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Kort om SHH Bostad AB (publ) 
 

SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda boenden. 
 
SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet 
omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av 
hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter.  
 
Vårt mål är att erbjuda ett bra boende till ett bra pris, utan att tumma på kvalitets- och miljönormer. Det kan vi göra 
genom vårt effektiva och konkurrenskraftiga arbetssätt.  
 
Vi har en erfaren och snabbfotad organisation som fokuserar på att återanvända kunskaper, underlag och lösningar från 
tidigare projekt. Det gör att vi kan kapa ledtider och kostnader och på så sätt skapa realistiska tidplaner och budgetar 
som håller.  
Vi samarbetar endast med välrenommerade byggföretag som kan möta våra krav på kvalitet och precision.  
 
Våra prisvärda och välplanerade hem har modern inredning och utrustning från kända varumärken. 
Vi minimerar antalet interiörval och håller på så sätt nere kostnader och risker som unika val ofta medför. Det gör att vi 
kan leverera mycket boende för pengarna – på utsatt tid.  
 
Sedan SHH grundades 2010 har vi färdigställt cirka 1 500 prisvärda bostäder över hela Sverige. Den totala 
projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3 175 boenden varav 822 i produktion och 2 353 bedömda 
byggrätter.  
 
SHH har en stark finansiell ställning med ett eget kapital om 412 mkr samt en soliditet om 48% per den sista december 
2019. 
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VD har ordet
 

 
 

Misha Moeremans d’Emaus 
VD och koncernchef 

 
2019 var ett händelserikt år. Vi ökade tempot och tog 
ett antal viktiga steg för att vidareutveckla och stärka 
SHH. Vi ökade produktions- och försäljningsvolymer 
väsentligt och startade ett nytt affärsområde, 
Projektutveckling Samhällsfastigheter.  
 
Under 2019 produktionsstartades ca 600 boenden, ca 
500 boenden såldes, varav ca 300 till investerare, och vi 
färdigställde ca 200 bostäder.  
 
Nu är ambitionen att också bygga upp en attraktiv 
förvaltningsportfölj primärt av egenproducerade 
samhällsfastigheter med starka kassaflöden baserat på 
långa hyresavtal med stabila hyresgäster. Ett nytt 
kapitel i SHH:s historia. 
 
PROJEKTPORTFÖLJEN 
SHH har en stark projektportfölj om totalt 45 projekt 
fördelat på ca 3 175 boenden och 240 000 kvm ljus BTA 
varav 822 boenden är i produktion.  
 
Produktionsvolymen per årsskiftet är den högsta hittills 
i vår 10-åriga historia. Volymökningen i sig är 
tillfredsställande men projektmarginalerna är dock för 
låga och måste upp. Projektportföljen består i övrigt av 
ett antal projekt där vi ser utmärkta möjligheter att 
kapitalisera på det goda marknadsläget såväl för 
bostadsrätter som för hyresrätter och 
samhällsfastigheter. 
 
Givet ett fortsatt institutionellt intresse och låga 
direktavkastningskrav, kan vissa projekt som tidigare 

planerats att utvecklas som bostadsrätter istället bli 
lönsamma hyresrättsprojekt.  
 
NY TRÄBYGGNADSSTRATEGI 
SHH:s arbete med hållbarhetsfrågor är en 
värdeskapande del i verksamheten och bidrar till att 
kunna uppnå företagets långsiktiga och övergripande 
mål. Under 2020 kommer SHH att fortsätta arbetet med 
att integrera hållbarhet i våra arbetsprocesser och 
projekt och vår nya träbyggnadsstrategi är en viktig del 
av detta. Allt fler kommuner gör också likadant och 
anvisar i större utsträckning byggrätter avsedda enbart 
för trähusbyggnation och låg klimatbelastning. 
 
Under 2019 har vi upphandlat modultillverkade hus i trä 
för två större hyresprojekt, ett i Sundsvall och ett i 
Norrköping om totalt 241 bostäder. Husen som 
miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver avyttrades i 
december 2019 till Trenum (AP3 och Balder) via ett så 
kallat ”forward-funding” avtal. 
 
Vi lanserade också under 2019 ett egenutvecklat 
koncepthus i trä - SHH Duplex - som består av ett 
flerbostadshus i två våningar med bostäder om 2, 3 
eller 4 rum och kök. Hustypen, som är lämplig för såväl 
hyresrätter som bostadsrätter, premiärsåldes i höstas 
med stor framgång i både Borlänge och Vikingstad 
(Linköping) och de totalt 92 bostadsrätterna är i princip 
slutsålda i samband med produktionsstart. SHH avser 
under året att säljstarta flera Duplex-projekt bland 
annat i Botkyrka. 
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NY STRATEGI AVSEENDE SAMHÄLLSFASTIGHETER – 
ÄGANDE OCH FÖRVALTNING 
SHH har historiskt skapat värden genom utveckling och 
avyttring av bostadsrätter till konsumenter eller 
hyresprojekt till institutionella investerare och därmed 
aldrig behållit färdigställda fastigheter för eget ägande.  
 
I april 2019 breddade SHH verksamheten med ett nytt 
affärsområde - Projektutveckling Samhällsfastigheter - 
med fokus på utveckling av äldreboenden och skolor 
över hela landet. Vi har nu kompetens och kapacitet att 
optimera exploatering av större detaljplaneområden 
med en lämplig blandning av upplåtelseformer och 
boendeformer inklusive samhällsfastigheter såsom 
äldreboenden och skolor vilket gör att vårt erbjudande 
som samhällsaktör och stadsutvecklare blir än mer 
attraktivt. 
 
En väsentlig strategisk förändring från och med 2020 är 
att SHH beslutat att inte avyttra egenutvecklade 
samhällsfastigheter, utan att istället behålla 
egenutvecklade samhällsfastigheter med stabila och 
trygga kassaflöden för långsiktigt ägande och 
förvaltning.  
 
SHH kan även komma att selektivt förvärva existerande 
samhällsfastigheter, företrädesvis om man i affären ser 
utvecklings- och förtätningsmöjligheter. Ett exempel på 
detta är affären i mars 2020 då SHH Samhällsfastigheter 
tecknade avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i 
Huddinge, Stockholm som ska byggas om till grundskola 
för Internationella Engelska Skolan. 
 
Förvaltning av egna fastigheter kommer att bli ett eget 
affärsområde vid sidan av Projektutveckling Bostad och 
Projektutveckling Samhällsfastigheter. Målbilden för 
2020 är att projektavtal för samhällsfastigheter 
motsvarande ett totalt marknadsvärde om 1 Mdkr vid 
färdigställande ska tecknas under året. 
 
Förutsättningarna för att investera i fastigheter för 
långsiktigt ägande är generellt goda givet det låga 
ränteläget. En styrka i sammanhanget är att SHH är 
finansiellt solitt och har långsiktiga och engagerade 
ägare. 
 
Givet detta strategiska val kommer SHH under 2020 
även se över de nuvarande operativa och finansiella 
målen; 
- utveckla >1 000 boenden per år,  
- skapa byggrättsportfölj om ca 5 000 boenden, 
- uppnå en projektmarginal om >15 %,  
- avkastning på eget kapital om >20 % samt;  
- soliditet om lägst 25% men långsiktigt överstigande 

30 %.  
 
 

PÅVERKAN AV COVID-19 
Det råder en oro för hur de ekonomiska 
konsekvenserna av Covid-19 påverkar verksamheter i 
allmänhet och en utvärdering har därför gjorts för hur 
det kan komma att påverka SHH:s verksamhet och 
finansiella styrka. 
 
Hittills under första kvartalet 2020 har SHH:s affär 
utvecklats stabilt såväl försäljnings- som 
produktionsmässigt vilket också innebär fortsatt god 
likviditet och fortsatt finansiell styrka. 
 
Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga 
andra operationella åtgärder än vad som ligger inom 
ramen för den normala affärsverksamheten. Vi är 
tacksamma att vi har långa och goda relationer till ett 
antal banker och andra samarbetspartners.  
 
Liksom för många andra bolag föreligger hos SHH 
bemanningsmässiga risker i entreprenad- och 
underleverantörskedjan, vi har dock inte har blivit 
utsatta för väsentliga störningar hittills. Under en 
period, vars varaktighet ingen kan överblicka, förväntar 
vi en minskning i efterfrågan av bostadsrätter samtidigt 
som boknings- och försäljningsandelen i den pågående 
produktionen i nuläget är på en god nivå. 
 
Strategin för att överbrygga den akuta covid-19-
perioden är att värna om fortsatt god likviditet och 
produktionskapacitet till dess att marknadssituationen 
har förbättrats. Ingen vet dock i dagsläget hur länge den 
rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter den 
kan få. Med anledning av detta avser SHH tillsvidare 
vara restriktiv även vad gäller förvärv av nya och större 
byggrätter. 
 
Under året kommer vi som tidigare rapporterat att se 
över vår nuvarande kapitalstruktur som för närvarande 
innefattar stamaktier, preferensaktier och obligationen 
som förfaller i juni 2021.  
 
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka våra kunder, 
samarbetspartners, aktieägare och inte minst våra 
kompetenta och engagerade medarbetare för ett 
händelserikt 2019 och kan konstatera att vi står rustade 
för att tackla kommande utmaningar och möjligheter. 
 
Stockholm 17 april 2020 
 

 
Misha Moeremans d’Emaus 
VD och koncernchef
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Bolagsstyrningsrapport 
 
SHH Bostad AB (”SHH”) är sedan 10 november 2015 ett svenskt publikt aktiebolag vars obligationer noterades på 
Nasdaq Stockholm den 13 juli 2017. Bolagsstyrningen i SHH utgår från svensk lag, bolagsordningen, Nasdaq 
Stockholms Regelverk samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer.  
 
Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av styrelsen och lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och 
redogör för SHH:s bolagsstyrning under 2019. 
 
