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VD HAR ORDET

3Concent	Utveckling	Holding	3		AB

Concent	 Utveckling	 Holding	 3	 AB’s	 (publ)	 verksamhet	
är	 att	 tillhandahålla	 lånekapital	 för	 att	 finansiera	
projektutveckling	 inom	 Concent	 Holding	 AB	 (publ)-
koncernen. Koncernen innehar projekt som också är 
ställda	som	säkerhet	för	obligationslånet.

Concent	 Holding	 AB’s	 skuldbörda	 har	 den	 senaste	
tiden	varit	 stor	och	dyr	 vilket	 i	 sin	 tur	har	 föranlett	en	
överenskommelse	 om	 avyttring	 av	 huvvuddelen	 av	
projektportföljen	 till	 ett	 förvärvsbolag	 kontrollerat	 av	
JOOL	 Invest	 AB.	 I	 och	med	 denna	 transaktion	 avyttras	
Concent	Utveckling	Holding	3	AB	från	Concent	Holding-
koncernen.	Efter	noga	övervägande	kom	styrelsen	fram	
till	att	denna	transaktion	är	en	förutsättning	för	Concent	
Holding	AB’s	överlevnad,	samt	möjlighet	till	en	hantering	
av	 investerarnas	 fordringar.	 Vid	 Concent	 Holding	 AB’s	
extra	 bolagsstämma	 den	 24	 april	 2017	 beslutade	
bolagsstämman,	 i	 enlighet	 med	 styrelsens	 förslag,	 att	
godkänna	förslaget	till	avyttring.		Transaktionen	är	vidare	
villkorad	 av	 bland	 annat	 tillfredställande	 due	 diligence	
och	finansiering.

Concent	 Utveckling	 Holding	 3	 AB	 har	 emitterat	
ett	 obligationslån	 om	 110	 miljoner	 kronor,	 inom	
rambeloppet	250	miljoner.	Emissionen	har	skett	med	ett	
av	 FI	 godkänt	 prospekt.	 Teckningsperioden	 avslutades	
den	22	juni	2016	och	tilldelning	skedde	den	23	juni	2016.	
Obligationen	har	5	års	löptid	med	en	fast	ränta	om	8,5	
%.	Obligationen	 är	 noterad	 på	NGM	 som	 strukturerad	
produkt.

Bolaget	har	för	emissionslikviden,	genom	dotterbolaget	
Concent	 Utveckling	 15	 AB,	 förvärvat	 tre	 bolag.	 Dessa	
bolag	är	Växjö/Karlstad	Fastigheter	AB,	Övre	Tureholms	
Fastighets	AB	och	Lysekil	Strand	AB.	Samtliga	förvärv	har	
skett	 inom	 den	 övergripande	 koncernen	 för	 Concent	
Holding	AB.	Förvärven	skedde	den	29	 juni	2016	varvid	
den	 nuvarande	 koncernen	 under	 Concent	 Utveckling	
Holding	3	AB	uppstod.	Samtliga	dessa	 transaktioner	är	
resultatneutrala	för	alla	parter.	Projekten	i	de	förvärvade	
bolagen	beskrivs	på	separat	plats	i	denna	rapport.	

Stockholm	den	27	april		2017,	

Björn Sahlström
Verkställande	direktör
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Concent	Utveckling	Holding	3	AB	(publ)	är	ett	publikt	aktiebolag	som	har	sitt	säte	
i	Stockholm.	Bolaget	bildades	den	24	februari	2016	och	registrerades	den	1	mars	
2016.	 Bolaget	 är	 helägt	 av	 Concent	Utveckling	Holding	AB.	 Concent	Utveckling	
Holding	AB	är	i	sin	tur	helägt	av	Concent	Holding	AB	(publ).	

Bolagets	har	emitterat	ett	obligationslån	om	totalt	110	MSEK	inom	rambeloppet	250	
MSEK.	I	samband	med	emission	av	obligationer	har	förvärv	gjorts	av	dotterföretag,	
i	syfte	att	skapa	den	koncernstruktur	som	beskrivits	i	det	prospekt	som	låg	till	grund	
för	emissionen.

RESULTAT OCH STÄLLNING FÖR  
KONCERNEN

Periodens	(mars	-	december)	resultat		uppgick	till		-7	665	KSEK.

Omsättningsfastigheternas	bokförda	värde	uppgick	till	98	963	KSEK.	

Eget	kapital	uppgick	till	9	835	KSEK.	

Allmänt om 
verksamheten



Projektportfölj
Pågående projekt
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Lugn skärgårdsidyll 40 minuter från Stockholm.

I	Smedstorp,	strax	utanför	Trosa	tätort,	utvecklas	ett	helt	nytt	område	innehållande	en	varierad	
bostadssammansättning	med	små,	smarta	villor,	kedjehus/radhus	och	flerbostadshus.	Totalt	
är	det	88	småhus	och	12	lägenheter	som	ska	uppföras	på	ett	område	cirka	40	minuter	från	

Stockholm.	Vi	har	lagt	stort	fokus	på	att	inarbeta	grönkompensation	i	detta	projekt.	Den	vackert	
inramade	ängsmarken	är	hjärtat	i	exploateringen	och	på	ängen	planeras	vistelseytor,	lekytor,	

dagvattendamm	och	odlingslotter.

Smedstorp	ligger	någon	kilometer	väster	om	Trosa	tätort	vilket	innebär	en	fantastisk	möjlighet	
att	skapa	ett	livsstilsboende	med	lantlig	prägel	och	samtidigt	närhet	till	kommunal	service,	kultur,	

restauranger	samt	den	puls	som	skapas	av	det	intensiva	båt-	och	turistliv	som	kännetecknar	
Trosa.	Området	är	klassat	som	riksintresse	för	sitt	rörliga	friluftsliv	och	värdefulla	kustområde.

Tureholm,	Trosa

BOENDEFORM:	 Bostadsrätt BYGGSTART: 2017

ANTAL	BOSTÄDER: 104 st PLANERAD	INFLYTT: 2018	(etapp	1)

STORLEK	(BOA): 12 800 kvm ARKITEKT: Sandell	Sandberg	arkitekter
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Naturnära hyresrätter med radhuskänsla.

I	området	Östra	Frestaby	i	Upplands	Väsby	utvecklar	Concent	cirka	100	nya	hyresrätter.	
Bostäderna	består	i	huvudsak	av	två	lägenhetstyper	i	vad	man	brukar	kategorisera	som	

stadsradhus.	Husen	är	i	2,5	plan,	med	en	mindre	lägenhet	i	entréplan	och	en	större	lägenhet	
på	de	två	övre	planen.Bostäderna	får	en	hög	standard	med	parkettgolv	i	vardagsrum	och	

sovrum,	slittålig	klinker	i	del	av	hall	samt	vitmålade	väggar.	Badrummen	har	kakel	på	väggarna	
och	klinker	som	golvbeläggning.

Lägenheterna	kommer	vara	på	1-3	rum	och	kök	och	ha	en	yta	på	mellan	30	och	65	
kvadratmeter.	Planlösningen	blir	flexibel	och	lägenheterna	får	antingen	terrass	eller	uteplats.

Upplands	Väsby

BOENDEFORM:	 Hyressrätt BYGGSTART:  2017

ANTAL	BOSTÄDER: ca 100 st PLANERAD	INFLYTT: 2018

STORLEK	(BOA): 4 600 kvm ARKITEKT: Total	arkitektur	och	urbanism
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16 exklusiva bostadsrätter med utsikt över Västerhavet

På	fyra	fastigheter	i	Norra	Hamnen	i	Lysekils	kommun	utvecklar	Concent	16	exklusiva	bostadsrät-
ter.	Här	erbjuds	ett	boende	hundra	meter	från	kajkanten	med	strandpromenad	och	båtplatser,	
endast	700	meter	från	stadens	centrum.	De	fyra	huskropparna	får	tre	våningar	plus	suterräng-
våning	vardera	och	är	högt	belägna	med	en	fantastisk	utsikt	över	Västerhavet.	Varje	byggnad	
innehåller	fyra	lägenheter,	samtliga	lägenheter	är	etagelägenheter,	de	två	lägenheterna	på	de	

övre	planen	har	terrass/balkong	i	västerläge	med	havsutsikt.	Alla	lägenheter	kommer	att	ha	minst	
en	uteplats,	balkong	eller	terrass.	Den	primära	målgruppen	är	människor	med	höga	krav	på	sitt	
boende	och	ett	intresse	för	allt	som	Bohuskusten	erbjuder.	Lägenheterna	kan	tilltala	både	famil-

jer	och	de	med	utflyttade	barn.	Bostäderna	kan	även	locka	köpare	av	semesterbostäder.

Lysekils	kommun	med	sina	pittoreska	små	kustsamhällen	visar	upp	en	levande	bygd	året	om.	
Ungefär	15	000	människor	är	bosatta	året	runt	i	Lysekils	kommun.	Under	sommaren	ökar	

befolkningen	väsentligt	då	kommunen	är	ett	semesterparadis	för	fritidsboende,	semestrande	
familjer,	båtägare	och	campinggäster.

Lysekil

BOENDEFORM:	 Bostadsssrätt BYGGSTART:  2017

ANTAL	BOSTÄDER: 16 st PLANERAD	INFLYTT: 2018

STORLEK	(BOA): 1 280 kvm ARKITEKT: White arkitekter



Finansiella  
rapporter
Perioden 1 mars - 31 december 2016
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen	 för	 Concent	 Utveckling	 Holding	 3	 AB	 (publ),	
organisationsnummer	 559053-2858,	 avger	 härmed	 re-
dovisning	 för	 koncernen	 och	 moderbolaget	 för	 räken-
skapsåret	2016.	Där	inget	annat	anges	avser	uppgifterna	
koncernen.	 Belopp	 anges	 i	 tusentals	 kronor	 (kSEK)	 om	
inget	annat	anges.	

Allmänt om verksamheten
Concent	 Utveckling	 Holding	 3	 AB	 (publ)	 är	 ett	 publikt	
aktiebolag	som	har	sitt	säte	i	Stockholm.	Bolaget	bildad-
es	den	24	 februari	2016	och	 registrerades	den	1	mars	
2016.	Bolaget	har	emitterat	ett	obligationslån	om	totalt	
110	MSEK	inom	rambeloppet	250	MSEK.	I	samband	med	
emission	av	obligationer	har	förvärv	gjorts	av	dotterföre-
tag,	i	syfte	att	skapa	den	koncernstruktur	som	beskrivits	i	
det	prospekt	som	låg	till	grund	för	emissionen.	

Bolagets	verksamhet	är	att	tillhandahålla	lånekapital	för	
att	 finansiera	 projektutveckling	 inom	 Concent	 Holding	
AB	 (publ)	 koncernen.	 Koncernen	 innehar	 projekt	 som	
också	är	ställda	som	säkerhet	för	obligationslånet.

Utveckling av företagets verksamhet,  
resultat och ställning
Bolaget	har	ingen	egen	verksamhet	utan	har	som	avsikt	
att	bidra	med	finansiering	till	Concent	koncernen.	Bola-
get	har	utgifter	för	obligationslånet.	Bolaget	är	därför	be-
roende	av	att	den	koncern	som	företaget	ingår	i	utveck-
las	väl	och	har	förmåga	att	tillföra	likviditet	till	bolaget	så	
att	dess	åtaganden	kan	infrias.	

