntekostnader till koncernföretag – – −401 520 −160 305

Övriga räntekostnader −3 234 042 –1 970 986 −101 123 −107 153

Summa −3 234 042 –1 970 986 –502 641 −267 457

Not 8 Hyresrätter och liknande rättigheter

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående akumulerade anskaffningsvärden 125 000 125 000 – –

Avskrivningar –25 000 – – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 125 000 0 0

Redovisat värde 100 000 125 000 0 0

NOTER
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Not 9 Byggnader och mark

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 47 413 702 58 217 449 – –

Uppskrivning 2 328 855 – – –

Inköp 69 053 996 – – –

Försäljningar/utrangeringar −8 444 675 –10 803 747 – –

Utgående sckumulerade anskaffningsvärden 110 351 878 47 413 702 – –

Årets avskrivningar – – – –

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Redovisat värde 110 351 878 47 413 702 0 0

Not 10 Inventarier

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 27 100 27 100 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 100 27 100 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar 16 692 11 272 – –

Årets avskrivningar 5 420 5 420 – –

Utgående ackumulerade avskrivningar 22 112 16 692 0 0

Redovisat värde 4 988 10 408 0 0

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 29 198 461 4 213 059 – –

Inköp 46 062 841 24 985 402 – –

Försäljningar/utrangeringar –13 979 449 – – –

Valutakursdifferenser – – – –

Omklassificeringar – – – –

Utgående akumulerade anskaffningsvärden 61 281 853 29 198 461 0 0

Redovisat värde 61 281 853 29 198 461 0 0

NOTER FORTS.
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Not 12 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 Förvaltning AB 559124-6821 10 000 100 50 000

Koncepthus Invest Asknäs 559033-3554 7 600 76 2 291 035

Koncepthallar Invest AB 556985-9977 9 100 91 2 030 203

Koncepthallar Invest 2 AB 556991-0234 55 800 85 45 095

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

Koncepthallar Björröd AB 559062-3699 8 400 84 42 050

8 343 918

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 2 AB 556983-7668 50 000

Hammarby-Smedby 3 AB 556984-5273 50 000

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden – – 13 447 808 793 020

Förvärv – – 3 265 425 12 658 973

Försäljningar/utrangeringar – – –10 705 −4 185

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 16 702 528 13 447 808

Ingående ackumulerade nedskrivningar – – –8 358 610 –

Årets nedskrivningar – – – −8 358 610

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 –8 358 610 −8 358 610

Redovisat värde 0 0 8 343 918 5 089 198

Not 13 Fordringar hos koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden – – – 8 430 000

Nya fordringar – – 6 870 000 950 000

Betalningar/amorteringar – – – −4 830 000

Omklassificeringar – – – −4 550 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 6 870 000 0

Redovisat värde 0 0 6 870 000 0

NOTER FORTS.
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Not 14 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 Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 109 579 166 234 67 900 107 900

Förvärv 16 670

Omklassificeringar −73 334 −40 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 109 570 109 570 67 900 67 900

Ingående uppskrivningar 2 748 669 3 612 053 – –

Årets uppskrivningar 2 741 596 – –

Återförda uppskrivningar −3 604 980 – –

Utgående uppskrivningar 2 748 669 2 748 669 0 0

Redovisat värde 2 858 239 2 858 239 67 900 67 900

Not 15 Fordringar hos intresseföretag

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 500 000 2 100 000 – –

Nya fordringar – – –

Betalningar/amorteringar – −600 000 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 500 000 1 500 000 0 0

Redovisat värde 1 500 000 1 500 000 0 0

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra värdepappersinnehav avser andelar i bostadsrättsföreningar.

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 7 400 000 2 800 000 – –

Förvärv 16 450 000 – –

Försäljningar/utrangeringar −11 850 000 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 400 000 7 400 000 0 0

Redovisat värde 7 400 000 7 400 000 0 0

NOTER FORTS.
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Not 17 Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående ackumuelade anskaffningsvärden 105 154 105 154 105 154 105 154

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 105 154 105 154 105 154 105 154

Redovisat värde 105 154 105 154 105 154 105 154

Not 18 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 19 Obeskattade reserver

Moderbolaget

2017/2018 2016/2017

Periodiseringsfonder 48 000 19 000

Belopp vid årets utgång 48 000 19 000

Not 20 Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 

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

Koncernen Moderbolaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Materiella anläggningstillgångar –10 018 863 −6 912 234 – –

Obeskattade reserver −154 660 −209 440 – –

−10 173 523 −7 121 674 0 0

Redovisat som:

Uppskjuten skatteskuld −10 173 523 −7 121 674 – –

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Koncernen Moderföretaget

Ställda säkerheter för egna avsättningar och skulder: 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 81 170 000 8 000 000 – –

Andelar i bostadsrättsförening 7 400 000 7 400 000 – –

Ställd säkerhet till förmån för koncernföretag:

Aktier i dotterbolag – – 24 500 24 500

88 570 000 15 400 000 24 500 24 500

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag – – 15 000 000 15 000 000

0 0 15 000 000 15 000 000

Not 22 Medelantalet anställda

Koncernen

2017/2018 2016/2017

Medelantal 
anställda

Varav män
Medelantal 
anställda

Varav män

Sverige 3 2 4 3

Totalt för koncernen 3 2 4 3

Moderbolaget

2017/2018 2016/2017

Medelantal 
anställda

Varav män
Medelantal 
anställda

Varav män

Sverige – – – –

Totalt för moderbolaget – – – –

NOTER FORTS.
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Stockholm 2018-08-27

Erik Månsson     Ingi Vidarsson
Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 augusti 2018

Grant Thornton Sweden AB

Niclas Lund,
Auktoriserad revisor

Not 23 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.

Not 25 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderföretaget

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Avskrivningar 36 420 350 212 – –

Nedskrivningar 3 604 980 – – –

Resultatandel −2 741 596 −1 405 332 – –

Summa justeringar 899 804 −1 055 120 – –

Not 26 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 verksam-
heten

Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i procent av nettoomsättning
Mäter lönsamhet i verksam-
heten

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 moder-
bolagets 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 
räntekostnader
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REVISIONSBERÄTTELSE

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 2017-04-
01 -- 2018-03-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 24-37 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 2018 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen 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 yrkesetis-
ka ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga 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 årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter 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 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort-
sätta verksamheten 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 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter 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 upp-
täcka en väsentlig felaktighet 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 koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhäm-
tar 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 oegentlig-
heter 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 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisning-
en 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 koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhäm-
tas fram till datumet för revisionsberättelsen. 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 kon-
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cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade 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 koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Koncepthus Holding AB för räkenskapsåret 2017-04-01 -- 2018-
03-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns an-
svar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncer-
nen 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 
ändamålsenliga 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 koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av bolagets 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 fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokfö-
ringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen-
heter i övrigt kontrolleras 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen 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 fören-
ligt 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 
använder 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 granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på så-
dana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fatta-
de beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om försla-
get är förenligt med aktiebolagslagen.

Nyköping den 27 augusti 2018

Grant Thornton Sweden AB

Niclas Lund
Auktoriserad revisor
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Hantverkargatan 5C, 112 21 Stockholm
08-755 83 00

info@koncepthus.se

”Det vi vet med all säkerhet 
är att vi bygger – tillsammans 

med våra goda vänner.” 