Bolagsstyrningen syftar till att säkerställa ett effektivt beslutsfattande genom tydlig roll- och ansvarsfördelning 
mellan ägare, styrelse, ledning och övrig organisation.  
 
 
BOLAGSSTÄMMA 
 
Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ och det är vid bolagsstämma som 
aktieägare har rätt att fatta beslut rörande bolaget. Kallelse till bolagsstämma sker genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets hemsida samt annonseras i Post och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker annonseras 
en upplysning om att kallelse har skett i Dagens Industri. Samtliga stämmodokument publiceras på bolagets hemsida. 
 
Aktieägare som är registrerad i Euroclears aktieägarregister och som i tid anmält sitt deltagande har rätt att delta i 
bolagsstämman. Anmälan skall ske senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock 
endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.                                                                                              
 
Årsstämmans uppgift är bland annat att fatta beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för 
styrelsen och verkställande direktör, disposition av företagets vinst eller förlust, fastställande av arvode till styrelse 
och revisor samt val av styrelse och revisor. 
 
Bolagsstämmor under 2019 
Årsstämman den 28 maj 2019 var bolagets enda bolagsstämma under 2019. Årsstämman fastställde 
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 
räkenskapsåret 2019. Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens 
förslag, vilket innebar en utdelning om 0,0 kr per stamaktie och 20 kr per preferensaktie, att utdelas vid fyra tillfällen 
om 5 kr vid vardera utdelningstillfället.  
 
Årsstämma 2020 
SHH:s årsstämma 2020 äger rum tisdagen den 26 maj 2020 i Stockholm.  
 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: 
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020, och 
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: SHH Bostad AB, attention: Martina Claesson, 

Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@shhbostad.se senast tisdagen den 19 
maj 2020 kl. 16.00. 

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. 
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för 
att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd 
(registrerad hos Euroclear) tisdagen den 19 maj 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta 
datum. 
 
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,0 kr per stamaktie och 20 kr per preferensaktie, att utdelas vid fyra tillfällen om 
5 kr vid vardera utdelningstillfället.  
 
För mer information om bolagsstämman se SHH:s hemsida, shhbostad.se. 
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AKTIER OCH AKTIEÄGARE 
 
Aktiekapitalet i SHH Bostad AB (publ) vid periodens utgång uppgick till 11 298 812,50 kronor fördelat på 3 808 088 
stamaktier av serie A, 232 350 stamaktier av serie B och 479 087 preferensaktier. Varje stamaktie av serie A 
berättigar till tio röster, varje stamaktie av serie B och varje preferensaktie berättigar till en röst. 
 
Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till cirka 25 stycken och de sju största ägarna kontrollerade totalt 
92,7 procent av aktiekapitalet samt 98,2 procent av rösterna. 
 
De största aktieägarna per den 31 december 2019 var enligt följande: 
 

 Antal aktier  Andel 

 Stamaktier Stamaktier Preferens  Innehav Röster 

Ägare Serie A Serie B aktier   % % 

Misha Moeremans d'Emaus via bolag 1 395 556      30,9% 36,0% 
Fastighets AB Balder 808 088   174 198   21,7% 21,3% 
Johan Ericsson via bolag 604 545      13,4% 15,6% 
Ando Wikström via bolag 604 544      13,4% 15,6% 
Martin Hildebrandt via bolag 150 000      3,3% 3,9% 
Thomas Eriksson Holding AB 120 000 113 514 7 508   5,3% 3,4% 

von Euler & Partners AB:s diskretionära fonder 80 000   132 800   4,7% 2,4% 

Summa 3 762 733 113 514 314 506   92,7% 98,2% 

Övriga 45 355 118 836 164 581  7,3% 1,8% 

Totalt 3 808 088 232 350 479 087   100,0% 100,0% 
 
 
BOLAGSORDNING 
 
Bolagsordningen föreskriver att bolaget ska direkt och/eller indirekt bedriva bostadsutveckling, äga och förvalta fast 
egendom och eller fastighetsbolag, bedriva konsultativ verksamhet kring fastighetsförvaltning och finansiering, idka 
handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolaget kan 
inte fatta några beslut i strid mot bolagsordningen utan att först hänskjuta en sådan fråga till bolagsstämma för 
beslut och eventuell ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om 
tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. SHH:s bolagsordning 
återfinns i sin helhet på shhbostad.se.  
 
 
VALBEREDNING  
 
SHH har ingen valberedning. 
 
 
STYRELSE 
 
SHH:s styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst sju (7) 
suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 
Vid årsstämman den 28 maj 2019 beslutades att omvälja Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Marcus 
Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus till styrelseledamöter. 
 
Styrelsen ska långsiktigt tillgodose aktieägarnas intresse och bär ytterst ansvar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastslagit en arbetsordning för styrelsen och en 
instruktion för vd. Därutöver har styrelsen också beslutat om ett antal övergripande policyer, riktlinjer och 
instruktioner för bolagets verksamhet. Dessa interna styrdokument behandlas minst en gång per år och uppdateras 
därtill löpande för att följa lagar eller när behov annars föreligger. 
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Information om styrelseledamöterna 

 
Johan Ericsson 
Styrelseordförande 
- Invald: Styrelseordförande sedan 2015 
- Född: 1951 
- Utbildning: Civilekonom, FRICS 
- Andra väsentliga pågående uppdrag: VD i Logistea AB (publ) och Klockarbäcken Property Investment AB (publ), 

styrelseordförande i Nyfosa AB (publ), Aktiebolaget Oscar Robur, Konstmässan Market i Stockholm AB, Castar 
Europe AB, Braheberget Holding AB och Fastighetsbolaget Emilshus AB samt styrelseledamot i Brinova 
Fastigheter AB (publ). 

- Aktieinnehav: 604 545 stam A 
- Arvode, tkr: 200 
- Styrelsenärvaro 2019: 9/9 
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Nej 
- Oberoende gentemot större aktieägare: Nej 
 
Thomas Eriksson 
Styrelseledamot 
- Invald: Styrelseledamot sedan 2015. Styrelseledamot inom koncernen sedan 2010 
- Född: 1959 
- Utbildning: Arkitektlinjen på Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm 
- Andra väsentliga pågående uppdrag: VD för arkitektfirman TEA, Thomas Eriksson Arkitekter AB 
- Aktieinnehav: 120 000 stam A, 113 514 stam B och 7 508 preferensaktier 
- Arvode tkr: 100 
- Styrelsenärvaro 2019: 9/9 
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Nej 
- Oberoende gentemot större aktieägare: Nej 
 
Ulrika Hallengren 
Styrelseledamot 
- Invald: Styrelseledamot sedan 2017 
- Född: 1970 
- Utbildning: Högskoleingenjör bygg  
- Andra väsentliga pågående uppdrag: VD och koncernchef för Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 
- Aktieinnehav: 0 
- Arvode, tkr: 100 
- Styrelsenärvaro 2019: 9/9 
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja 
- Oberoende gentemot större aktieägare: Ja 
 
Marcus Hansson 
Styrelseledamot 
- Invald: Styrelseledamot sedan 2018 
- Född: 1974 
- Utbildning: Civilekonom 
- Andra väsentliga pågående uppdrag: CFO för Fastighets AB Balder (publ), VD och styrelseledamot Trenum AB. 

Styrelseledamot i Husvärden AB och i SATO Oyj. 
- Aktieinnehav: 0 
- Arvode, tkr: 100 
- Styrelsenärvaro 2019: 9/9 
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja 
- Oberoende gentemot större aktieägare: Nej 
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Johan Hessius 
Styrelseledamot 
- Invald: Styrelseledamot sedan 2015 
- Född: 1958 
- Utbildning: Jur.kand 
- Andra väsentliga pågående uppdrag: Advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB, specialiserat på företags- 

och fastighetsaffärer. Ett flertal andra styrelseuppdrag i fastighetsbranschen. 
- Aktieinnehav: 45 355 stam A, 17 825 stam B och 1 260 preferensaktier 
- Arvode, tkr: 100 
- Styrelsenärvaro 2019: 9/9 
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja 
- Oberoende gentemot större aktieägare: Ja 
 
Misha Moeremans d’Emaus 
Styrelseledamot 
- Invald: Styrelseledamot sedan 2015. Styrelseledamot inom koncernen sedan 2010. 
- Född: 1960 
- Utbildning: Studier Handelshögskolan Stockholm 
- Andra väsentliga pågående uppdrag: VD och koncernchef för SHH Bostad AB (publ), styrelseledamot Pivot Invest 

AB. 
- Aktieinnehav: 1 395 556 stam A  
- Arvode, tkr: 0 
- Styrelsenärvaro 2019: 9/9 
- Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Nej 
- Oberoende gentemot större aktieägare: Nej 
 
Styrelsens ordförande 
Styrelseordförande väljs på bolagsstämma och leder arbetet i styrelsen. Vid årsstämman den 28 maj 2019 omvaldes 
Johan Ericsson till styrelseordförande. Styrelseordföranden ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt, att 
styrelsen fullgör sina åligganden och att styrelsens beslut verkställs av bolaget och ledningen. Ordföranden ska se till 
att styrelsen erhåller den information och det underlag som krävs för att kunna fatta väl 
underbyggda beslut. 
 
Styrelsens arbete under 2019 
Bolagets styrelse har under 2019 haft 9 möten, inklusive ett konstituerande och per capsulam möten. 
På dagordningen inför varje ordinarie styrelsemöte fanns ett antal stående punkter såsom vd:s genomgång av 
verksamheten, försäljningar och investeringar och finansiell rapportering. 
 
Revisionsutskott 
Revisionsutskottet, som utgörs av styrelsen, har till uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering 
och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet håller sig också informerad om 
revisionen av årsredovisning och koncernredovisning. Utskottet ska också granska och övervaka revisorns 
självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än 
revisionstjänster. 
 