Händelser av väsentlig betydelse som  
inträffat under räkenskapsåret 
Bolaget	har	inom	det	totala	rambeloppet	om	250	MSEK,	
emitterat	ett	obligationslån	om	totalt	110	MSEK.		Varje	
obligation	har	ett	nominellt	belopp	om	10	000	SEK	och	
löper	med	en	årlig	kupongränta	om	8,50	procent.	Obli-
gationerna	har	ISIN	SE0008374797	och	emitteras	inom	
ramen	för	det	prospekt	som	godkändes	av	Finansinspek-
tionen	den	16	maj	2016,	 inklusive	det	tilläggsprospekt	
som	godkändes	den	14	 juni	2016	 (”Prospektet”).	Obli-
gationerna	 är	 noterade	 som	 strukturerad	 produkt	 på	
Nordic	Growth	Market.

I	samband	med	emissionen	av	obligationer	har	följande	
transaktioner	genomförts	i	enlighet	med	det	upprättade	
prospektet:

• Concent	utveckling	Holding	3	AB	har	erhållit	93	500	
KSEK	genom	emission	om	obligation	om	nominellt	
110	000,	efter	avdrag	för	transaktionskostnader	om	
11	825	och	deposition	på	spärrat	bankkonto	om	4	
675	enligt	avtal	redovisade	i	prospektet.

• Concent	 utveckling	 Holding	 3	 AB	 har	 indirekt	 ge-
nom	ett	nystartat	dotterbolag	 (Concent	utveckling	
15	AB)	förvärvat	Växjö/Karlstad	Fastigheter	AB,	Övre	
Tureholms	Fastighets	AB	samt	Lysekil	Strand	AB	från	
bolag	ingående	i	samma	övergripande	koncern.	För-
värven	 gjordes	 den	 29	 juni	 varvid	 denna	 koncern	
uppstod.	Köpeskillingen	för	dessa	tre	bolag	uppgick	
till	ca	62	843.

• Erhållna	medel	från	obligationslånet	har	använts	för	
att	betala	för	dessa	förvärv.	Överskjutande	likviditet	
har	 lånats	ut	till	 andra	 företag	 inom	Concent	Hol-
ding	AB	(publ)	koncernen	för	att	användas	i	 	 	dess	
verksamhet.

I	samband	med	arbetet	med	årsredovisningen	uppmärk-
sammades	 att	 koncernen	 ej	 beaktat	 projektkostnader	
som	 Concent	 AB	 upparbetat	 per	 2016-12-31,	 varför	
detta	 justerats	 i	 årsredovisningen.	 Effekten	 av	 detta	 är	
att	koncernens	 skuld	till	 andra	koncernbolag	ökat	med	
ca	9	mkr	och	omsättningsfastigheter	ökat	med	samma	
belopp.	Detta	är	inte	resultatpåverkande.	Vidare	har	re-
servering	gjorts	i	Concent	Utveckling	Holding	3	AB	(publ)	
för	revisionskostnader	om	0,2	mkr,	vilket	belastat	årets	
resultat	med	samma	belopp	både	i	moderföretag	och	i	
koncernen.	Sammantagen	effekt	är	att	det	egna	kapitalet	
minskat	med	0,2	mkr	och	att	balansomslutningen	ökat	
med ca 9 mkr.

Ett	lån	på	15	000	har	tagits	upp	i	Växjö/Karlstad	Fastighe-
ter	AB	för	att	finansiera	utvecklingen	av	projekten.

Styrelsen	 har	 under	 årets	 förändrats	 jämfört	med	 den	
som	utsågs	på	ordinarie	bolagsstämma.	Under	året	har	
följande	 personer	 ingått	 I	 styrelsen:	 Runar	 Söderholm,	
Tommy	Marklund,	David	Lehto,	Sven	Kallstenius,	Pontus	
Gustafsson.

Vid	 räkenskapsårets	 ingång	 var	 Runar	 Söderholm	 VD.	
Matias	 Lindberg	 valdes	 till	 VD	 2016-09-09	 och	 avgick	
som	VD	2017-02-07.
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Mazars	SET	Revisionsbyrå	med	Johan	Kaijser	som	huvud-
ansvarig	 revisor	har	ersatt	KPMG	som	bolagets	 revisor.	
Johan	 valdes	 på	 extra	 bolagsstämma	 den	 23	 februari	
2016.

Händelser av väsentlig betydelse som  
inträffat efter dess slut
Concent	 Utveckling	 Holding	 3	 AB	 (publ)s	 deponerade	
medel	för	räntebetalningar	på	de	utestående	Obligatio-
nerna	understeg	per	den	31	december	2016	de	4,675	
MSEK	 som	 obligationsvillkoren	 fordrar.	 Deponerade	
medel	 uppgick	 per	 den	 31	 december	 2016	 till	 2,339	
MSEK.	Per	den	27	april	2017	saknas	deponerade	medel.	

Concent	Utveckling	Holding	3	AB	 (publ)	 kunde	 inte	er-
lägga	 räntebetalningen	 enligt	 villkoren	 på	 ränteförfal-
lodagen	 för	 det	 första	 kvartalet	 2017	 som	 var	 den	 29	
mars	2017.	Skälet	till	den	uteblivna	räntebetalningen	är	
bolagets	ansträngda	likviditet.	Enligt	villkoren	för	obliga-
tionslånet	 innebär	 den	 uteblivna	 betalningen	 att	 lånet	
kan	komma	att	sägas	upp	i	förtid	på	begäran	av	obliga-
tionsinnehavarna.	

Concent	Holding	AB	(publ),	som	är	moderföretag	till	Con-
cent	Utveckling	Holding	3	AB	(publ),	har	träffat	ett	avtal	
om	en	överlåtelse	av	i	princip	hela	koncernens	projekt-
portfölj	 (”	 Transaktionen	 ”).	 Genom	denna	 transaktion	
kommer	detta	bolag	att	avyttras	från	Concent	Holding	AB	
(publ)	koncernen.	Förvärvaren	av	projektportföljen	är	ett	
nystartat	bolag	(”	Förvärvsbolaget	”)	initialt	kontrollerat	
av	 JOOL	 Invest	 AB.	 Fram	till	 Transaktionens	 genomför-
ande	kommer	Concent	Holding	AB	(publ),	som	en	del	 i	
uppgörelsen	avseende	Transaktionen,	att	tillhandahållas	
en	likviditetsfinansiering	om	37	MSEK.

Transaktionen	 godkändes	 av	 bolagsstämman	 den	 24	
april	2017,	samt	godkännande	från	Bolagets	större	lån-
givare	och	innehavarna	av	Obligationerna.	Transaktionen	
är	 vidare	 villkorad	 av	 bland	 annat	 tillfredställande	 due	
diligence	och	finansiering.	

Concent	Holding	AB	 (publ)	 koncernens	 skuldbörda	har	
den	senaste	tiden	varit	 stor	och	dyr	vilket	 i	 sin	 tur	har	
föranlett	 Transaktionen.	 Styrelsen	 i	 Concent	 Holding	
AB	(publ)har	efter	noga	överväganden	kommit	fram	till	
att	Transaktionen	är	den	enda	möjligheten	för	Bolagets	
överlevnad,	samt	möjlighet	till	en	hantering	av	investe-
rarnas	fordringar.

Concent	 Holding	 AB	 (publ)	 behåller	 projektet	 Barents	
Center,	som	enligt	tidigare	meddelad	information	avses	
avyttras	till	BC	 Investment	AB,	samt	ytterligare	ett	fast-
ighetsprojekt,	Mantorps	Ängar	i	Linköping	vilket	innebär	
att	dessa	två	projekt	kommer	hållas	utanför	Transaktio-
nen. 

Concent	 Holding	 AB	 (publ)	 har	 även	 träffat	 avtal	 med	
Preservia	Fastigheter	AB	om	parternas	samtliga	mellan-
havanden	vilket	innebär	att	Preservia	Fastigheter	AB	tar	
över	ansvaret	 för	projekten	 i	Bålsta	och	Gävle.	De	tidi-
gare	 ingångna	 projektutvecklingsavtalen	 blir	 därmed	
inte	längre	gällande	mellan	parterna	och	Concent	är	vid	
färdigställandet	av	projekten	berättigade	till	en	tilläggs-
köpeskilling	om	totalt	28	MSEK	för	samtliga	tre	projekt.	

Bolagets	 fortsatta	 drift	 är	 avhängig	 att	 ovanstående	
transaktioner	kommer	till	stånd.	

Vid	 den	 extra	 bolagstämman	 som	hölls	 den	 24	 april	
valdes	 till	 ny	 styrelse	 Peter	 Gustafsson,	 Björn	 Sahl-
ström	och	Eva	Lotta		Berg	Ljungström.

Förväntningar avseende den framtida  
utvecklingen
Styrelsen	förväntar	sig	att	de	nödvändiga	transaktioner	
som	beskrivits	 ovan	 kommer	 till	 stånd	 och	 att	 bolaget	
därmed	kan	infria	de	åtaganden	som	det	har	ingått	un-
der	ordnade	former.

Ägarförhållanden
Bolaget	är	helägt	av	Concent	Utveckling	Holding	AB.	Con-
cent	Utveckling	Holding	AB	är	i	sin	tur	helägt	av	Concent	
Holding	AB	(publ).	Concent	Holding	AB	(publ)	upprättar	
koncernredovisning	som	omfattar	detta	bolag.

Flerårsjämförelse

KONCERNEN 
2016.03.01  -  2016.12.31

MODERBOLAGET 
2016.03.01  -  2016.12.31

Totala	tillgångar 142 776 110 588

Eget	kapital 9 835 10 732

Soliditet	% 6,9 9,7

Årets resultat -7	665 -6	768

Resultat	per	aktie	före	och	
efter	utspädning	(SEK)

-1	533 -1	354

Genomsnittligt	antal	aktier,	
före	och	efter	utspädning	(st)

5 000 5 000

Riktlinjer för ersättning till ledande  
befattningshavare
Ledande	 befattningshavare	 har	 fått	 sin	 ersättning	 från	
annat	 koncernbolag.	 Concent	 Utveckling	 Holding	 3	 AB	
(publ)	har	inte	belastats	med	några	kostnader	hänförligt	
till	 styrelse	eller	 ledning	 i	övrigt.	Bolaget	har	 ingen	an-
ställd personal.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Huvudsakliga	risker	relaterade	till	Bolaget	och/eller	bran-
schen	utgörs	av:

Projektrisker
Projektutveckling	 av	 fastigheter	medför	 ett	 antal	 risker	
vilka	var	och	en	kan	medföra	en	väsentlig	negativ	inver-
kan	på	koncernens	verksamhet,	resultat	och	finansiella	
ställning.	 Sådana	 risker	 och	 faktorer	 inbegriper	 exem-
pelvis	tillgång	till	kompetens,	tillstånd	och	myndigheters	
beslut,	 tillgång	 till	 finansiering,	 förmåga	 att	 producera	
vad	marknaden	efterfrågar,	kalkylering	och	tekniska	ris-
ker.	Skulle	någon	av	de	ovan	beskrivna	riskerna	realiseras	
skulle	det	kunna	ha	en	väsentlig	negativ	inverkan	på	kon-
cernens	verksamhet,	resultat	och	finansiella	ställning.

Beroende av lagar, tillstånd och beslut
Bolagetsverksamhet	 regleras	 och	 påverkas	 av	 ett	 stort	
antal	olika	lagar	och	regelverk	såväl	som	olika	processer	
och	beslut	relaterade	till	dessa	regelverk,	både	på	poli-
tisk	och	tjänstemannanivå.	Det	finns	en	risk	att	bolaget	i	
framtiden	inte	beviljas	de	tillstånd	eller	erhåller	de	beslut	
som	krävs	för	att	bedriva	och	utveckla	verksamheten	på	
ett	önskvärt	sätt.	Skulle	någon	av	de	ovan	beskrivna	ris-
kerna	realiseras	skulle	det	ha	en	väsentlig	negativ	inver-
kan	på	koncernens	verksamhet,	resultat	och	finansiella	
ställning.