Ersättningsutskott 
SHH har inget ersättningsutskott. Ersättning till vd hanteras av styrelsens ordförande och fastställs av styrelsen 
tillsammans med andra anställningsvillkor. Ersättning till andra ledande befattningshavare hanteras av VD som i sin 
tur informerar styrelsens ordförande. Ersättning omfattar bland annat förhållandet mellan fast och eventuell rörlig 
ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning, huvudsakliga villkor för eventuell bonus och 
incitamentsprogram samt huvudsakliga villkor för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och 
avgångsvederlag. Eventuella aktierelaterade incitamentsprogram till ledningsgruppen och andra ledande 
befattningshavare beslutas dock av årsstämman. 
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Ersättning till styrelsen 
Vid årsstämman den 28 maj 2019 beslutade stämman att fram till nästa årsstämma ska ett årligt arvode utgå med 
200 000 SEK till styrelseordföranden och 100 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna 
som inte är anställda i bolaget. 
 
Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören 
Styrelsens ordförande initierar en gång per år, i enlighet med styrelsens arbetsordning, en utvärdering av styrelsens 
arbete. Utvärderingens syfte är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs 
och vilka åtgärder som kan genomföras för att effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är också att få en uppfattning 
om vilken typ av frågor som styrelsen anser bör ges mer utrymme och på vilka områden det eventuellt krävs 
ytterligare erfarenhet och kompetens i styrelsen.  
 
VD OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

 
VD utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget och koncernens verksamhet i enlighet 
med styrelsens instruktioner och föreskrifter. Ansvarsfördelningen mellan vd och styrelsen framgår av 
styrelsens arbetsordning samt av styrelsen upprättad vd-instruktion. VD fungerar som ledningsgruppens ordförande 
och fattar beslut i samråd med övriga ledningsgruppen. Ledningsgruppen träffas regelbundet 
och i övrigt vid behov. 
 
Information om ledningsgruppen 
 
Misha Moeremans d’Emaus 
VD och koncernchef 
- Anställd i koncernen: 2014 
- Född: 1960 
- Utbildning: Studier Handelshögskolan Stockholm 
- Tidigare arbetslivserfarenheter: Mer än 30 års erfarenhet från svensk och europeisk fastighetsmarknad. Tidigare 

befattningar inkluderar vice VD och chef för affärsutveckling hos Catella 1999–2005. 
- Aktieinnehav: 1 395 556 stam A  

 
Fredrik Alvarsson 
VD SHH Samhällsfastigheter AB 
- Anställd i koncernen: 2019 
- Född: 1969 
- Utbildning: Lunds Universitet och IFL från Handelshögskolan i Stockholm 
- Tidigare arbetslivserfarenheter: VD för CA Fastigheter, Projektutvecklingschef på Hemsö Fastighets AB samt 

flertalet olika befattningar inom NCC, Kungsleden och Vasakronan. 
- Aktieinnehav: 0 
 
Ann-Louise Gustafsson 
Försäljningschef 
- Anställd i koncernen: 2012 
- Född: 1969 
- Utbildning: Berghs School of Communication och IHM 
- Tidigare arbetslivserfarenheter: Cirka 15 års erfarenhet av produktion av lägenheter inklusive marknadsanalys 

och försäljning bl.a. med tidigare befattningar hos Stångåstaden i Linköping. 
- Aktieinnehav: 0 
 
Martin Hildebrandt 
Bostadsutvecklingschef och Hållbarhetsansvarig 
- Anställd i koncernen: 2013 
- Född: 1962 
- Utbildning: Byggnadsingenjör 
- Tidigare arbetslivserfarenheter: Cirka 35 års erfarenhet från byggnation och planering inklusive SHH:s första 

projekt 2011. 
- Aktieinnehav: 150 000 stam A 
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Fredrik Johansson 
Projektutvecklingschef 
- Anställd i koncernen: 2017 
- Född: 1974 
- Utbildning: Civilingenjör och landskapsarkitekt 
- Tidigare arbetslivserfarenheter: Cirka 20 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen inklusive Jenhusen, 

Swedavia, HSB och JM. 
- Aktieinnehav: 0 
 
Ando Wikström 
Ekonomi- och finanschef samt IR 
- Anställd i koncernen: 2015 
- Född: 1964 
- Utbildning: Civilekonom 
- Arbetslivserfarenheter: Mer än 30 års erfarenhet från fastighets- och finansbranschen inklusive Catella, som CFO 

och bl.a. medlem av koncernledningen, Capona, Diligentia och Reinhold. 
- Aktieinnehav: 604 544 stam A 
 
Ersättningar  
SHH tillämpar ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning 
med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningen till de ledande befattningshavare kan bestå av 
en fast del, en rörlig del, övriga förmåner samt pension. 
 
Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.   
Under 2019 är den rörliga ersättningen för vd och ledningsgruppen maximerad till 50 procent av den fasta 
ersättningen. Både den fasta och den rörliga ersättningen revideras varje år. Se vidare not 9. 
 
 
REVISOR 

 
Bolagets finansiella räkenskapshandlingar och bokföring samt styrelsens och ledningens förvaltning granskas och 
revideras av bolagets revisor. På årsstämman den 28 maj 2019 omvaldes det registrerade revisionsbolaget 
PricewaterhouseCoopers AB (PwC), till revisor för perioden fram till årsstämman 2020. Till huvudansvarig revisor har 
utsetts den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson. Se vidare not 8, ersättning till revisorerna. 
 
Revisorn ska rapportera till revisionsutskottet om inte obetydliga fel inom redovisningsområdet och vid misstankar 
om oegentligheter. Revisorn ska minst en gång per år, normalt i samband med bokslutssammanträde, till bolagets 
styrelse rapportera om sina iakttagelser vid granskningen av bolaget och sin bedömning av bolagets interna kontroll. 
 
 
STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL 

 
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen. Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla 
upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering 
i samband med den finansiella rapporteringen respektive upprättande av koncernredovisningen. Dessa uppgifter 
lämnas i detta avsnitt. 
 
Intern kontroll över finansiell rapportering och riskhantering 
SHH:s interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen är utformad för att hantera risker och säkerställa en 
hög tillförlitlighet i processerna kring upprättandet av de finansiella rapporterna samt för att säkerställa att 
tillämpliga redovisningskrav och andra krav på SHH efterlevs.  
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I syfte att fastställa riktlinjer för bolagets drift har styrelsen utarbetat och fastställt policydokument. I dessa lämnas 
en vägledning för organisationen och medarbetarna baserad på de grundläggande värderingar och principer som ska 
prägla verksamhet och uppförande. 
 
Den interna kontrollen bygger på dokumenterade processbeskrivningar, riktlinjer, ansvarsfördelningar och 
arbetsfördelningar som följs upp för efterlevnad och som utvärderas kontinuerligt. Risker för fel i den finansiella 
rapporteringen identifieras, analyseras och elimineras på en kontinuerlig basis genom nya eller ändrade riktlinjer för 
den interna kontrollen. 
 
Kontrollmiljö 
Fördelning och delegering av ansvar har dokumenterats och kommunicerats i för styrelsen och bolagets styrande 
policyer. Styrelsen ser över och fastställer årligen SHH:s policyer. Alla policyer beslutas av styrelsen. Utöver 
dessa har bolaget även andra typer av bindande styrdokument. Samtliga interna styrdokument uppdateras 
regelbundet vid ändring av till exempel lagstiftning, redovisningsstandarder eller noteringskrav och när 
behov annars föreligger. Samtliga koncernens policyer och övriga styrdokument med tillämpning för hela 
koncernen är tillgängliga för alla anställda på bolagets intranät. Styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten 
på den interna kontrollen i enlighet med styrelsens arbetsordning och tillhörande instruktion för revisionsutskottet. 
 
Riskbedömning 
I enlighet med arbetsordningen gör styrelsen, samt revisionsutskottet, en gång om året, en genomgång av bolagets 
interna kontroll. SHH:s revisor bjuds in att på styrelsemöte och till revisionsutskottet redogöra 
för sin rapport om den interna kontrollen. 
 
Information och kommunikation 
SHH har byggt upp en organisation för att säkerställa att den finansiella rapporteringen blir korrekt och effektiv. 
Detta inkluderar vem som ansvarar för vad och den dagliga interaktionen mellan berörda människor gör att relevant 
information och kommunikation når samtliga berörda parter. Riktlinjer, instruktioner och manualer av betydelse för 
den finansiella rapporteringen kommuniceras till berörda medarbetare.  
 
Styrelsen erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende SHH:s ställning och resultatutveckling. 
Ledningsgruppen erhåller löpande information avseende utvecklingen av försäljning, resultat, genomgång och 
uppföljning av pågående och kommande investeringar samt likviditetsplanering. Bolagets kommunikationspolicy 
säkerställer att all informationsgivning externt och internt blir korrekt och ges vid lämplig tidpunkt. 
 
Uppföljning 
Uppföljning sker löpande. Styrelsen utvärderar regelbundet den information som bolagsledningen och 
revisorerna lämnar. Vidare rapporterar bolagets revisor personligen sina iakttagelser från granskningen och sin 
bedömning av den interna kontrollen direkt till styrelsen. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 
ledningen lämnar. SHH:s finansiella ställning och investeringar samt den löpande verksamheten diskuteras vid varje 
styrelsemöte. Styrelsen ansvarar även för uppföljning av den interna kontrollen och för att tillse att åtgärder vidtas 
rörande eventuella brister och förslag som framkommer. Detta arbete innefattar bland annat att säkerställa att 
åtgärder vidtas för att hantera eventuella brister, liksom uppföljning av förslag på åtgärder som uppmärksammats i 
samband med den externa revisonen. 
 
 
HÅLLBARHETSRAPPORT 

 
Hållbarhetsrapporten finns som en separat del i SHH:s årsredovisning 2019 och utgör inte en del av de formella 
bolagsrapportshandlingarna, se avsnittet Hållbarhetsrapport sidorna 14–18. 
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STYRELSENS INTYGANDE 

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen. 
 
 
Stockholm den 20 april 2020 
 
 
 
 
 
 
Johan Ericsson  Thomas Eriksson  Ulrika Hallengren 
styrelseordförande styrelseledamot  styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Marcus Hansson Johan Hessius  Misha Moeremans d´Emaus 
styrelseledamot  styrelseledamot  vd och styrelseledamot  
 
 
 
 
 
REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN 

 
Till årsstämman i SHH Bostad AB (publ), org. nr 559007-1824 

 
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 6–13 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.  
 
Vår granskning har skett i enlighet med FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
 
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap 6§ andra stycket punkterna 2–6 samt 7 
kap 31§ andra stycket årsredovisningslagen är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt i överensstämmelse med årsredovisningslagen. 
 
 
Stockholm den 20 april 2020 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Patrik Adolfson   Madeleine Endre 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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Hållbarhetsrapport 
 
Styrelsen avger hållbarhetsrapporten för 2019. Hållbarhet är en av ledstjärnorna i SHH Bostads arbete och innebär 
kort och gott att vi ska ta vårt miljömässiga, sociala, etiska och ekonomiska ansvar gentemot både kunder och 
samhället i stort.  
 
Vårt hållbarhetstänk genomsyrar hela utformningen av våra boende, från byggprocess och materialval till plånbok 
och energiåtgång. SHH:s hållbarhetsarbete bygger på att ge människor rätt förutsättningar att bo och leva på ett sätt 
som främjar miljön och samhället.   
 
Att våra boende ska vara miljömärkta är något vi strävar efter och vi bygger alltid utifrån ett hållbart 
livscykelperspektiv. Ambitionen är att bygga med minimal miljöpåverkan och samtidigt ge våra boende ett långt liv.     
Byggnaderna ska vara energisnåla men också ha god ventilation och låg bullernivå för att skapa en hälsosam 
inomhusmiljö.  
 
Vi har i många år arbetat med att förbättra företagets miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan, vilket är och 
kommer att vara en viktig aspekt i vårt arbete att utveckla kostnadseffektiva och ekonomiska tillgängliga boenden i 
orter med bostadsbrist. Vi har länge arbetat för att säkerställa att miljön inte tar skada av vår verksamhet och att vi 
aldrig brister i kvalité gentemot våra kunder. Därför arbetar vi med en mångfald av kompetenser och erfarenheter. Vi 
har ett ansvar för hållbar utveckling och har därför fokus på att identifiera och tydliggöra våra ambitioner på 
hållbarhetsområdet. Denna Hållbarhetsrapport avser SHH Bostad AB och dess dotterbolag som helhet men 
genomsyrar även arbetet i SHH:s intresseföretag. 
 
SHH:s arbete med hållbarhetsfrågor är en värdeskapande del i verksamheten och bidrar till att kunna uppnå 
företagets långsiktiga och övergripande mål. Under 2020 kommer SHH att fortsätta arbetet med att integrera 
hållbarhet i våra arbetsprocesser och projekt och vår nya träbyggnadsstrategi är en viktig del av detta.  
 
SHH har sedan 2018 arbetat med Agenda 2030 som med 17 mål är en global agenda för förändring mot ett hållbart 
samhälle och hållbara städer. Den beskriver vad alla aktörer ska bidra med för att uppnå den hållbara utvecklingen. 
Rätten till bostäder är en viktig utmaning. Genom att bygga ekonomisk tillgängliga bostäder ökar vi möjligheten för 
fler människor att hitta en bostad. 
Alla mål är lika viktiga och alla har kopplingar till varandra. 
 
Affärsmodell  
SHH är ett fastighetsutvecklingsbolag som främst skapar rationella och kostnadseffektiva boenden i orter som 
efterfrågar ekonomiskt tillgängliga hyresrätter eller bostadsrätter. Med fokus på kvalitet och yteffektivitet skapar 
SHH hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser. Rimliga priser uppnås genom att bostadsproduktionen 
sker med etablerade byggsystem och standardiserade byggprocesser där en stark kostnadskontroll kombineras med 
överordnad hållbarhetssyn, god kvalitet och en arkitektonisk variation förenat med en dynamisk organisation. 
 
Verksamheten omfattar hela värdekedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till 
försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har byggt upp en 
kompetent och erfaren organisation för att i egen regi kunna ta hand om alla viktiga processer inom 
fastighetsutveckling. SHH har inga egna hantverkare, istället tecknas avtal med underentreprenörer för hela 
byggprocessen, företrädesvis via totalentreprenader med ledande byggföretag i Sverige. 
 
Policy 
SHH har arbetat fram riktlinjer för hållbarhet som anger ramverket för hur SHH bedriver ett hållbart företagande. 
Syftet är att beskriva SHH:s miljömässiga, sociala, etiska och ekonomiska ansvarstagande gentemot samhälle, 
intressenter, kunder, medarbetare och ägare. Utöver detta dokument finns interna riktlinjer och mål för hur 
hållbarhetsaspekterna beaktas i det dagliga arbetet.  
 
Styrelsen fastställer policyn och gör en återkommande årlig bedömning av policyns aktualitet samt beslutar om 
revideringar. Samtliga medarbetare inom SHH ska följa SHH:s hållbarhetspolicy. Varje medarbetare har ansvar för att 
i sitt dagliga arbete, vid beslutsfattande och i övrigt se till att policyn efterlevs.  
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Vi ställer höga krav på våra underleverantörer som i sin tur har höga miljökrav. Genom att samarbeta med ledande 
byggföretag, jobba med byggsystem och vara med och utveckla husprodukter kan vi säkerhetsställa en hållbar 
leverantörskedja som även innefattar arbete med antikorruption. 
 
SHH arbetar mot korruption genom att följa gällande lagar och regler, policyer för vad medarbetare får göra samt ett 
internt attestsystem som innebär att närmaste chef eller VD godkänner förfarande. 
 
Avseende mänskliga rättigheter så är SHH noga med säkerheten på byggarbetsplatserna genom våra avtal med 
underentreprenörer. Att leverantörerna har kollektivavtal, policyer emot diskriminering och mobbning m.m. 
 
Väsentliga hållbarhetsrisker  
Organisation för hållbarhet 
Hållbarhetsansvarig tar vid behov fram förslag på uppdateringar som godkänns av VD. En översyn ska göras minst 
årligen eller när så krävs med hänsyn till ändrade förhållanden inom SHH. Styrelsen godkänner policyn samt 
eventuella uppdateringar. Hållbarhetsansvarig säkerställer att dessa riktlinjer kommuniceras och att organisationen 
har information om innehållet och dess innebörd. Hållbarhetsansvarig och respektive chef ska genom att följa upp 
hållbarhetsarbetet samt rapportera eventuella avvikelser till VD säkerställa en god internkontroll. 
 
Intressenter och intressentanalys 
SHH:s viktigaste intressenter är: 
• Kunder 
• Medarbetare 
• Leverantörer 
• Myndigheter 
• Aktieinvesterare och långivare 
 
SHH samverkar med kunderna framförallt inom ramen för bostadsprojekten och därtill genomförs också 
regelbundna kundundersökningar. Genom årlig genomgång av affärsplanen och hållbarhetspolicyn, kontinuerliga 
avstämningar och diskussioner kan vi implementera hållbarhetstänket hos våra medarbetare.  
 
Genom kvartalsrapportering, bolagsstämmor och separata möten och presentationer hålls en löpande kontakt med 
bolagets investerare och långivare. Slutligen har SHH nära kontakt med myndigheter och leverantörer, bland annat i 
samband med särskilda leverantörsträffar. 
 
Väsentlighetsanalys           
En väsentlighetsanalys för att kartlägga företagets omvärld, intressenternas krav och förväntningar på SHH samt för 
att skapa förutsättningar för en ambitiös och ändamålsenlig hållbarhetsagenda har genomförts.  
 
SHH har valt att lyfta fram några av de målen som är mest relevanta för vår verksamhet. 
  
Miljöfrågor 
• Hållbara städer – genom att bygga energieffektivt och resurseffektivt. Att satsa på mötesplatser och sociala ytor 

i våra bostadsområden så att människor känner sig trygga, trivs och vill bo kvar. Att bygga nära kollektivtrafik, 
erbjuda bilpooler och skapa möjligheter för ökat cyklande. Att erbjuda odlingsmöjligheter. Öka variationen på 
boende och upplåtelseformer för att bryta barriärer och förebygga boendesegregation. 

• Ska uppfylla miljöklassificering – genom att bla välja produkter som uppfyller miljöklassificering. 
• Bekämpa klimatförändringen – genom att bla. i första hand välja miljövänligt byggmaterial såsom trä, att redan 

vid anbudsförfrågan ta upp och diskutera miljö och hållbarhetsaspekten samt att ställa krav och följa upp 
leverantörernas hållbarhetsarbete. 

• Ekosystem och biologisk mångfald  
• Ekologisk hållbarhet – genom plantering kan mängden partiklar i stadsluften minskas och ger fina blickpunkter 

för den nya bebyggelsen. Vi stärker den biologiska mångfalden för bin och fjärilar genom att plantera buskar och 
blommor som ger bär och nektar. En halvöppen kvartersstruktur möjliggör genomblickar och på gårdarna som 
prioriteras med grönska. Öppna diken främjar insekter och den ekologiska mångfalden. 
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Sociala förhållanden och personalrelaterade frågor 
• Bra arbetsförhållanden på våra arbetsplatser – jobba aktivt för en säker arbetsplats och har en nollvision 

gällande arbetsrelaterade arbetsolyckor.  
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt - en inkluderande arbetsplats, att våra leverantörer ska ha goda 

arbetsvillkor och arbetsförhållanden. 
• God hälsa och välbefinnande – våra boende ska ha en god inomhusmiljö och skapa inbjudande utomhusmiljö 

med mycket grönska mm. 
• Mångfald – enligt SHH:s mångfaldspolicy har alla människor lika värde och mänskliga olikheter berikar 

verksamheten. SHH strävar efter att uppnå ett dynamiskt och inkluderande arbetsklimat där alla kan bidra fullt 
ut med sina olika erfarenheter och bakgrunder för att verksamheten på så sätt kan bedrivas effektivt och med 
god kvalité som resultat. 
 