Finansieringsrisk 
Concent	är	finansierat	med	eget	kapital,	externa	skulder	
och	obligationer	är	därför	 föremål	 för	de	risker	som	är	
förknippade	med	sådan	finansiering,	bland	annat	brott	
mot	låne-	eller	obligationsvillkor	som	kan	leda	till	att	lå-
net	eller	obligationen	förfaller	till	omedelbar	betalning.	
Det	finns	en	risk	att	Concent	inte	kommer	att	kunna	er-
hålla	nödvändig	finansiering	 i	tid	på	godtagbara	villkor,	
eller	 överhuvudtaget,	 i	 framtiden.	 Finansieringsrisker	
kan	 påverka	 Concents	 verksamhet,	 resultat,	 finansiella	
ställning	och	framtidsutsikter	negativt.

Likviditetsrisk 
Det	finns	en	risk	att	inte	ha	tillgång	till	likvida	medel	el-
ler	kreditutrymme	för	täckande	av	betalningsåtagande.	
Concents	betalningsåtaganden	består	huvudsakligen	av	
löpande	 utgifter,	 investeringar	 samt	 ränteutgifter	 och	
amortering	av	skulder.

Ansvarsförbindelser 
I	koncernens	projektutvecklingsbolag	finns	det	ansvars-
förbindelser	 beträffande	 framtida	händelser	 till	 köpare	
av	bolagets	utvecklingsprojekt,	vilket	är	normalt	för	bran-
schen.	Ansvaret	består	i	att	kompensation	utgår	för	det	
fall	att	avtalat	driftnetto	inte	kan	uppnås.	Det	finns	vidare	
ansvar	beträffande	färdigställande	av	projekt	som	inne-
bär	att	kompensation	skall	utgå	i	det	fall	köparen	skulle	
lida	skada	med	anledning	av	förseningar	i	projektet.	An-
svaret	är	begränsat	i	tid	och	under	vissa	sedvanliga	an-

svarsundantag	samt	varierar	för	vart	och	ett	av	bolagets	
projekt.	Ansvarsförbindelser	 redovisas	till	belopp	bland	
poster	inom	linjen	endast	om	det	föreligger	något	eko-
nomiskt	ansvar	som	har	identifierats.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE  
BOLAGETS VINST

TILL BOLAGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR (SEK):

Balanserat resultat 17 000 000

Årets resultat -6	767	767

10 232 233

Styrelsen	föreslår	att	I	ny	räkning	överföres 10 232 233

Beträffande	bolagets	resultat	och	ställning	 i	övrigt	hän-
visas	till	efterföljande	resultat-	och	balansräkningar	med	
tillhörande	tilläggsupplysningar.
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BELOPP	i	kSEK	 NOT KONCERNEN 
2016-03-01		-	2016-12-31

MODERBOLAGET	 
2016-03-01		-	2016-12-31

Nettoomsättning 0 0

Övriga	rörelseintäkter 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga	externa	kostnader 4 -1	526 -994

Rörelseresultat -1 526 -994

Resultat från finansiella poster

Övriga	ränteintäkter	och	liknande	resultatposter 55 54

Räntekostnader 5 -6	194 -5	828

Resultat efter finansiella poster -7 665 -6 768

Skatt	på	årets	resultat 6 0 0

Årets resultat* -7 665 -6 768

Resultaträkning

*Årets resultat sammanfaller med årets totalresultat
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BELOPP	i	kSEK	 NOT KONCERNEN 
2016-12-31

MODERBOLAGET	 
2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella	anläggningstillgångar

Andelar	i	koncernföretag 7 - 150

Summa	finansiella	anläggningstillgångar 150

Summa anläggningstillgångar - 150

Omsättningstillgångar

Varulager mm.

Omsättningsfastigheter 8 98 963 -

Summa varulager mm 98 963 -

Kortfristiga  fordringar

Fordringar	hos	koncernföretag 40 681 107 961

Aktuell	skattefordran 1 -

Övriga	fordringar 743 -

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 39 39

Summa kortfristiga  fordringar 41 464 108 000

Kassa och bank

Kassa	och	bank 9 2 349 2 339

Summa kassa och bank 2 349 2 339

Summa omsättningstillgångar 142 776 110 338

SUMMA TILLGÅNGAR 142 776 110 488

Balansräkning
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BELOPP	i	kSEK	 NOT KONCERNEN 
2016-12-31

MODERBOLAGET	 
2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital	(antal	aktier	5	000	st,	kvotvärde	100	kr) 500

Övrigt	tillskjutet	kapital 17 000

Annat	eget	kapital	inklusive	årets	resultat -7	665

Summa eget kapital 9 835

Eget kapital, moderföretag

Bundet eget kapital

Aktiekapital	(antal	aktier	500	000	st,	kvotvärde	1	kr) 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 17 000

Årets resultat -6	768

Summa	fritt	eget	kapital 10 232

Summa eget kapital 10 732

Långfristiga	skulder 10

Obligationslån 99 298 99 298

Skulder	till	kreditinstitut 5 000 -

Summa långfristiga skulder 104 298 99 298

Kortfristiga skulder

Skulder	till	kreditinstitut 10 10 000 -

Leverantörsskulder 502 175

Skulder	till	koncernföretag 17 726 7

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 11 415 276

Summa kortfristiga skulder 28 644 458

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 142 776 110 488

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

BELOPP	i	kSEK	 NOT KONCERNEN 
2016-03-01		-		2016-12-31

MODERBOLAGET	 
2016-03-01		-		2016-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1	526 -994

Erhållen ränta 55 55

Erlagd	ränta -5	045 -4	679

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -6 516 -5 619

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+)	av	varulager -9	667 -

Ökning(–)/Minskning(+)	av	rörelsefordringar -24	446 -91	050

Ökning(+)/Minskning(–)	av	rörelseskulder -7	957 332

Kassaflöde från den löpande verksamheten -48 586 -96 336

Investeringsverksamheten

Förvärv	av	andelar	i	dotterföretag -62	740 -

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -62 740 -

Finansieringsverksamheten

Insatt	aktiekapital 500 500

Upptaget	obligationslån	(not	3) 98 175 98 175

Upptagna	lån	från	kreditinstitut 15 000 -

Finansieringsverksamheten 113 675 98 675

Periodens kassaflöde 2 349 2 339

Likvida medel vid periodens början 0 0

Likvida medel vid periodens slut 9 2 349 2 339

BELOPP	i	kSEK	 NOT KONCERNEN 
2016-12-31

MODERBOLAGET	 
2016-12-31

Insatt aktiekapital 2016-03-01 500 500

Erhållet	aktieägartillskott 17 000 17 000

Årets resultat -7	665 -6	768

Utgående eget kapital 2016-12-31 9 835 10 732

Förändring	av	eget	kapital
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NOTER
Med redovisnings- och 
värderingsprinciper
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NOT 1: UPPGIFTER OM FÖRETAGET

Denna	 årsredovisning	 avges	 per	 31	 december	 2016	
och	avser	Concent	Utveckling	Holding	3	AB	(publ),	org.
nr	559053-2858.	Bolaget	är	ett	svenskregistrerat	pu-
blikt	aktiebolag	med	säte	i	Stockholm.	Besöksadress	är	
Sergels	 torg	12,	 111	57	 Stockholm.	Bolaget	bildades	
den	 24	 februari	 2016	 och	 registrerades	 den	 1	mars	
2016.	Bolaget	är	helägt	av	Concent	Utveckling	Holding	
AB.	Concent	Utveckling	Holding	AB	är	i	sin	tur	helägt	
av	Concent	Holding	AB	(publ).
 
Bolaget	 har	 inom	 det	 totala	 rambeloppet	 om	 250	
MSEK,	 emitterat	 ett	 initialt	 obligationslån	 om	 totalt	
110	MSEK.		Varje	obligation	har	ett	nominellt	belopp	
om	10	000	SEK	och	löper	med	en	årlig	kupongränta	om	
8,50	procent.	Obligationerna	har	ISIN	SE0008374797	
och	emitteras	inom	ramen	för	det	prospekt	som	god-
kändes	av	Finansinspektionen	den	16	maj	2016,	inklu-
sive	det	tilläggsprospekt	som	godkändes	den	14	 juni	
2016	(”Prospektet”).	Obligationerna	är	noterade	som	
strukturerad	produkt	på	Nordic	Growth	Market.

Detta	är	bolagets	och	koncernens	första	räkenskapsår	
och	årsredovisning	har	ej	tidigare	lämnats.

Årsredovisningen	 och	 koncernredovisningen	 avseen-
de	2016	har	godkänts	för	utfärdande	av	styrelsen	den	
28	april	 2017	och	 föreläggs	 för	 fastställande	vid	års-
stämman den 23 maj 2017.

NOT 2: REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER 

Koncernredovisningen	 har	 upprättats	 i	 enlighet	med	
International	Financial	Reporting	Standards	(IFRS)	och	
tolkningar	som	utfärdats	av	IFRS	Interpretations	Com-
mittee	(IFRIC)	såsom	de	fastställts	av	EU.	

Vidare	 har	 koncernredovisningen	 upprättats	 enligt	
svensk	lag	och	med	tillämpning	av	Rådet	för	finansiell	
rapporterings	rekommendation	RFR	1	(Kompletteran-
de	redovisningsregler).	Moderbolagets	årsredovisning	
är	upprättad	i	enlighet	med	svensk	lag	och	tillämpning	
av	Rådet	för	finansiell	rapporterings	rekommendation	
RFR	 2	 (Redovisning	 för	 juridiska	 personer).	 I	 de	 fall	
moderbolaget	 tillämpar	 andra	 redovisningsprinciper	
än	koncernen	anges	detta	nedan.

Skillnader i principer tillämpade av  
moderföretaget och koncernen

I	enlighet	med	RFR	2	punkt	3	tillämpas	inte	IAS	39	av	
moderföretaget.	 Samtliga	 finansiella	 instrument	 re-
dovisas	med	utgångspunkt	 i	 anskaffningsvärde	enligt	
Årsredovisningslagen.	Andelar	i	dotterbolag	redovisas	
i	moderbolaget	enligt	anskaffningsvärdemetoden	och	
eventuella	 transaktionskostnader	 vid	 förvärv	 ingår	 i	
anskaffningsvärdet.	Moderföretaget	redovisar	aktieä-
gartillskott	direkt	mot	eget	kapital	hos	mottagaren	och	
aktiveras	 i	aktier	och	andelar	hos	givaren,	 i	den	mån	
nedskrivning	 inte	erfordras.	 Koncernbidrag	 redovisas	
som	 bokslutsdisposition	 i	 enlighet	med	 alternativre-
geln	i	RFR	2.

Moderföretaget	 följer	 Årsredovisningslagens	 upp-
ställningsform	för	resultat-	och	balansräkningen	vilket	
bland	 annat	 innebär	 en	 annan	 uppställning	 för	 eget	
kapital.