Avseende sociala förhållanden och mänskliga rättigheter har SHH inte några väsentliga frågor att rapportera om. 
 
Korruption 
SHH tar ställning mot mutor och korruption. Vår uppförandekod anger de etiska ramarna för SHH:s verksamhet och 
innehåller även riktlinjer mot mutor och korruption.  
SHH:s affärskultur baseras på ett etiskt korrekt uppträdande utgående från en strikt syn avseende hur 
affärsuppgörelser görs. Individuell favorisering eller någon form av mutor får inte förekomma.  
 
Riskhantering 
SHH:s miljöbelastning är till största delen kopplad till produktion av boende. Verksamheten ska hushålla med 
resurser och ställa krav på produkter och material. Avfallshantering och energianvändning i SHH:s projekt står för 
verksamhetens enskilt största miljöpåverkan och är en prioriterad miljöfråga i verksamheten.  
 
SHH ska bedriva ett långsiktigt miljöarbete och vad gäller miljöpåverkan sträva efter att med god marginal överträffa 
vad som krävs enligt gällande lagar och regler.  
SHH ska i alla delar av verksamheten sträva efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling och bedriva ett hållbart 
företagande.  
 
Långsiktiga hållbarhetskonsekvenser enligt ovan ska vägas in i samtliga beslut som fattas inom SHH. SHH ska bedriva 
en lönsam verksamhet som bidrar till bolagets operativa och ekonomiska stabilitet såväl som en långsiktigt hållbar 
utveckling för samhället.  
 
SHH arbetar aktivt för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare med rätt kompetens genom bla. 
anständiga arbetsvillkor och inkluderande arbetsplats. SHH strävar efter en god arbetsmiljö, främja mångfald och 
nöjda medarbetare. Medarbetare erbjuds löpande kompetensutveckling, medarbetarsamtal, friskvård samt 
sjukvårdsförsäkring. 
 
Uppförandekod är en vägledning för alla SHH:s medarbetare och ska användas som verktyg i den dagliga 
verksamheten både internt och externt. 
 
Utfall av SHH Bostad AB:s hållbarhetsarbete 
SHH Bostad AB följer löpande upp det hållbarhetsarbete som koncernen har i sina normala rutiner och processer. 
Granskning sker i enlighet med det som föreskrivs av lagstiftningen för hållbarhetsrapportering. 
 
Endast genom en hållbar företagsekonomisk utveckling skapas förutsättningar för att SHH Bostad långsiktigt ska 
kunna bedriva ett ansvarsfullt företagande och på så sätt också ha möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen på 
lång sikt.  
 
Affärsverksamheten skall baseras på långsiktiga och nära samarbeten med andra aktörer i samma eller närliggande 
branscher. Samtliga affärsavtal skall vara affärsmässigt och etiskt korrekta. 
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Under 2019 har SHH byggstartat två projekt med industriell träbyggnation, påbörjat ett samarbete med White för att 
vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete samt blivit medlemmar i Sweden Green Buildning Council. 
 
Operativa mål 
Våra operativa mål fram till 2021: 
- Ta fram en miljömärkning 
- Fortsätta med trämodul projekt 
- Bygga minst ett projekt med solpaneler 
 
Läs vidare om SHH:s miljö- och hållbarhetsarbete, inklusive SHH:s Hållbarhetspolicy, som finns på bolagets hemsida 
shhbostad.se. 
 
 
 
STYRELSENS INTYGANDE 

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att hållbarhetsrapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen. 
 
 
Stockholm den 20 april 2020 
 
 
 
 
 
Johan Ericsson  Thomas Eriksson  Ulrika Hallengren 
styrelseordförande styrelseledamot  styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Marcus Hansson Johan Hessius  Misha Moeremans d´Emaus 
styrelseledamot  styrelseledamot  vd och styrelseledamot 
 
 
 
 
 
REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN 

 
Till årsstämman i SHH Bostad AB (publ), org. nr 559007-1824 

 
Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 på sidorna 14–18 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 
  
Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för 
vårt uttalande. 
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Uttalande 
 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 
 
Stockholm den 20 april 2020 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
 
Patrik Adolfson   Madeleine Endre 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  
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Förvaltningsrapport 
 
Styrelsen och verkställande direktören för SHH Bostad AB (publ.) (”SHH”), organisationsnummer 559007–1824, med 
säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
 
BELOPP OCH DATUM 

 
Om inget annat sägs anges belopp i tusen svenska kronor (tkr). Den period som avses är 1 januari – 31 december för 
resultaträkningsrelaterade poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. 
Avrundningsdifferenser kan förekomma. Alla jämförelsetal i denna rapport avser föregående år.  
From 1 januari 2019 tillämpar SHH standarden IFRS 16 Leasingavtal. Koncernen tillämpar den förenklade 
övergångsmetoden och har inte räknat om jämförelsetalen. 
 
VERKSAMHET 

 
SHH Bostad utvecklar prisvärda boende i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att både bo och leva. 
Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till 
försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. 
 
Vårt mål är att erbjuda ett bra boende till ett bra pris, utan att tumma på kvalitets- och miljönormer. Det kan vi göra 
genom vårt effektiva och konkurrenskraftiga arbetssätt.  
 
Vi har en erfaren och snabbfotad organisation som fokuserar på att återanvända kunskaper, underlag och lösningar 
från tidigare projekt. Det gör att vi kan kapa ledtider och kostnader och på så sätt skapa realistiska tidplaner och 
budgetar som håller. Vi samarbetar endast med välrenommerade byggföretag som kan möta våra krav på kvalitet 
och precision.  
 
Våra prisvärda och välplanerade hem har modern inredning och utrustning från kända varumärken. 
Vi minimerar antalet interiörval och håller på så sätt nere kostnader och risker som unika val ofta medför. Det gör att 
vi kan leverera mycket boende för pengarna – på utsatt tid.  
 
Sedan SHH grundades 2010 har vi färdigställt fler än 1 500 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige. 
 
 
PROJEKTPORTFÖLJEN 

 
Projektportföljen består av projekt i pågående produktion, projekt med lagakraftvunnen detaljplan och projekt under 
planprocess. 
 
Projektportföljen 
Den totala projektportföljen om 45 projekt uppgick vid periodens utgång till 3 175 (3 185) boenden, varav 822 (422) 
boenden i produktion och 2 353 (2 763) bedömda byggrätter. 
 
SHH:s andel av projektportföljen vid periodens utgång uppgick till 2 091 (2 034) boenden varav 554 (165) boenden i 
produktion och 1 537 (1 869) bedömda byggrätter. 
 
Produktionsstartade boenden 
Sex projekt produktionsstartades under perioden januari – december 2019 och antalet produktionsstartade 
boenden under perioden uppgick till 588 (234), varav 431 (79) till investerare och 157 (155) till konsumenter. 
 
SHH:s andel av periodens produktionsstartade projekt uppgick till 437 (117) boenden, motsvarande ca 74 (50) %. 
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Färdigställda boenden 
Totalt under perioden januari – december 2019 färdigställdes två projekt om 188 (367) boenden, varav 0 (127) till 
investerare och 188 (240) till konsumenter. Utav de 188 bostäderna färdigställdes 152 under fjärde kvartalet. Av 
affärsmässiga skäl salufördes inte 38 av dessa bostäderna förrän i slutet av det tredje kvartalet. Därav var 28 (0) av 
de saluförda och färdigställda bostäderna till konsumenter osålda vid periodens utgång. Vid bokslutskommunikéns 
rapporteringsdatum var 9 av dessa bostäderna osålda. 
 
SHH:s andel av periodens färdigställda projekt uppgick till 48 (212) bostäder. 
 
Sedan SHH grundades 2010 fram till 31 december 2019 har ca 1 500 bostäder färdigställts. De under 2019 
färdigställda projekten redovisas på sidan 22. 
 
Boenden i produktion 
Antalet boenden i produktion uppgick vid periodens utgång till 822 (422), varav 510 (79) till investerare och 312 
(343) till konsumenter. 
 
SHH:s andel av antalet boenden i produktion vid periodens utgång uppgick till 554 (165), motsvarande ca 67 (39) %. 
De 822 boendena i produktion är fördelade på tio projekt vilka redovisas på sidorna 22–24. 
 
Sålda boenden under perioden 
Totalt under perioden januari – december såldes 472 (225), varav sålda i produktion 434 (208). Av de sålda 
boendena var 301 (79) till investerare och 231 (146) till konsumenter. Under perioden har 3 (2) projekt till 
konsumenter sälj stoppats och 28 (23) förhandsavtal hävts.  
 
Sålda boenden vid periodens utgång 
Antalet sålda boenden i produktion vid periodens utgång var 571 (325). SHH har även tecknat försäljningsavtal för 27 
(17) bostäder i 1 (3) projekt om totalt 36 (136) bostäder som ännu inte produktionsstartats. Därutöver har SHH även 
tecknat försäljningsavtal med Botkyrkabyggen avseende 234 boenden i Botkyrka Tumba Skog, förutsatt 
lagakraftvunnen detaljplan. 
 
SHH:s andel av sålda boenden i produktion vid periodens utgång var 417 (133). 
 
Försäljningsgrad boenden i produktion 
Försäljningsgraden för boenden i produktion vid periodens utgång uppgick till 69 (77) %, varav 75 (100) % till 
investerare och 61 (72) % till konsumenter. De 130 osålda boendena i produktion till investerare har ännu inte 
börjats saluföras. Av de 121 osålda boendena i produktion till konsumenter har 24 ännu inte börjats saluföras. 
 
Försäljningsgraden för SHH:s andel av boenden i produktion vid periodens utgång uppgick till 75 (80) %, varav 82 
(100) % till investerare och 61 (74) % till konsumenter.   
 
Byggrätter 
Vid periodens utgång uppgick de bedömda byggrätterna till 2 353 (2 763). Byggrätterna var i sin tur uppdelade i         
1 121 (1 013) bedömda byggrätter med lagakraftvunna detaljplaner samt 1 232 (1 750) bedömda byggrätter under 
planprocess utan lagakraftvunna detaljplaner. 
 
Utav de 2 353 bedömda byggrätter avser 1 632 genomförda förvärv med lagfart, antingen fullt ut eller med en 
tilläggsköpeskillning som utgår när givna förutsättningar fastställts, såsom BTA storlek för detaljplanerad byggrätt. 
 
Byggrätterna med bindande avtal om förvärv uppgår till 257 stycken. För dessa byggrätter har handpenning erlagts 
och här finns en förpliktelse att slutföra förvärven när angivna förutsättningar är uppfyllda, såsom färdigställd 
infrastruktur. 
 
Resterande 464 byggrätter avser markanvisningar av optionskaraktär som förvärvas först när förutsättningar finns 
att genomföra projektet, dvs SHH kan välja att avstå från förvärv. 
Uppskattningen av SHH:s andel av kvarvarande markförvärv för genomförda förvärv med lagfart samt bindande avtal 
om förvärv uppskattas likviditetsmässigt till ca 50 mkr varav ca 38 mkr förväntas erläggas under 2020. 
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Projektportföljens utveckling 
Ett stort antal projekt genomförs tillsammans med välrenommerade partners via intresseföretag. Vid sidan av 
totalen i tabellen nedan redovisas även SHH:s andel vilket motsvarar SHH:s ägarandel. 
 
 

  Totalt SHH:s andel 
  2019 2018 2019 2018 
Antal Jan-dec Jan-dec Jan-dec Jan-dec 
Boenden i produktion vid periodens början 422 555 165 260 
Produktionsstartade boenden under perioden 588 234 437 117 
Färdigställda boenden under perioden -188 -367 -48 -212 
Boenden i produktion vid periodens utgång 822 422 554 165 
- varav sålda vid periodens början 325 484 133 243 
- varav sålda under perioden 434 208 332 102 
- varav färdigställda under perioden -188 -367 -48 -212 
Sålda boenden i produktion vid periodens utgång 571 325 417 133 
Försäljningsgrad boenden i produktion 69% 77% 75% 80% 
- varav boenden till investerare 75% 100% 82% 100% 
- varav boenden till konsumenter 61% 72% 61% 74% 
Byggrätter vid periodens början 2 683 3 111 1 789 2 131 
Produktionsstartade byggrätter under perioden -588 -234 -437 -117 
Övrig nettoförändring byggrätter under perioden 258 -114 185 -145 
Byggrätter vid periodens utgång 2 353 2 763 1 537 1 869 
Projektportfölj vid periodens utgång 3 175 3 185 2 091 2 034 

 
Definitioner framgår av sid 83.  
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Färdigställda boenden under 2019 
 

 
Hammars Park, Kristianstad 

Typ av projekt: Radhus 

Upplåtelseform: Bostadsrätter 

Total BOA/LOA: 4 176 / 0 

Antal bostäder: 36 

- varav sålda: 36 

- andel sålda: 100% 

Produktionsstart: Q4 2017 

Inflyttning: Q1 2019 

Ägande: Via intressebolag (50%) 

Partner: NCC 

Entreprenör: NCC 
 

 
Brygghuset, Flemingsberg Huddinge 

Typ av projekt: Flerfamiljshus 

Upplåtelseform: Bostadsrätter 

Total BOA/LOA: 7 194 / 0 

Antal bostäder: 152 

- varav sålda: 124 

- andel sålda: 82% 

Produktionsstart: Q2 2017 

Inflyttning: Q2-Q4 2019 (etappvis) 

Ägande: Via intressebolag (20%) 

Partner: NREP 

Entreprenör: PEAB 
 

Boenden i produktion 2019-12-31 
 

 
Reykjavik, Kista Stockholm 

Typ av projekt: Flerfamiljshus 

Upplåtelseform: Bostadsrätter 

Total BOA/LOA: 2 718 / 0 

Antal bostäder: 69 

- varav sålda: 69 

- andel sålda: 100% 

Produktionsstart: Q3 2018 

Inflyttning: Q2 2020 

Ägande: Via intressebolag (50%) 

Partner: Fabege 

Entreprenör: Cobab 
 

 
Grindavik, Kista Stockholm 

Typ av projekt: Flerfamiljshus 

Upplåtelseform: Bostadsrätter 

Total BOA/LOA: 3 925 / 0 

Antal bostäder: 77 

- varav sålda: 24 (säljstart december 2019) 

- andel sålda: 31% 

Produktionsstart: Q1 2019 

Inflyttning: Q3 2020 

Ägande: Via intressebolag (50%) 

Partner: Fabege 

Entreprenör: Cobab 
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Boenden i produktion 2019-12-31 
 

 
Solhagaparken, Masmo Huddinge 

Typ av projekt: Flerfamiljshus 

Upplåtelseform: Bostadsrätter 

Total BOA/LOA: 4 038 / 0 

Antal bostäder: 86 

- varav sålda: 64 

- andel sålda: 74% 

Produktionsstart: Q4 2018 

Inflyttning: Q4-20 / Q1-21 (etappvis) 

Ägande: Via intressebolag (50%) 

Partner: Balder 

Entreprenör: NCC 
 

 
Keflavik, Kista Stockholm 

Typ av projekt: Flerfamiljshus 

Upplåtelseform: Företagslägenheter 

Total BOA/LOA: 6 292 / 439 

Antal bostäder: 130 

- varav sålda: 0 (ännu ej saluförda) 

- andel sålda: 0% 

Produktionsstart: Q2 2019 

Inflyttning: Q1 2021 

Ägande: Via intressebolag (50%) 

Partner: Fabege 

Entreprenör: Cobab 
 

 
 

 
Freja, Vikingstad Linköping 

Typ av projekt: Flerfamiljshus 

Upplåtelseform: Bostadsrätter 

Total BOA/LOA: 4 080 / 0 

Antal bostäder: 56 

- varav sålda: 34 

- andel sålda: 61% 

Produktionsstart: Q4 2019 

Inflyttning: Q2 2021 

Ägande: SHH (100%) 

Partner: Egen regi 

Entreprenör: Titan Bygg 
 

 
Östhamra, Norrtälje 

Typ av projekt: Flerfamiljshus 

Upplåtelseform: Äldreboende 

Total BOA/LOA: 3 983 / 0 

Antal boenden: 60 

- varav sålda: 60 

- andel sålda: 100% 

Produktionsstart: Q4 2019 

Inflyttning: Q2 2021 

Ägande: Via intressebolag (40%) 

Partner: NREP/SHH Samhällsfastigheter 

Entreprenör: Cobab 
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Boenden i produktion 2019-12-31 
 

 
Skogsflyet, Rambodal Norrköping 

Typ av projekt: Flerfamiljshus 

Upplåtelseform: Hyresrätter 

Total BOA/LOA: 5 879 / 130 

Antal bostäder: 117 

- varav sålda: 117 

- andel sålda: 100% 

Produktionsstart: Q4 2019 

Inflyttning: Q2 2021 

Ägande: Såld till Trenum (100%) 

Partner: Egen regi 

Entreprenör: Moelven 
 

 
Hagagläntan, Haga Sundsvall 

Typ av projekt: Flerfamiljshus 

Upplåtelseform: Hyresrätter 

Total BOA/LOA: 4 966 / 0 

Antal bostäder: 124 

- varav sålda: 124 

- andel sålda: 100% 

Produktionsstart: Q4 2019 

Inflyttning: Q3 2021 

Ägande: Såld till Trenum (100%) 

Partner: Egen regi 

Entreprenör: NCC & Derome 
 

 
 

 
Solhagaparken, Masmo Huddinge 

Typ av projekt: Flerfamiljshus (3D delad) 

Upplåtelseform: Äldreboende 

Total BOA/LOA: 5 339 / 0 

Antal boenden: 79 

- varav sålda: 79 

- andel sålda: 100% 

Produktionsstart: Q4 2018 

Inflyttning: Q4 2021 

Ägande: Via intressebolag (50%) 

Partner: Balder 

Entreprenör: NCC 
 

 
Solhagaparken, Masmo Huddinge 

Typ av projekt: Flerfamiljshus (3D delad) 

Upplåtelseform: Bostadsrätter 

Total BOA/LOA: 2 105 / 0 

Antal bostäder: 24 

- varav sålda: 0 (ännu ej saluförda) 

- andel sålda: 0% 

Produktionsstart: Q4 2019 

Inflyttning: Q4 2021 

Ägande: Via intressebolag (50%) 

Partner: Balder 

Entreprenör: NCC 
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Projektportfölj 2019-12-31 
 
  Upp- Status SHH:s Egen regi/   Sälj- Produktionstid Ljus 
Projektportfölj  Kommun låtelse markförvärv andel partner Boenden Sålda grad Start Inflytt BTA 
Projekt i produktion           
Reykjavik, Kista Stockholm BRF Lagfart 50% Fabege 69 69 100% Q3-18 Q2-20 3 393 
Grindavik, Kista Stockholm BRF Lagfart 50% Fabege 77 24 31% Q1-19 Q3-20 5 033 
Solhagaparken E1 Huddinge BRF Lagfart 50% Balder 86 64 74% Q4-18 Q1-21 5 355 
Keflavik, Kista Stockholm FL Lagfart 50% Fabege 130 0 0% Q2-19 Q1-21 7 891 
Freja, Vikingstad Linköping BRF Lagfart 100% Egen regi 56 34 61% Q4-19 Q2-21 4 672 
Östhamra E1 Norrtälje ÄB Lagfart 40% NREP/SF 60 60 100% Q4-19 Q2-21 4 590 
Skogsflyet Norrköping HR Lagfart 0% Trenum 117 117 100% Q4-19 Q2-21 8 580 
Hagagläntan, Haga Sundsvall HR Lagfart 0% Trenum 124 124 100% Q4-19 Q3-21 7 058 
Solhagaparken E2 Huddinge ÄB Lagfart 50% Balder 79 79 100% Q4-18 Q4-21 6 104 
Solhagaparken E3 Huddinge BRF Lagfart 50% Balder 24 0 0% Q4-19 Q4-21 2 945 
Summa 10         822 571 69%     55 621 