Förändringar i redovisningsprinciper

Ett	antal	nya	standarder	och	tolkningar	träder	ikraft	
för	räkenskapsår	som	börjar	efter	1	januari	2017	och	
har	inte	tillämpats	vid	upprättandet	av	denna	finan-
siella	rapport.	Nedan	följer	en	preliminär	bedömning	
av	den	påverkan	som	införandet	av	dessa	standar-
der	och	uttalanden	kan	få	på	koncernens	finansiella	
rapporter:	

IFRS 15 Revenue from contracts with customers
Standarden	 reglerar	 hur	 redovisning	 av	 intäkter	 från	
kontrakt	 och	 försäljning	 av	 vissa	 icke-finansiella	 till-
gångar.	En	intäkt	ska	enligt	IFRS	15	redovisas	när	kun-
den	 erhåller	 kontroll	 över	 den	 försålda	 varan	 eller	
tjänsten	 och	 har	 möjlighet	 att	 använda	 och	 erhålla		
nyttan	 från	 varan	 eller	 tjänsten.	 IFRS	 15	 ersätter	 IAS	
18	 Intäkter	 och	 IAS	11	 Entreprenadavtal	 samt	därtill	
hörande	SIC	och	IFRIC.	Standarden	skall	tillämpas	från	
2018	men	är	ännu	 inte	godkänd	av	EU.	Bolagets	be-
dömning	är	att	en	tillämpning	av	IFRS	15	kommer	att	
ha	 begränsad	påverkan	 på	 redovisningen.	 Kraven	 på	
upplysningar	kan	komma	att	öka.

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS	 9	 är	 den	 första	 utgivna	 standarden	 i	 det	 större	
projektet	 att	 ersätta	 IAS	 39	 Finansiella	 instrument:	
Redovisning	och	värdering.	Standarden	innehåller	nya	
krav	 för	 klassificering	och	värdering	av	finansiella	 in-
strument	för	bortbokning,	nedskrivning	och	generella	
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regler	 för	 säkringsredovisning.	 Standarden	 skall	 till-
lämpas	 från	och	med	 räkenskapsåret	 2018.	Bolagets	
bedömning	är	att	en	tillämpning	av	IFRS	9	kommer	att	
ha	begränsad	påverkan	på	redovisningen.	Säkringsre-
dovisning	 förekommer	 inte	 inom	Concent	Utveckling	
Holding	3	AB	(publ)	koncernen.

IFRS 16 Leasing
Standarden	 kommer	 att	 ersätta	 IAS	 17	 Leasingavtal	
samt	tillhörande	tolkningar	och	kräver	att	leasetagare	
redovisar	tillgångar	och	skulder	hänförliga	till	alla	lea-
singavtal	i	balansräkningen.	Undantagna	är	avtal	som	
är	kortare	än	12	månader	och/eller	avser	mindre	be-
lopp.	Redovisningen	för	leasegivaren	kommer	i	allt	vä-
sentligt	att	vara	oförändrad.	Standarden	skall	tillämpas	
från	och	med	räkenskapsåret	2019	men	är	ännu	inte	
godkänd	av	EU.	

Bolagets	bedömning	är	att	en	tillämpning	av	 IFRS	16	
inte	 kommer	att	ha	någon	 väsentlig	påverkan	på	 re-
dovisningen	då	 leasingkostnaderna	 för	 koncernen	 är	
marginella.

IFRS 10 Koncernredovisning 

Koncernredovisningen	omfattar	boksluten	för	moder-
bolaget	 och	 de	 företag,	 i	 vilka	moderbolaget,	 direkt	
eller	indirekt,	har	ett	bestämmande	inflytande.		Enligt	
IFRS	10	föreligger	bestämmande	inflytande	när	inves-
teraren	kan	 styra	 verksamheten,	har	 rätt	till,	 eller	 är	
exponerad	för,	rörlig	avkastning	från	engagemanget	 i	
investeringsobjektet	och	kan	genom	 inflytandet	över	
investeringsobjektet	påverka	sin	avkastning	från	inves-
teringsobjektet.

Förvärvade	 företag	 medtas	 i	 koncernredovisningen	
från	 och	 med	 tidpunkten	 för	 förvärvet.	 På	 motsva-
rande	vis	medtas	avyttrade	företag	fram	till	och	med	
tidpunkten	för	avyttringen.	Koncerninterna	fordringar,	
skulder,	intäkter	och	kostnader	elimineras	i	sin	helhet	
vid	upprättandet	av	koncernredovisningen.
 
Vinster som uppkommer vid koncerninterna transak-
tioner	 och	 som	 ur	 koncernsynpunkt	 är	 orealiserade	
på	balansdagen	elimineras	 i	 sin	 helhet.	Orealiserade	
förluster	 på	 koncerninterna	 transaktioner	 elimineras	
också	på	samma	sätt	som	orealiserade	vinster,	såvida	
inte	förlusten	motsvaras	av	ett	nedskrivningsbehov.

IFRS 3 Rörelseförvärv

I	 denna	 redovisningsstandard	 behandlas	 rörelseför-
värv,	 med	 vilket	 avses	 sammanförande	 av	 separata	
företag	eller	verksamheter.	Om	förvärvet	ej	avser	rö-
relse,	vilket	är	normalt	vid	 förvärv	av	 fastigheter,	till-
lämpas	inte	IFRS	3.	I	sådana	fall	gäller	i	stället	att	för-
värvskostnaden	 fördelas	 på	 de	 enskilt	 identifierbara	
tillgångarna	och	skulderna	efter	deras	verkliga	värden	
vid	 förvärvstidpunkten	 utan	 uppbokning	 av	 goodwill	
och	uppskjuten	skattefordran/skatteskuld	med	anled-
ning	av	förvärvet.

Förvärv	av	rörelser,	oavsett	om	förvärven	avser	ande-
lar	i	annat	företag	eller	ett	direkt	förvärv	av	tillgångar	
och	 skulder,	 redovisas	 enligt	 förvärvsmetoden.	 Om	
förvärvet	avser	andelar	i	ett	företag	innebär	metoden	
att	förvärvet	betraktas	som	en	transaktion	varigenom	
koncernen	indirekt	förvärvar	dotterföretagets	tillgång-
ar	 och	 övertar	 dess	 skulder	 och	 	 eventualförpliktel-
ser.	Det	 koncernmässiga	 anskaffningsvärdet	 fastställs	
genom	 en	 förvärvsanalys	 i	 anslutning	 till	 rörelseför-
värvet.	 I	 analysen	 fastställs	 dels	 	 anskaffningsvärdet	
för	 andelarna	eller	 rörelsen,	 dels	 det	 verkliga	 värdet	
av	 förvärvade	 identifierbara	 tillgångar	 samt	 övertag-
na	 skulder	 och	 eventualförpliktelser.	 Koncernmässig	
goodwill	 beräknas	 som	 skillnaden	 mellan	 anskaff-
ningsvärdet	för	dotterföretagsandelarna	och	det	verk-
liga	 värdet	 netto	 av	 förvärvade	 tillgångar,	 övertagna	
skulder	och	skuldförd	del	av	eventualförpliktelser.	Om	
innehav	utan	bestämmande	 inflytande	kvarstår	efter	
förvärvet	görs	beräkning	av	goodwill	normalt	endast	
utifrån	koncernens	andel	av	den	förvärvade	rörelsen.

Transaktionskostnader	vid	rörelseförvärv	kostnadsförs	
direkt.	Vid	stegvisa	förvärv	omvärderas	tidigare	inne-
hav	till	verkligt	värde	och	resultatet	redovisas	i	resulta-
träkningen	när	det	bestämmande	inflytandet	uppnås.	
Villkorade	köpeskillingar	värderas	vid	 förvärvstillfället	
och	upptas	till	verkligt	värde.	Om	villkorade	köpeskil-
lingar	 i	 efterföljande	 bokslut	 omvärderas	 redovisas	
förändringen	 i	 resultaträkningen.	 Goodwill	 värderas	
till	 anskaffningsvärde	 minus	 ackumulerade	 nedskriv-
ningar.	Goodwill	 fördelas	till	kassagenererande	enhe-
ter	med	 årlig	 prövning	 av	 nedskrivningsbehov	 enligt	
IAS	36.	Vid	 rörelseförvärv	där	anskaffningskostnaden	
understiger	 nettovärdet	 av	 förvärvade	 tillgångar	 och	
övertagna	 skulder	 samt	eventualförpliktelser,	 redovi-
sas	skillnaden	direkt	i	resultaträkningen.
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IAS 11 Entreprenadavtal

Projektintäkter	 redovisas	 i	 enlighet	med	 IAS	 11.	 Det	
innebär	 att	 resultatet	 av	 ett	 byggprojekt	 redovisas	
i	 takt	med	 projektets	 upparbetning.	Graden	 av	 upp-
arbetning	 bestäms	 i	 huvudsak	 på	 basis	 av	 nedlagda	
projektkostnader	i	förhållande	till	beräknade	nedlagda	
projektkostnader	vid	färdigställandet.	Om	utfallet	inte	
kan	beräknas	på	ett	tillfredsställande	sätt	redovisas	en	
intäkt	 som	motsvarar	nedlagda	kostnader	på	balans-
dagen	 	 (nollavräkning).	 Befarade	 förluster	 kostnads-
förs	omedelbart.

Som	projektintäkter	medtas	 dels	 ursprunglig	 avtalad	
kontraktssumma,	 dels	 tilläggsarbeten,	 krav	 på	 sär-
skilda	 ersättningar	 och	 incitamentsersättningar,	 men	
normalt	 endast	 till	 den	 del	 dessa	 är	 godkända	 av	
beställaren.	Alla	 tjänster	 som	är	direkt	 relaterade	till	
byggprojektet	omfattas	av	IAS	11.	Andra	tjänster	om-
fattas	av	IAS	18.	För	byggprojekt	som	avser	uppföran-
de	av	fastighet	lämnas	vägledning	i	IFRIC	15	om	i	vilka	
fall	IAS	11	respektive	IAS	18	skall	tillämpas.

Om	 betydande	 räntefria	 förskott	 erhållits	 diskonte-
ras	förskottet	och	redovisas	som	räntebärande	skuld.	
Skillnaden	 mellan	 nominellt	 belopp	 och	 diskonterat	
belopp	utgör	projektintäkt	och	intäktsredovisas	enligt	
metoden	för	successiv	vinstavräkning.	Uppräkning	av	
förskottets	 nuvärde	 i	 efterföljande	 bokslut	 redovisas	
som räntekostnad.

Skillnaden	mellan	upparbetad	projektintäkt	och	ännu	
ej	 fakturerat	belopp	redovisas	som	tillgång	(fordring-
ar	 på	 beställare	 av	 uppdrag	 enligt	 entreprenadavtal)	
enligt	metoden	 för	 successiv	vinstavräkning.	På	mot-
svarande	 sätt	 redovisas	 skillnaden	 mellan	 fakturerat	
belopp	 och	 ännu	 ej	 upparbetad	 projektintäkt	 som	
skuld	 (skulder	till	 beställare	 av	uppdrag	enligt	 entre-
prenadavtal).

De	 allra	 flesta	 entreprenadkontrakten	 innehåller	 be-
stämmelser	om	garantiåtaganden	från	entreprenöre-
ns	sida	med	skyldighet	för	entreprenören	att	åtgärda	
fel	och	brister	som	upptäcks	inom	en	viss	tid	efter	att	
entreprenaden	 överlämnats	 till	 beställaren.	 Sådana	
åtag-	anden	kan	även	föreligga	enligt	lag.	Huvudprinci-
pen	är	att	avsättning	för	garantiåtaganden	skall	beräk-
nas	för	varje	enskilt	projekt.

Avsättning	skall	ske	fortlöpande	under	projektets	gång	
och	 den	 beräknade	 sammanlagda	 avsättningen	 skall	

ingå	i	projektets	förväntade	slutliga	kostnader.	För	en-
heter	med	 likartade	projekt	 kan	 avsättningen	 ske	på	
gemensamt	 konto	 istället	 och	 beräknas	 för	 enheten	
totalt	med	hjälp	av	relationstal	som	historiskt	sett	gett	
en	tillfredsställande	avsättning	för	dessa	åtaganden.