         Prognostiserad  
Projekt med lagakraftvunnen detaljplan       produktionstid  
Läroverksvallen Borlänge BRF Markanvisning 100% Egen regi 36 27 75% Q2-20 Q2-21 2 916 
Parkallén, Hjärup Staffanstorp HR/BRF Markanvisning 75% Loggen 56   2020 2021 4 940 
Riksten E1-E2 Botkyrka HR/BRF Förvärvsavtal 50% LO/Bodal 54   2020 2021 4 778 
Slottsträdgården Sigtuna BRF Förvärvsavtal 50% LO/Bodal 32   2020 2021 3 583 
Köksträdgården Sigtuna BRF Förvärvsavtal 50% LO/Bodal 24   2021 2022 3 545 
Krukmakeriet Sigtuna BRF Lagfart 50% LO/Bodal 54   2021 2022 5 170 
Korsängen Enköping HR/BRF Lagfart 50% HSB 230   2021 2023 14 450 
Fyrklövern  Upplands Väsby BRF Lagfart 50% LO/Bodal 18   2021 2022 2 616 
Pionen Ystad BRF Markanvisning 50% NCC 22   2021 2022 3 047 
Riksten E3 Botkyrka ÄB Förvärvsavtal 50% LO/Bodal 64   2021 2022 5 716 
Riksten E4 Botkyrka BRF Förvärvsavtal 50% LO/Bodal 35   2021 2022 4 270 
Riksten E5 Botkyrka HR/BRF Förvärvsavtal 50% LO/Bodal 48   2021 2022 2 571 
Skidåkaren Luleå HR/BRF Markanvisning 100% Egen regi 57   2021 2022 5 096 
Solhörnet Helsingborg BRF Markanvisning 100% Egen regi 57   2021 2022 5 557 
Östhamra E2 Norrtälje BRF Lagfart 40% NREP/SF 22   2021 2022 1 910 
Folkets Park E3 Sundsvall HR/BRF Lagfart 100% Egen regi 20   2021 2023 1 224 
Folkets Park E2 Sundsvall HR/BRF Lagfart 100% Egen regi 20   2021 2023 1 224 
Folkets Park E1 Sundsvall HR/BRF Lagfart 100% Egen regi 20   2021 2023 1 224 
Folkets Park E6 Sundsvall HR/BRF Lagfart 100% Egen regi 84   2022 2024 5 067 
Folkets Park E5 Sundsvall HR/BRF Lagfart 100% Egen regi 84   2022 2024 5 067 
Folkets Park E4 Sundsvall HR/BRF Lagfart 100% Egen regi 84   2022 2024 5 067 
Summa 21         1 121         89 038 

Projekt under planprocess        
Status 

planprocess  
Tumba Skog E01-5 Botkyrka HR Lagfart 50% LO/Bodal 234 234 100% Antagen 20 984 
Tumba Skog E06 Botkyrka HR/BRF Lagfart 50% LO/Bodal 90   Antagen 4 698 
Tumba Skog E07 Botkyrka HR/BRF Lagfart 50% LO/Bodal 90   Antagen 4 698 
Tumba Skog E08 Botkyrka ÄB Lagfart 50% LO/Bodal 80   Antagen 6 475 
Tumba Skog E09 Botkyrka HR/BRF Lagfart 50% LO/Bodal 80   Antagen 7 051 
Tumba Skog E10 Botkyrka HR/BRF Lagfart 50% LO/Bodal 80   Antagen 4 598 
Tumba Skog E11 Botkyrka BRF Lagfart 50% LO/Bodal 12   Antagen 1 680 
Tumba Skog E12 Botkyrka HR/BRF Lagfart 50% LO/Bodal 70   Antagen 5 200 
Tumba Skog E13 Botkyrka HR/BRF Lagfart 50% LO/Bodal 35   Antagen 2 400 
Närlunda Ekerö BRF Lagfart 50% LO/Bodal 30   Samråd 3 816 
Berga Linköping HR Markanvisning 100% Egen regi 100   Planbesked 6 000 
Bergsjön Göteborg ÄB Markanvisning 100% Egen regi 80   Planbesked 6 480 
Billsta Västerås HR/BRF Markanvisning 100% Egen regi 56   Planbesked 4 949 
Kryddgården Enköping HR/BRF Lagfart 50% HSB 195   Översiktsplan 17 000 
Summa 14         1 232         96 029 
Projektportfölj 45         3 175         240 688 
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014* 2013* 

Koncernen Jan-dec Jan-dec Jan-dec Jan-dec Apr-dec Jan-dec Jan-dec 

Nettoomsättning, mkr 407,4 606,4 835,8 684,1 250,7 215,2 70,2 

Bruttoresultat, mkr 43,5 34,4 79,2 235,1 40,5 27,3 12,6 

Rörelseresultat, mkr 29,1 12,5 48,4 200,0 25,1 14,4 4,6 

Periodens resultat efter skatt, mkr 12,2 -5,0 31,7 189,8 20,1 11,6 5,0 

Balansomslutning, mkr 862,0 951,5 1 101,3 1 143,5 413,5 165,3 100,4 

Summa eget kapital, mkr 412,3 408,7 426,5 307,1 135,6 54,4 47,3 

Soliditet, % 48 43 39 27 33 33 47 

Bruttomarginal, % 10,7 5,7 9,5 34,4 16,2 12,7 18,0 

Rörelsemarginal, % 7,2 2,1 5,8 29,2 10,0 6,7 6,5 

Vinstmarginal, % 3,0 -0,8 3,8 27,7 8,0 5,4 7,2 

Avkastning på eget kapital, % 3,2 -1,2 8,4 112,4 14,5 15,4 19,2 

Resultat per stamaktie, kr 0,79 -3,51 6,27 55,14 3,24 - - 
Medelantalet anställda, st 21 21 21 16 11 8 5 
* Avser den tidigare Svenska Hyreshus koncernen där nuvarande SHH Bostadsutveckling AB tidigare var moderbolag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av sid 83. 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 

 
Januari 
SHH Bostad AB:s intresseföretag SHH Landbolaget AB avyttrade ca 1/3 av markområdet i Tumba Skog till 
Botkyrkabyggen som planerar för ca 200–250 hyresrätter. SHH Landbolagets kvarvarande del utgör ca 500–550 
boenden. 
 
Mars 
SHH Bostad AB:s dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB förvärvade obligationer i SHH Bostad AB (publ) till ett 
kvarvarande nominellt belopp om SEK 10 000 000. Förvärvspriset för obligationerna motsvarar 94,5 procent av 
obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 9 450 000. 
 
SHH förvärvade i mars 2015 byggrätter i kvarteret Skogsflyet 1 i stadsdelen Rambodal, Norrköping, från Lundbergs 
med tillträde när ny detaljplan vunnit laga kraft. Planarbetet påbörjades samma år men av olika skäl har detaljplanen 
dröjt. Detaljplanen för att uppföra ca 120 bostäder vann laga kraft i mars och SHH tillträdde markfastigheten med 
planerad byggstart under hösten 2019. 
 
April 
SHH breddade verksamheten med ett nytt affärsområde inom samhällsfastigheter och etablerade SHH 
Samhällsfastigheter AB tillsammans med Fredrik Alvarsson som delägare och vd. SHH Samhällsfastigheter kommer 
att projektutveckla samhällsfastigheter över hela landet, initialt inom kvalitativa vård- och omsorgsfastigheter. 
Fredrik ingår sedan 1 maj i SHH:s ledningsgrupp. 
 
Maj 
SHH Bostad har av Göteborgs Stad anvisats mark i Bergsjön mellan Komettorget och Rymdtorget som en del i 
projektet ”Solgatan” om totalt ca 700 boenden. SHH Bostad avser att inom projektet skapa ekonomiskt tillgängliga 
bostadsrätter, eventuellt kombinerat med äldreboende och förskola. SHH Bostad är medlem i föreningen Bergsjön 
2021 som har drivit fram ett program för att knyta ihop Komettorget och Rymdtorget med bebyggelse och 
detaljplanearbetet har startat med denna som grund. Övriga byggherrar som anvisats mark inom ramen för detta 
projekt är: Fastighets AB Balder, Förvaltnings AB Framtiden, Nordin Fastigheter KB, Förvaltnings AB Göteborgs 
Lokaler, Wallenstam AB och Willhem AB. Fördelningen mellan byggherrarna av byggrätterna som skapas i 
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detaljplanen görs i samråd inom Bergsjön 2021. Ambitionen är att detaljplanen kan antas under 2020 och att 
byggstart sker under 2021. 
 
Vid årsstämman den 28 maj 2019 beslutade bland annat om utdelning om 20 kr per preferensaktie. 
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare 
omvaldes styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Marcus Hansson, Johan Hessius 
och Misha Moeremans d’Emaus och Johan Ericsson valdes till styrelsens ordförande. 
 
Juni 
Mark- och Miljööverdomstolen meddelade beslut att ge prövningstillstånd i målet avseende detaljplan för Tumba 
Skog i Tumba, Botkyrka. Detaljplanen som omfattar ca 500–700 boenden antogs i februari 2018. Därefter har 
detaljplanen överklagats till mark- och miljödomstolen som i mars 2019 avslog överklagandena. Domen överklagades 
sedan till mark- och miljööverdomstolen som nu fattat beslut att ge prövningstillstånd. 
 