IAS 18 Intäkter

Andra	intäkter	än	projektintäkter,	redovisas	i	enlighet	
med	IAS	18.	För	hyresintäkter	innebär	det	att	intäkten	
fördelas	 jämnt	över	hyresperioden.	Den	sammanlag-
da		kostnaden		för		lämnade		förmåner		vid	tecknande		
av	 hyreskontrakt	 redovisas	 som	en	minskning	 av	 hy-
resintäkterna	 linjärt	över	hyresperioden.	Ersättningar	
för	 utförda	 tjänster,	 som	 inte	 utgör	 projektintäkter,	
intäktsredovisas	 efter	 färdigställandegrad	 på	 balans-
dagen,	 som	 normalt	 fastställs	 som	 utförda	 tjänster	
per	balansdagen	 i	proportion	till	vad	som	totalt	skall	
utföras.	 Den	 skillnad	 som	då	 kan	 uppkomma	mellan	
fakturerade	tjänster	och	upparbetade	tjänster	redovi-
sas	 i	 rapport	över	finansiell	ställning	bland	övriga	rö-
relsefordringar	(alternativt	övriga	rörelseskulder).	Va-
ruleveranser	intäktsredovisas	när	väsentliga	risker	och	
förmåner	 som	 är	 förknippade	med	 varornas	 ägande	
har	överförts	till	 köparen.	Utdelning	 intäktsredovisas	
när	rätten	att	erhålla	betalning	har	fastställts.

Resultat	 från	 försäljning	av	finansiella	placeringar	 re-
dovisas	 då	 de	 risker	 och	 fördelar	 förknippade	 med	
ägandet	av	instrumenten	i	allt	väsentligt	överförts	till	
köparen	och	koncernen	 inte	 längre	har	kontroll	över	
instrumenten.

Ränta	redovisas	efter	den	räntesats	som	ger	en	jämn	
avkastning	för	tillgången	i	fråga,	vilket	uppnås	genom	
tillämpning	 av	 effektivräntemetoden.	 Effektivräntan	
är	den	ränta	som	gör	att	nuvärdet	av	alla	framtida	in-
betalningar	blir	lika	med	det	redovisade	värdet	av	for-
dran.

Intäkter	 värderas	 till	 det	 verkliga	 värdet	 av	 det	 som	
erhålls	 eller	 kommer	 att	 erhållas.	 Det	 innebär	 att	
fordringar	 som	 uppkommer	 vid	 försäljningar	 upptas	
till	 belopp	 som	motsvarar	 verkligt	 värde	 (diskonterat	
nuvärde	av	framtida	inbetalningar)	om	räntan	vid	an-
skaffningstidpunkten	 understiger	marknadsränta	 och	
skillnaden	i	absolut	belopp	är	väsentlig.

Intäkter	 redovisas	endast	om	det	är	 sannolikt	 att	de	
ekonomiska	fördelarna	kommer	att	tillfalla	koncernen.	
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Om	det	senare	uppstår	osäkerhet	vad	avser	möjlighe-
ten	att	erhålla	betalning	för	belopp	som	redan	redovi-
sats	som	intäkt,	redovisas	det	belopp	för	vilket	betal-
ning	inte	längre	är	sannolikt	som	en	kostnad	istället	för	
som	en	justering	av	det	intäktsbelopp	som	ursprung-
ligen	redovisats

IAS 2 Varulager

Koncernens	omsättningsfastigheter	omfattas	 av	den-
na	redovisningsstandard.	Omsättningsfastigheter	vär-
deras	post	för	post	enligt	 lägsta	värdets	princip,	som	
innebär	att	en	 fastighet	 tas	upp	till	det	 lägsta	av	an-
skaffningskostnaden	 	 	 och	 nettoförsäljningsvärdet.	
Nettoförsäljningsvärdet	 är	 det	 uppskattade	 försälj-
ningspriset	i	den	löpande	verksamheten,	efter	avdrag	
för	uppskattade	kostnader	för	färdigställande	och	för	
att	åstadkomma	en	försäljning.

Förvärv	av	omsättningsfastighet	bokas	i	sin	helhet	upp	
först	 när	 den	 juridiska	 äganderätten	 överförs	 vilket	
normalt	 sker	 vid	 tillträdet.	 Fastighetsförvärv	 genom	
köp	av	fastighetsägande	företag	redovisas	när	aktierna	
tillträtts.	Eventuella	övervärden	vid	förvärv	av	omsätt-
ningsfastighet	hänförs	i	sin	helhet	till	omsättningsfast-
ighet	varför	goodwill	 inte	redovisas	vid	denna	typ	av	
förvärv.

Omsättningsfastigheterna	 delas	 upp	 på	 kommersiell	
fastighetsutveckling	 och	 bostadsutveckling.	 Uppdel-
ning	sker	också	mellan	exploateringsfastigheter,	fastig-
heter	under	uppförande	och	färdigställda	fastigheter.

Fastigheter,	såväl	färdigställda	som	under	uppförande,	
är	 före	nedskrivningar	 värderade	till	 anskaffningsvär-
de.	 I	anskaffningsvärdet	 för	 lagerfastigheter	 ingår	ut-
gifter	för	markanskaffning	och	projektering/fastighets-	
utveckling,	rimlig	andel	av	indirekta	kostnader	baserad	
på	normalt	kapacitetsutnyttjande	samt	utgifter	för	ny-,	
till-	eller	ombyggnation.	Utgifter	för	lånekostnader	ak-
tiveras	 avseende	 pågående	 projekt.	 Övriga	 lånekost-
nader	kostnadsförs	löpande.

IAS 33 Resultat per aktie

Vid	beräkning	av	resultat	per	aktie	reduceras	nettore-
sultatet	 med	 eventuell	 utdelning	 på	 preferensaktier	
och	i	nämnaren	inkluderas	endast	stamaktier.

IAS 36 Nedskrivningar

För	tillgångar	som	omfattas	av	IAS	36	bedöms	det	vid	
varje	balansdag	om	det	finns	 indikation	på	nedskriv-
ningsbehov.	För	undantagna	tillgångar,	som	exempel-
vis	 varulager	 (inklusive	 omsättningsfastigheter)	 och	
finansiella	tillgångar	som	omfattas	av	tillämpningsom-
rådet	för	 IAS	39	prövas	värderingen	enligt	respektive	
redovisningsstandard.

Nedskrivningarna	bestäms	efter	tillgångarnas	återvin-
ningsvärde,	som	utgörs	av	det	högsta	av	verkligt	värde	
minus	 försäljningskostnader	 jämfört	 med	 nyttjande-
värdet.	Vid	beräkning	av	nyttjandevärdet	diskonteras	
framtida	kassaflöden	med	en	diskonteringsfaktor	som	
beaktar	riskfri	ränta	och	den	risk	som	förknippas	med	
tillgången.	Beräknat	restvärde	vid	slutet	av	nyttjande-
perioden	ingår	 i	nyttjandevärdet.	För	en	tillgång	som	
inte	 genererar	 kassaflöden	 som	 är	 väsentligen	 obe-
roende	av	andra	tillgångar	 så	beräknas	återvinnings-
värdet	för	den	kassagenererande	enhet	till	vilken	till-
gången	hör.	En	kassagenererande	enhet	är	den	minsta	
grupp	av	tillgångar	som	ger	upphov	till	löpande	inbe-
talningar	oberoende	av	andra	tillgångar	eller	grupper	
av	tillgångar.	För	goodwill	är	kassagenererande	enhet	i	
huvudsak	lika	med	koncernens	affärsenhet	eller	annan	
till	 moderbolaget	 rapporterande	 enhet.	 Undantagna	
från	huvudregeln	är	verksamheter	som	inte	är	integre-
rade	 i	 affärsenhetens	 övriga	 verksamhet.	 Samma	 af-
färsenhet	kan	också	innehålla	flera	kassagenererande	
enheter	om	den	verkar	inom	flera	verksamhetsgrenar.

Diskonteringsfaktorn	är	den	för	verksamheten	gällan-
de	WACC-räntan	(vägd	genomsnittlig	kostnad	för	lånat	
och	eget	kapital).

Nedskrivning	av	tillgångar	hänförliga	till	en	kassagene-
rerande	enhet	fördelas	i	första	hand	till	goodwill.	Där-
efter	görs	en	proportionell	nedskrivning	av	övriga	till-
gångar	som	ingår	i	enheten.

Nedskrivningar	 på	 goodwill	 återförs	 ej.	 En	 nedskriv-
ning	avseende	goodwill	som	gjorts	i	en	tidigare	finan-
siell	rapport	återförs	inte	i	en	senare	finansiell	rapport

Nedskrivningar	 på	 andra	 tillgångar	 återförs	 om	 det	
har	 skett	 en	 förändring	 i	 de	 antaganden	 som	 låg	 till	
grund	för	beräkningen	av	återvinningsvärdet.	En	ned-
skrivning	återförs	endast	i	den	utsträckning	tillgångens	
redovisade	 värde	 efter	 återföring	 inte	 överstiger	 det	
redovisade	värde	som	tillgången	skulle	ha	haft	om	nå-



22Concent Utveckling Holding 3 AB  1 mars  - 31 december 2016

gon	nedskrivning	inte	hade	gjorts,	med	beaktande	av	
de	avskrivningar	som	då	skulle	ha	gjorts.

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering

Redovisningsstandarden	behandlar	värdering	och	 re-
dovisning	av	finansiella	 instrument.	Undantagna	från	
tillämpning	 enligt	 IAS	 39	 är	 bland	 annat	 andelar	 	 	 i	
dotterbolag,	 intressebolag	 och	 joint	 ventures,	 lea-
singavtal,	 rättigheter	 i	 anställningsavtal,	 egna	 aktier,	
och	finansiella	instrument	som	lyder	under	IFRS	2.	Alla	
finansiella	instrument	som	omfattas	av	denna	rekom-
mendation	redovisas	i	balansräkningen.

En	finansiell	tillgång	eller	finansiell	skuld	tas	upp	i	ba-
lansräkningen	när	koncernen	blir	part	till	 instrumen-
tets	avtalsmässiga	villkor.	Kundfordringar	tas	upp	i	rap-
port	över	finansiell	 ställning	när	 faktura	har	 skickats.	
Skuld	tas	upp	när	motparten	har	presterat	och	avtal-
senlig	skyldighet	föreligger	att	betala,	även	om	faktura	
ännu	 inte	mottagits.	 Leverantörsskulder	 tas	 upp	 när	
faktura	mottagits.	 En	 finansiell	 tillgång	 tas	 bort	 från	
balansräkningen	när	rättigheterna	i	avtalet	realiseras,	
förfaller	eller	koncernen	förlorar	kontrollen	över	dem.	
Detsamma	 gäller	 för	 del	 av	 en	 finansiell	 tillgång.	 En	
finansiell	skuld	tas	bort	från	balansräkningen	när	för-
pliktelsen	i	avtalet	fullgörs	eller	på	annat	sätt	utsläcks.	
Detsamma	gäller	för	del	av	en	finansiell	skuld.	Förvärv	
och	avyttring	av	finansiella	tillgångar	redovisas	på	af-
färsdagen,	som	utgör	den	dag	då	Bolaget	förbinder	sig	
att	förvärva	eller	avyttra	tillgången.

Finansiella	 instrument	 redovisas	 initialt	 till	 anskaff-
ningsvärde	motsvarande	instrumentets	verkliga	värde	
med	tillägg	 för	 transaktionskostnader,	 dock	med	un-
dantag	för	instrument	i	kategorin	”tillgångar	värderade	
till	 verkligt	 värde	 via	 resultaträkningen”,	 vilka	 redovi-
sas	exklusive	transaktionskostnader.	Redovisning	sker	
därefter	 beroende	 av	 hur	 de	 har	 klassificerats	 enligt	
nedan.
Finansiella	tillgångar	klassificeras	i,	”tillgångar	värdera-
de	till	verkligt	värde	via	resultaträkningen”,	”låneford-
ringar	 och	 kundfordringar”	 samt	 ”tillgångar	 som	kan	
säljas”.	En	tillgång	klassificeras	som	”tillgång	som	kan	
säljas”	om	tillgången	 inte	klassificerats	 i	någon	av	de	
övriga	kategorierna.
Finansiella	 skulder	 klassificeras	 i	 ”skulder	 värderade	
till	 verkligt	 värde	 via	 resultaträkningen”	 samt	 ”andra	
finansiella	skulder”.

”Skulder	 värderade	 till	 verkligt	 värde	 via	 resultaträk-
ningen”	 värderas	 till	 verkligt	 värde	 i	 balansräkning-
en	 	med	 	värdeförändringen	 	 redovisad	 i	 resultaträk-
ningen.	 ”Andra	 finansiella	 skulder”	 värderas	 initialt	
till	 Upplåningsbeloppet	 med	 avdrag	 för	 eventuella	
transaktionskostnader.	 Därefter	 värderas	 skulderna	
till	 upplupet	 anskaffningsvärde.	 Eventuella	 skillnader	
mellan	 Upplåningsbeloppet	 och	 	 	 återbetalningsbe-
loppet	 redovisas	 i	 årets	 resultat	 fördelat	 över	 låne-
perioden	 med	 tillämpning	 av	 effektivräntemetoden.	
Metoden	 innebär	 en	 beräkning	 med	 effektivräntan,	
vilken	är	den	ränta	som	exakt	diskonterar	uppskatta-
de	framtida	in-	och	utbetalningar	under	instrumentets	
löptid	till	den	finansiella	tillgångens	eller	skuldens	re-
dovisade	nettovärde.

IFRIC 21 Avgifter

Tolkningsuttalandet	 IFRIC	 21	 Avgifter	 definierar	 vad	
en	avgift	är	och	att	en	skuld	för	avgifter	ska	redovisas	
när	den	uppstår.	Den	svenska	fastighetsskatten	påfö-
rs	 den	 som	är	 fastighetsägare	 den	1	 januari,	 och	till	
följd	av	detta	redovisas	skuld	för	fastighetsskatt	för	de	
fastigheter	som	ingår	i	koncernen	vid	räkenskapsårets	
ingång.	 Kostnaden	 för	 fastighetsskatten	 periodiseras	
linjärt	över	räkenskapsåret.

IAS 12 Inkomstskatter

Inkomstskatter	utgörs	av	aktuell	skatt	och	uppskjuten	
skatt.	 Inkomstskatter	 redovisas	 i	 resultaträkningen	
utom	när	den	underliggande	transaktionen	redovisas	i	
eget	kapital,	varvid	tillhörande	skatteeffekt	även	redo-
visas	direkt	i	eget	kapital.

Aktuell	skatt	är	skatt	som	betalas	eller	erhålls	avseen-
de	aktuellt	år,	med	tillämpning	av	de	skattesatser	som	
är	beslutade	eller	i	praktiken	beslutade	per	balansda-
gen.	Till	aktuell	skatt	hänförs	även	justering	av	aktuell	
skatt	hänförlig	till	tidigare	perioder.
Uppskjuten	skatt	beräknas	enligt	balansräkningsansat-
sen	med	utgångspunkt	 i	temporära	skillnader	mellan	
redovisade	och	skattemässiga	värden	på	tillgångar	och	
skulder.	Vid	beräkning	av	uppskjuten	skatt	tillämpas	de	
skattesatser	som	är	beslutade	eller	 i	praktiken	beslu-
tade	per	balansdagen.	Följande	temporära	skillnader	
beaktas	 inte;	 för	 temporär	 skillnad	 som	 uppkommit	
vid	 första	 redovisningen	 av	 goodwill,	 första	 redovis-
ningen	av	tillgångar	och	 skulder	 som	 inte	är	 rörelse-
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förvärv	och	vid	tidpunkten	för	transaktionen	inte	på-
verkar	vare	sig	redovisat-	eller	skattemässigt	resultat.	
Vidare	 beaktas	 inte	 heller	 temporära	 skillnader	 hän-
förligt	till	andelar	i	dotterföretag	som	inte	förväntas	bli	
återförda	inom	överskådlig	tid.	Uppskjutna	skatteford-
ringar	avseende	avdragsgilla	temporära	skillnader	och	
underskottsavdrag	redovisas	endast	i	den	mån	det	är	
sannolikt	att	dessa	kommer	att	kunna	utnyttjas.	Värdet	
på	uppskjutna	skattefordringar	reduceras	när	det	inte	
längre	bedöms	sannolikt	att	de	kan	utnyttjas.	Kvittning	
av	 uppskjutna	 skattefordringar	mot	 uppskjutna	 skat-
teskulder	sker	när	det	finns	rätt	att	utjämna	aktuella	
skatter	mellan	företagen.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättande	 av	 årsredovisning	 kräver	 att	 styrelsen	
och	företagsledningen	gör	bedömningar	och	uppskatt-
ningar	 som	 påverkar	 koncernens	 redovisning.	 Dessa	
bedömningar	 och	 uppskattningar	 har	 gjorts	 utifrån	
vad	som	är	känt	vid	tidpunkten	för	rapportens	avgivan-
de	och	baseras	på	historiska	erfarenheter	och	de	an-
taganden	som	styrelsen	bedömer	vara	 rimliga	under	
gällande	omständigheter.	De	slutsatser	som	styrelsen	
och	 företagsledningen	har	 dragit	 ligger	till	 grund	 för	
redovisade	 värden.	 Faktiska	 utfall,	 bedömningar	 och	
uppskattningar	 i	 framtida	finansiella	 rapporter	under	
det	kommande	året	kan	skilja	sig	från	de	gjorda	i	den-
na	rapport	på	grund	av	ändrade	omvärldsfaktorer	och	
nyvunnen	erfarenhet.

Segmentsrapportering

Concent	Utveckling	Holding	3	AB	(publ)	har	ett	rörel-
sesegment;	Projektutveckling.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Bolaget	har	indirekt	förvärvat	dotterföretag	från	andra	
bolag	som	 ingår	 i	 samma	överliggande	koncern.	För-
värven	är	gjorda	till	 koncernmässiga	 värden,	 innebä-
rande	att	dotterföretagen	upptas	till	samma	värden	i	
denna	koncern	som	de	gjorde	 i	den	koncern	de	tidi-
gare	tillhörde,	 i	 enlighet	med	 god	 redovisningssed.	 I	
övrigt	har	denna	koncern	 lånat	ut	pengar	till	 företag	
som	ingår	i	Concent	Holding	AB	(publ)	koncernen.	Vid	
utlåning	till	andra	koncernföretag	utgår	inte	ränta.

NOT 3: RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Årsredovisningen	innehåller	framåtriktade	uttalanden	
som	 kan	 påverkas	 av	 framtida	 händelser,	 risker	 och	
osäkerhetsfaktorer.	Concents	verkliga	resultat	kan	på	
grund	 av	många	 faktorer	 skilja	 sig	 väsentligt	 från	 de	
förväntade	 resultaten	 i	 dessa	 framåtriktade	 uttalan-
den.
 
Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget och/ eller 
branschen utgörs av:

Projektrisker –	 Projektutveckling	 av	 fastigheter	med	
för	ett	antal	risker	vilka	var	och	en	kan	medföra	en	vä-
sentlig	 negativ	 inverkan	 på	 koncernens	 verksamhet,	
resultat	 och	 finansiella	 ställning.	 Sådana	 risker	 och	
faktorer	inbegriper	exempelvis	tillgång	till	kompetens,	
tillstånd	och	myndigheters	beslut,	tillgång	till	finansie-
ring,	 förmåga	att	producera	vad	marknaden	efterfrå-
gar,	kalkylering	och	tekniska	risker.	Skulle	någon	av	de	
ovan	beskrivna	riskerna	realiseras	skulle	det	kunna	ha	
en	väsentlig	negativ	inverkan	på	koncernens	verksam-
het,	resultat	och	finansiella	ställning.

Beroende av lagar, tillstånd och beslut -	 Bolagets	
verksamhet	 regleras	 och	 påverkas	 av	 ett	 stort	 antal	
olika	lagar	och	regelverk	såväl	som	olika	processer	och	
beslut	relaterade	till	dessa	regelverk,	både	på	politisk-	
och	 tjänstemannanivå.	 Det	 finns	 en	 risk	 att	 bolaget	
i	 framtiden	 inte	beviljas	de	tillstånd	eller	erhåller	de	
beslut	som	krävs	för	att	bedriva	och	utveckla	verksam-
heten	 på	 ett	 önskvärt	 sätt.	 Skulle	 någon	 av	 de	 ovan	
beskrivna	riskerna	realiseras	skulle	det	ha	en	väsentlig	
negativ	 inverkan	på	koncernens	verksamhet,	 resultat	
och	finansiella	ställning.

Finansieringsrisk -	 Concent	 är	 finansierat	 med	 eget	
kapital,	 externa	 skulder	 och	 obligationer	 är	 därför	
föremål	 för	de	risker	som	är	 förknippade	med	sådan	
finansiering,	bland	annat	brott	mot	låne-	eller	obliga-
tionsvillkor	 som	kan	 leda	till	 att	 lånet	eller	obligatio-
nen	förfaller	till	omedelbar	betalning.	Det	finns	en	risk	
att	Concent	inte	kommer	att	kunna	erhålla	nödvändig	
finansiering	 i	 tid	 på	 godtagbara	 villkor,	 eller	 överhu-
vudtaget,	i	framtiden.	Finansieringsrisker	kan	påverka	
Concents	 verksamhet,	 resultat,	 finansiella	 ställning	
och	framtidsutsikter	negativt.
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Likviditetsrisk -	 Det	 finns	 en	 risk	 att	 inte	 ha	 tillgång	
till	likvida	medel	eller	kreditutrymme	för	täckande	av	
betalningsåtagande.	 Concents	 betalningsåtaganden	
består	huvudsakligen	av	löpande	utgifter,	investering-
ar	samt	ränteutgifter	och	amortering	av	skulder.

Ansvarsförbindelser -	 I	 koncernens	 projektutveck-
lingsbolag	 finns	 det	 ansvarsförbindelser	 beträffande	
framtida	 händelser	 till	 köpare	 av	 bolagets	 utveck-
lingsprojekt,	vilket	är	normalt	för	branschen.	Ansvaret	
består	 i	 att	 kompensation	utgår	 för	 det	 fall	 att	 avta-
lat	driftnetto	inte	kan	uppnås.	Det	finns	vidare	ansvar	
beträffande	färdigställande	av	projekt	som	innebär	att	
kompensation	skall	utgå	 i	det	 fall	 köparen	skulle	 lida	
skada	med	anledning	av	förseningar	i	projektet.	Ansva-
ret	är	begränsat	 i	tid	och	under	 vissa	 sedvanliga	an-
svarsundantag	samt	varierar	för	vart	och	ett	av	bola-
gets	projekt.	Ansvarsförbindelser	redovisas	till	belopp	
endast	om	det	föreligger	något	ekonomiskt
ansvar	som	har	identifierats.

NOT 4: ERSÄTTNING TILL REVISOR

Belopp i kSEK KONCERNEN 
2016.03.01  -  2016.12.31

MODERBOLAGET 
2016.03.01  -  2016.12.31

KPMG

Revisionsverksamhet  
utöver	revionsuppdraget

286 286

Mazars SET

Revisionsuppdraget 200 200

Summa 486 486

NOT 5: RÄNTEKOSTNADER

Belopp i kSEK KONCERNEN 
2016.03.01  -  2016.12.31

MODERBOLAGET 
2016.03.01  -  2016.12.31

Räntekostnader -5	071 -4	705

Upplösning	av	 
transaktionskostnader

-1	123 -1	123

Redovisade  
räntekostnader

6 194 5 828

Transaktionskostnaderna	 som	 uppstod	 när	 obliga-
tionslånet	gavs	ut	uppgick	till	11	825	kSEK.	Dessa	kost-
nader	fördelas	över	obligationens	löptid	(2016-06-29		-		
2021-06-29)	enligt	effektivräntemetoden.	Under	året	
har	1	123	kSEK		belastat	resultatet.	Resterande	del	äv	
transaktionskostnaderna	 har	 redovisats	 mot	 obliga-
tionsskulden,	se	not	10.	

NOT 6: SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Belopp i kSEK KONCERNEN 
2016.03.01  -  2016.12.31

MODERBOLAGET 
2016.03.01  -  2016.12.31

Skatt på årets resultat 0 0

Resultat	före	skatt -7	665 -	6	768

Skattekostnad	22% -1	686 -1	489

Skatteeffekt	av:

Ej	tillgångsförda	 
underskottsavdrag

1 686 1 489

Redovisad effektiv skatt 0 0

NOT 7: ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Belopp i kSEK KONCERNEN 
 2016.12.31

MODERBOLAGET 
 2016.12.31

Ingående anskaffningsvärde 0

Investeringar 150

Utgående	anskaffningsvärde 150

Årets	investeringar	avser	50	tkr	
köp	av	andelar	samt	100	tkr	 
aktieägartillskott.

MODERBOLAGET INNEHAR ANDELAR I  
FÖLJANDE DOTTERBOLAG:   
  
    

Företag Org.nr Säte Kapital- 
andel

Redovisat 
värde

Eget 
kapital

Årets 
resultat

Concent	Utveckling	15	AB 559066-5047 Stockholm 100% 150 48 -102

				Växjö/Karlstad	Fastigheter	AB 556942-8765 Stockholm 100%

				Lysekil	Strand	AB 556894-5025 Stockholm 100%

				Övre	Tureholm	Fastighets	AB 556858-6746 Stockholm 100%
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NOT 8: OMSÄTTNINGSFASTIGHETER

Under	 2016	 förvärvades	 följande	 fastigheter	 genom	
förvärv	av	företag:

Ekeby	35:1	och	Ekeby	35:2	(Upplands	Väsby)
Gamlestan	1:132,	Gamlestan	1:134,	Gamlestan	1:135,	
Gamlestan	1:137	(Lysekil)
Tureholm	2:355	(Tureholm,	Trosa)

NOT 9: KASSA OCH BANK

Belopp i kSEK KONCERNEN 
 2016.12.31

MODERBOLAGET 
 2016.12.31

Behållning	hos	bankinstitut 2 349 2 349

Enligt obligationsvillkoren skulle 
bolaget ha en likviditetsbuffert 
uppgående till kSEK 4 675 vid 
varje tidpunkt, deponerat på 
ett bankkonto som var pantsatt 
till förmån för Intertrust CN 
(Sweden) och innehavarna 
av obligationslånen. Vid 
räkenskapsårets utgång så 
var inte medlen deponerad på 
sådant bankkonto som angivts 
i obligationsvillkoren och bola-
gets medel uppgick inte till det 
stadgade beloppet. 

2 339 2 339

NOT 10: LÅNGFRISTIGA SKULDER

Belopp i kSEK KONCERNEN 
 2016.12.31

MODERBOLAGET 
 2016.12.31

Amortering	inom	0-1	år	 
(nominellt	10	000)	
10 000

10 000 -

Amortering	inom	1-3	år	 
(nominellt	5	000)	  
5 000

5 000 -

Amortering	 efter	 3	 år	 (nomi-
nellt	110	000	KSEK)

99 298 99 298

Summa 114 298 99 298

varav långfristigt 104 298 99 298

varav kortfristigt 10 000 -

STÄLLDA SÄKERHETER FÖR SKULDER TILL OBLIGA-
TIONSLÅNSINNEHAVARE OCH FÖR SKULDER TILL 
KREDITINSTITUT

Belopp i kSEK KONCERNEN 
 2016.12.31

MODERBOLAGET 
 2016.12.31

Aktier	i	dotterföretag 62 096 150

Fordran	koncernföretag 9 500 91 300

Pantsatt	bankkonto 2 339 2 339

Summa 73 935 93 789

TILLKOMMANDE INFORMATION AVSEENDE UTGIVET 
OBLIGATIONSLÅN

Bolaget	 har	 inom	 det	 totala	 rambeloppet	 om	 250	
MSEK,	 emitterat	 ett	 initialt	 obligationslån	 om	 totalt	
110	MSEK.		Varje	obligation	har	ett	nominellt	belopp	
om	10	000	SEK	och	löper	med	en	årlig	kupongränta	om	
8,50	procent.	Obligationerna	har	ISIN	SE0008374797	
och	emitteras	inom	ramen	för	det	prospekt	som	god-
kändes	av	Finansinspektionen	den	16	maj	2016,	inklu-
sive	det	tilläggsprospekt	som	godkändes	den	14	 juni	
2016	(”Prospektet”).	Obligationerna	är	noterade	som	
strukturerad	produkt	på	Nordic	Growth	Market.

Belopp i kSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

Nominell skuld 110 000 110 000

Transaktionskostnader	vid	 
utgivning	av	obligation

-11	825 -11	825

Erhållet i samband med  
utgivande av obligation

98 175 98 175

Kostnadsförda	transaktions-
kostnader under året

1 123 1 123

Redovisad obligationsskuld 99 298 99 298

Transaktionskostnaderna	som	uppstod	när	obligations-
lånet	gavs	ut	uppgick	till	11	825	kSEK.	Dessa	kostnader	
fördelas	över	obligationens	löptid	(2016-06-29		-	2021-
06-29)	 enligt	 effektivräntemetoden.	 Under	 året	 har	 
1	 123	 kSEK	 belastat	 resultatet.	 Resterande	 del	 av	
trasaktionskostnaderna	 har	 redovisats	 mot	 obliga-
tionsskulden.	 För	 ytterligare	 beskrivning	 av	 obliga-
tionsvillkoren,	se	obligationsprospektet	på	vår	hemsi-
da,	http://www.concent.se/investerare/obligationer.
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NOT 11: UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Belopp i kSEK KONCERNEN 
 2016.12.31

MODERBOLAGET 
 2016.12.31

Upplupna räntekostnader 90 26

Andra upplupna kostnader 325 250

Summa 415 276

NOT 12: NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Bolaget	har	indirekt	förvärvat	dotterföretag	från	andra	
bolag	som	 ingår	 i	 samma	överliggande	koncern.	För-
värven	är	gjorda	till	 koncernmässiga	 värden,	 innebä-
rande	att	dotterföretagen	upptas	till	samma	värden	i	
denna	koncern	som	de	gjorde	i	den	koncern	de	tidiga-
re	tillhörde,	i	enlighet	med	god	redovisningssed.	I	öv-
rigt	har	denna	koncern	lånat	ut	likvida	medel	till	före-
tag	som	ingår	i	Concent	Holding	AB	(publ)	koncernen.	
Vid	utlåning	till	andra	koncernföretag	utgår	inte	ränta.

NOT 13: FORTSATT DRIFT

Årsredovisningen	 har	 upprättats	 utifrån	 förutsätt-
ningen	att	fortsatt	drift	gäller.	Som	framgår	av	förvalt-
ningsberättelsen	arbetar	styrelsen	på	en	lösning	som	
tryggar	bolagets	 fortbestånd.	Detta	arbete	 är	 ej	 helt	
slutfört	 vid	 tidpunkten	 för	 avgivande	 av	 årsredovis-
ningen,	 men	 styrelsens	 bedömning	 är	 att	 förutsätt-
ningarna	är	sådana	att	årsredovisningen	ska	upprättas	
utifrån	principen	att	fortsatt	drift	gäller.

NOT 14: VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Concent	Utveckling	Holding	3	AB	(publ)	kunde	inte	er-
lägga	räntebetalningen	enligt	villkoren	på	ränteförfal-
lodagen	för	det	första	kvartalet	2017	som	var	den	29	
mars	2017.	Skälet	till	den	uteblivna	räntebetalningen	
är	 bolagets	 ansträngda	 likviditet.	 Enligt	 villkoren	 för	
obligationslånet	innebär	den	uteblivna	betalningen	att	
lånet	kan	komma	att	sägas	upp	i	förtid	på	begäran	av	
obligationsinnehavarna.	

Concent	Holding	AB	 (publ),	 som	är	moderföretag	till	
Concent	 Utveckling	 Holding	 3	 AB	 (publ),	 har	 träffat	
ett	 avtal	 om	 en	 överlåtelse	 av	 i	 princip	 hela	 koncer-
nens	projektportfölj	(”	Transaktionen	”).	Genom	den-
na	 transaktion	 kommer	 detta	 bolag	 att	 avyttras	 från	
Concent	 Holding	 AB	 (publ)	 koncernen.	 Förvärvaren	
av	projektportföljen	är	ett	nystartat	bolag	(”	Förvärvs-
bolaget	”)	initialt	kontrollerat	av	JOOL	Invest	AB.	Fram	
till	 Transaktionens	 genomförande	 kommer	 Concent	
Holding	AB	(publ),	som	en	del	i	uppgörelsen	avseende	
Transaktionen,	 att	 tillhandahållas	 en	 likviditetsfinan-
siering	om	37	MSEK.

Concent	Holding	AB	 (publ)behåller	projektet	Barents	
Center,	som	enligt	tidigare	meddelad	information	av-
ses	avyttras	till	BC	Investment	AB,	samt	ytterligare	ett	
fastighetsprojekt,	 Mantorps	 Ängar	 i	 Linköping	 vilket	
innebär	 att	dessa	 två	projekt	 kommer	hållas	utanför	
Transaktionen.	

Concent	Holding	AB	(publ)	har	även	träffat	avtal	med	
Preservia	Fastigheter	AB	om	parternas	samtliga	mel-
lanhavanden	 vilket	 innebär	 att	 Preservia	 Fastigheter	
AB	tar	över	ansvaret	för	projekten	i	Bålsta,	Huddinge	
och	Gävle.	De	tidigare	ingångna	projektutvecklingsav-
talen	blir	därmed	inte	längre	gällande	mellan	parterna	
och	Concent	är	vid	färdigställandet	av	projekten	berät-
tigade	till	en	tilläggsköpeskilling	om	totalt	28	MSEK	för	
samtliga	tre	projekt.	

Transaktionen	 godkändes	 vid	 den	 extra	 bolagsstäm-
man	 24	 april	 2017.	 Transaktionen	 är	 förbehållen	
godkännande	från	Bolagets	större	långivare	och	inne-
havarna	 av	 Obligationerna.	 Transaktionen	 är	 vidare	
villkorad	av	bland	annat	tillfredställande	due	diligence	
och	finansiering.	

Concent	Holding	AB	(publ)	koncernens	skuldbörda	har	
den	senaste	tiden	varit	stor	och	dyr	vilket	i	sin	tur	har	
föranlett	 Transaktionen.	 Styrelsen	 i	 Concent	 Holding	
AB	(publ)	har	efter	noga	överväganden	kommit	 fram	
till	att	Transaktionen	är	den	enda	möjligheten	för	Bo-
lagets	överlevnad,	samt	möjlighet	till	en	hantering	av	
investerarnas	fordringar.

Bolagets	 fortsatta	 drift	 är	 avhängig	 att	 ovanstående	
transaktioner	kommer	till	stånd.

Vid	 den	 extra	 bolagstämman	 som	hölls	 den	 24	 april	
valdes	 till	 ny	 styrelse	 Peter	 Gustafsson,	 Björn	 Sahl-
ström	och	Eva	Lotta		Berg	Ljungström.
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Stockholm den 27 april 2017 
Styrelsen består nu av:

Peter Gustafsson
Styrelseordföranden

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2017

MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Johan Kaijser
Auktoriserad revisor 

UNDERTECKNANDE

Koncernredovisningen	respektive	årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	de	internationella	
redovisningsstandarder	som	avses	i	Europaparlamentets	och	rådets	förordning	(EG)	nr	1606/2002	av	
den	19	juli	2002	om	tillämpning	av	internationella	redovisningsstandarder	respektive	god	redovisnings-
sed	och	ger	en	rättvisande	bild	av	koncernens	och	moderbolagets	ställning	och	resultat.	Förvaltnings-
berättelsen	för	koncernen	respektive	moderbolaget	ger	en	rättvisande	översikt	över	utvecklingen	av	
koncernens	och	moderbolagets	verksamhet,	ställning	och	resultat	samt	beskriver	väsentliga	risker	och	
osäkerhetsfaktorer	som	moderbolaget	och	de	företag	som	ingår	i	koncernen	står	inför.

Årsredovisningen	och	koncernredovisningen	har	godkänts	för	utfärdande	av	styrelsen	den	27	april	
2017.	Koncernens	resultaträkning	och	rapport	över	finansiell	ställning	samt	moderbolagets	resultat-	
och	balansräkning	blir	föremål	för	fastställelse	på	årsstämman	den	23	maj	2017.

Eva Lotta Berg Ljungström 
Ledamot

Björn Sahlström 
Ledamot, Verkställande  
direktör*

* Styrelsen har den 24/4 beslutat att tillsätta Björn Sahlström på tjänsten som VD i Concent Holding AB (Publ).
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Concent Utveckling Hol-
ding 3 AB Org. nr 559053-2858

Rapport	om	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi	har	utfört	en	revision	av	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen	för	Concent	Utveckling	
Holding	3	AB	för	år	2016.	Enligt	vår	uppfattning	
har	årsredovisningen	och	koncernredovisningen
upprättats	i	enlighet	med	årsredovisningslagen	
och	ger	en	i	alla	väsentliga	avseenden	rättvisan-
de	bild	av	moderbolagets	finansiella	ställning	per	
den	31	december	2016	och	av	dess	finansiella	
resultat	och	kassaflöde	för	året	enligt	årsredovis-
ningslagen.	Koncernredovisningen	har	upprät-
tats	i	enlighet	med	årsredovisningslagen	och	ger	
en	i	alla	väsentliga	avseenden	rättvisande	bild	av	
koncernens	finansiella	ställning	per	den	31	de-
cember	2016	och	av	dess	finansiella	resultat	och
kassaflöde	för	året	enligt	International	Financial	
Reporting	Standards	(IFRS),	såsom	de	antagits	av	
EU,	och	årsredovisningslagen.	Förvaltningsberät-
telsen	är	förenlig	med	årsredovisningens	och
koncernredovisningens	övriga	delar.	Vi	tillstyrker	
därför	att	bolagsstämman	fastställer	resultaträk-
ningen	och	balansräkningen	för	moderbolaget	
och 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	ändamålsenliga	som	grund	för	
våra	uttalanden.	

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende anta-
gande om fortsatt drift
Utan	att	det	påverkar	våra	uttalanden	ovan	vill	
vi	fästa	uppmärksamheten	på	förvaltningsberät-
telsen	och	noterna	12	och13	i	årsredovisningen,	
av	vilka	framgår	att	bolaget	har	en	ansträngd	
likviditet	och	är	beroende	av	kapitaltillskott	för	
sin	fortlevnad.	Dessa	förhållanden	tyder	på	att	
det	finns	väsentliga	osäkerhetsfaktorer	som	kan	
leda	till	tvivel	om	företagets	förmåga	att	fortsätta	
verksamheten. 

Annan information i årsredovisningen
Det	är	styrelsen	och	verkställande	direktören	
som	har	ansvaret	för	den	andra	informationen.	
Den	andra	informationen	består	av	sidorna	1-9	i
årsredovisningen.	Vårt	uttalande	avseende	års-
redovisningen	omfattar	inte	denna	information	
och	vi	gör	inget	uttalande	med	bestyrkande
avseende	denna	andra	information.	Revisionsbe-
rättelsen	omfattar	därmed	sidorna	10-27.
Styrelsens	och	verkställande	direktörens	ansvar
Det	är	styrelsen	och	verkställande	direktören	
som	har	ansvaret	för	att	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen	upprättas	och	att	de	ger	
en	rättvisande	bild	enligt	årsredovisningslagen	
och,	vad	gäller	koncernredovisningen,	enligt	
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IFRS,	såsom	de	antagits	av	EU.	Styrelsen
och	verkställande	direktören	ansvarar	även	för	
den	interna	kontroll	som	de	bedömer	är	nödvän-
dig	för	att	upprätta	en	årsredovisning	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	och	verkställande	direktören	
för	bedömningen	av	bolagets	och	koncernens	
förmåga	att	fortsätta	verksamheten.	De
upplyser,	när	så	är	tillämpligt,	om	förhållanden	
som	kan	påverka	förmågan	att	fortsätta	verksam-
heten	och	att	använda	antagandet	om
fortsatt	drift.	Antagandet	om	fortsatt	drift	till-
lämpas	dock	inte	om		styrelsen	och	verkställande	
direktören	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	koncernredo-
visningen	som	helhet	inte	innehåller
några	väsentliga	felaktigheter,	vare	sig	dessa	beror	
på	oegentligheter	eller	på	fel,	och	att	lämna	en	
revisionsberättelse	som	innehåller	våra	uttalan-
den.	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	felaktighet	om	
en	sådan	finns.	Felaktigheter	kan	uppstå	på	grund	
av	oegentligheter	eller	fel	och	anses	vara	väsent-
liga	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	vä-

sentliga	felaktigheter	i	årsredovisningen	och	
koncernredovisningen,	vare	sig	dessa	beror	
på	oegentligheter	eller	på	fel,	utformar	och	
utför	granskningsåtgärder	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,	efter-
som	oegentligheter	kan	innefatta	agerande	i	
maskopi,	förfalskning,	avsiktliga	utelämnan-
den,	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	gransknings-
åtgärder	som	är	lämpliga	med	hänsyn	till	
omständigheterna,	men	inte	för	att	uttala	oss	
om	effektiviteten	i	den	interna	kontrollen.

• utvärderar	vi	lämpligheten	i	de	redovis-
ningsprinciper	som	används	och	rimligheten	
i	styrelsens	och	verkställande	direktörens	
uppskattningar	i	redovisningen	och	tillhöran-
de	upplysningar.

• drar	vi	en	slutsats	om	lämpligheten	i	att	sty-
relsen	och	verkställande	direktören	använder	
antagandet	om	fortsatt	drift	vid	upprättandet	
av	årsredovisningen	och	koncernredovisning-
en.	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	bola-
gets	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	osä-
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kerhetsfaktorn	eller,	om	sådana	upplysningar	
är	otillräckliga,	modifiera	uttalandet	om	årsre-
dovisningen	och	koncernredovisningen.	Våra	
slutsatser	baseras	på	de	revisionsbevis	som	
inhämtas	fram	till	datumet	för	revisionsberät-
telsen.	Dock	kan	framtida	händelser	eller	för-
hållanden	göra	att	ett	bolag	och	en	koncern	
inte	längre	kan	fortsätta	verksamheten.

• utvärderar	vi	den	övergripande	presentatio-
nen,	strukturen	och	innehållet	i	årsredovis-
ningen	och	koncernredovisningen,	däribland	
upplysningarna,	och	om	årsredovisningen	
återger	de	underliggande	transaktionerna	och	
händelserna	på	ett	sätt	som	ger	en	rättvisan-
de	bild.

• inhämtar	vi	tillräckliga	och	ändamålsenliga	
revisionsbevis	avseende	den	finansiella	infor-
mationen	för	enheterna	eller	affärsaktiviteter-
na	inom	koncernen	för	att	göra	ett	uttalande	
avseende	koncernredovisningen.	Vi	ansvarar	
för	styrning,	övervakning	och	utförande	av	
koncernrevisionen.	Vi	är	ensamt	ansvarig	för	
våra	uttalanden.	

Vi	måste	informera	styrelsen	om	bland	annat	
revisionens	planerade	omfattning	och	inriktning	
samt	tidpunkten	för	den.	Vi	måste	också	informe-
ra	om	betydelsefulla	iakttagelser	under	revision-
en,	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	kon-
cernredovisningen	har	vi	även	utfört	en	revision	
av	styrelsens	och	verkställande	direktörens	för-
valtning	för	Concent	Utveckling	Holding	3	AB	för	
år	2016	samt	av	förslaget	till	dispositioner	beträf-
fande	bolagets	vinst	eller	förlust.

Vi	tillstyrker	att	bolagsstämman	disponerar	vin-
sten	enligt	förslaget	i	förvaltningsberättelsen	och	
beviljar	styrelsens	ledamöter	och	verkställande	
direktören	ansvarsfrihet	för	räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi	har	utfört	revisionen	enligt	god	revisionssed	i	
Sverige.	Vårt	ansvar	enligt	denna	beskrivs	närma-
re	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	ändamålsenliga	som	grund	för	våra	
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 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	moderbolagets	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,	medelsförvaltningen	och	bola-
gets	ekonomiska	angelägenheter	i	övrigt	kontroll-
eras	på	ett	betryggande	sätt.	Den	verkställande	
direktören	ska	sköta	den	löpande	förvaltningen	
enligt	styrelsens	riktlinjer	och	anvisningar	och	
bland	annat	vidta	de	åtgärder	som	är	nödvändiga	
för	att	bolagets	bokföring	ska	fullgöras	i	överens-
stämmelse	med	lag	och	för	att	medelsförvaltning-
en	ska	skötas	på	ett	betryggande	sätt.
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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	eller	verkställande	direktören	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,	årsredovisningslagen	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	el-
ler	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	gransknings-
åtgärder	som	utförs	baseras	på	vår	professionella	
bedömning	med	utgångspunkt	i	risk	och	väsent-
lighet.	Det	innebär	att	vi	fokuserar	granskningen	
på	sådana	åtgärder,	områden	och	förhållanden	
som	är	väsentliga	för	verksamheten	och	där	av-
steg	och	överträdelser	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	ansvarsfrihet.	Som	underlag	för	vårt	
uttalande	om	styrelsens	förslag	till	dispositioner	
beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	har	vi	
granskat	om	förslaget	är	förenligt	med	aktiebo-
lagslagen.

Stockholm,	2017-04-27

Mazars	SET	Revisionsbyrå	AB

Johan Kaijser
Auktoriserad revisor
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