Juli 
SHH Samhällsfastigheter tecknade ett långsiktigt hyresavtal med Humana i Norrtälje. Det moderna äldreboendet 
som utvecklas tillsammans med Altura, som är en nordisk utvecklare, förvaltare och långsiktig ägare av 
äldreboenden, blir ca 4 000 kvadratmeter stort och rymmer 60 lägenheter. Fastigheten ska utrustas med solceller 
och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana har undertecknat ett hyresavtal och ska bedriva 
äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig år 2021. 
 
Augusti 
SHH öppnade ett kontor med adress Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera verksamheten i södra 
Sverige. SHH har redan ett antal projekt och markanvisningar i bl. a Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona 
för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter. Fredrik Alvarsson, VD och delägare i SHH 
Samhällsfastigheter, ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och 
affärsutveckling med placering i Malmö. 
 
September 
I september togs första spadtaget för det nya äldreboendet i Huddinge som SHH utvecklar tillsammans med 
Fastighets AB Balder. Altura blir långsiktig ägare och Attendo har sedan tidigare tecknat ett 20-årigt hyresavtal. 
Utöver äldreboendet utvecklar SHH även ca 110 bostadsrätter samt ett friliggande parkeringshus med ca 60 
parkeringsplatser. Den första etappen byggstartades under våren 2019. 
 
Oktober 
Under oktober togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH utvecklar tillsammans med 
Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal. 
Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q2 2021. 
 
November 
I början av november byggstartade SHH 117 hyresrätter i Norrköping efter att ha erhållit lagakraftvunnet bygglov. 
Hyresprojektet är beläget i korsningen Rambogatan och Havregatan i stadsdelen Rambodal cirka 2 kilometer söder 
om Norrköping och består av 5 huskroppar i 4 och 5 våningar. Husen byggs med modulsystem i trä med 
entreprenören Moelven Byggsystem AB. SHH avser att miljöcertifiera projektet och har även inlämnat en ansökan 
om investeringsstöd för hyresrätter i syfte att erbjuda rimliga hyror. 
 
Stort intresse för SHH:s bostadsrätter i projekt Brf Läroverksvallen, Hagalund Borlänge. SHH vann tidigare en 
markanvisningstävling för området och försäljningen av de 36 bostadsrätterna startade i oktober och i november 
hade 65 % av bostäderna sålts med bindande förhandsavtal. Projektet som är egenutvecklat av SHH består av parhus 
uppdelade på lägenheter med 2, 3 och 4 rum och kök på 54 till 82 kvadratmetrar. 
 
December 
SHH har tidigare av Sundsvalls kommun erhållit en direktanvisning av mark i stadsdelen Haga i Sundsvall och drivit en 
detaljplan i samarbete med kommunen. Lagakraftvunnet bygglov har beviljats för ett hyresprojekt om 124 
lägenheter och i med bygglovet tillträdde SHH marken och produktionsstartade projektet. NCC har upphandlats för 
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mark- och grundarbetena och Derome för husbyggnationen som omfattar två huskroppar i fyra våningar. Projektet 
kommer även att miljöcertifieras. 
 
SHH avyttrade hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall om totalt 241 hyreslägenheter till Trenum, som ägs till lika 
delar av AP3 och Balder. Transaktionerna, som är ovillkorade, har skett genom bolagsöverlåtelser och har baserats 
på underliggande fastighetsvärde om totalt ca 400 mkr, exklusive investeringsbidrag. I avtalet ingår projektutveckling 
och entreprenaduppdrag att uppföra bostäderna på de aktuella fastigheterna. Försäljningen gav en positiv initial 
resultatpåverkan om cirka 25 mkr i det fjärde kvartalet 2019 samt en positiv likviditetseffekt om cirka 40 mkr första 
kvartalet 2020. 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 
Februari 
SHH Samhällsfastigheter förvärvade en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. 
Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i 
hyresrättsform. Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen 
mellan Malmö och Lund. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande. 
 
Mars 
SHH Samhällsfastigheter tecknade avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm som ska byggas om 
till grundskola för Internationella Engelska Skolan. Fastigheten är belägen på Vårby Udde där kommunen planerar för 
utbyggnad av 2 000 nya bostäder. Den nya skolan planeras inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och 
kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal. SHH avser 
behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande. 
 
Med anledning av effekterna av spridningen av Covid-19 har SHH gjort analyser och genomgångar utifrån olika 
riskscenarion. Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger 
inom ramen för den normala affärsverksamheten. Sedan en tid arbetar SHH systematiskt med att förbereda sig för 
att hantera påverkan på den löpande verksamheten, till exempel genom hemarbete för att minska risken för 
smittspridning både internt och mot omvärlden. Liksom för många andra bolag föreligger hos SHH 
bemanningsmässiga risker i entreprenad- och underleverantörskedjan, vi har dock inte har blivit utsatta för 
väsentliga störningar hittills. Under en period, vars varaktighet ingen kan överblicka, förväntar vi en minskning i 
efterfrågan av bostadsrätter samtidigt som boknings- och försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget 
är på en god nivå. Strategin för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att värna om fortsatt god likviditet 
och produktionskapacitet till dess att marknadssituationen har förbättrats. Ingen vet dock i dagsläget hur länge den 
rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter den kan få. 
 

KONCERNENS RESULTATUTVECKLING UNDER 2019 
 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen i egen regi för perioden uppgick till 407,4 (606,4) mkr. Förändringen beror främst på skillnaden 
avseende antalet färdigställda och slutfakturerade boenden. 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1 (12,5) mkr.  Förändringen beror bland annat på nedskrivningar av icke 
produktionsstartade projekt om -1,1 (-16,0) mkr. Utav rörelseresultatet uppgick bruttoresultat till 43,5 (34,4) mkr, 
personalkostnader -26,8 (-28,0) mkr, övriga rörelsekostnader -9,2 (-12,1) mkr, av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar -3,3 (-0,3) mkr samt resultat från andelar i intresseföretag till 24,9 (18,6) mkr.  
 
Finansnetto, skatt och resultat 
Finansnettot för perioden uppgick till -18,8 (-17,5) mkr. Skatt på periodens resultat uppgick till 0,0 (0,0) mkr och 
periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-5,0) mkr. 
 
SHH koncernen hade per den sista december 2019 skattemässigt upparbetade underskottsavdrag om ca 240 mkr. 
Sedan tidigare har SHH gjort bedömningen att dessa underskott inte kommer kunna nyttjas mot framtida 



 
 

SHH Bostad AB (publ) – Årsredovisning 2019 
 

29 

skattemässiga överskott och har därför inte redovisat någon uppskjuten skattefordran. I det fall detta ändras 
kommer SHH ompröva denna bedömning. Den icke redovisade uppskjutna skattefordran motsvarar ca 50 mkr per 
den sista december 2019. 
 
KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 
 
Totala tillgångar 
De totala tillgångarna uppgick till 862,0 (951,5) mkr.  
 
Boendeprojekt  
Boendeprojekt i egen regi uppgick till 156,0 (150,4) mkr, vilka är uppdelade på boendeprojekt i produktion 59,2 
(98,9) mkr, exploateringsfastigheter för framtida produktion i egen regi 43,7 (51,5) mkr och färdigställda bostäder 
53,1 (0,0) mkr. 
 
Under fjärde kvartalet 2019 färdigställdes 152 bostäder. Av affärsmässiga skäl salufördes inte 38 av dessa förrän i 
slutet av det tredje kvartalet innebärande 41 osålda bostadsrätter per utgången av tredje kvartalet. SHH förvärvade 
33 av dessa bostadsrätter under fjärde kvartalet med marknadsmässig finansiering från Balder inkluderande en 
vinstdelning vid försäljningen av dessa bostadsrätter. Vid årsskiftet var 28 av de färdigställda bostadsrätterna osålda 
och vid bokslutskommunikéns rapporteringsdatum var 9 osålda. 
 
Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad 
Nettolåneskulden uppgick till 149,3 (162,7) mkr med en skuldsättningsgrad om 0,4 (0,4).  
 
Eget kapital och soliditet  
Det egna kapitalet uppgick till 412,3 (408,7) mkr med en soliditet om 48 (43) %.  
 
Avkastning på eget kapital 
Periodens avkastning på det egna kapitalet var 3,2 (-1,2) %. 
 
Kassaflöde 
Kassaflödet före finansiering för perioden uppgick till 40,8 (79,2) mkr. 
 
Nedskrivningsprövning 
SHH redovisar per den 31 december 2019 tillgångar med obestämbar livslängd i form av goodwill till ett värde av 
19,9 mkr. En nedprövning ("impairment test") i enlighet med IFRS 3 (IAS36 och 38) bekräftar värdet. 
 
Utdelning 
Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om utdelning till preferensaktieägare med 20 (20) kr per aktie att 
utdelas vid fyra tillfällen om 5 (5) kr vid vardera utdelningstillfälle. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning 
lämnas till stamaktieägare vilket är oförändrat jämfört med året dessförinnan. 
 
REDOVISNING AV INTÄKTER FRÅN BOSTADSUTVECKLING 
 
Under 2018 ställde Nasdaq Stockholm AB (Börsen) frågor till ett flertal noterade bostadsutvecklare, dock inte SHH 
Bostad AB som enbart har noterade obligationslån, rörande införandet av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
samt grunderna för bedömningen av huruvida bostadsrättföreningarna är självständiga eller inte. Enligt Börsens 
slutskrivning och i den årliga rapporten för redovisningsövervaktning 2018 framgår det bland annat att det enligt 
Börsen finns, med beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter, utrymme för olika bolag att komma 
fram till olika slutsatser. Det framgår vidare bland annat att det finns skillnader mellan olika bolags verksamhets-, 
affärs- och avtalsstruktur som får anses ha betydelse för frågan. I årsredovisningen 2018 lämnas ytterligare 
information om detta. 
 
Finansinspektionen, som från 2019 är ansvarig för redovisningstillsyn, har kommunicerat sin uppfattning att 
bostadsrättsföreningarna inte är självständiga och därmed ska konsolideras. Som en följd ska intäkterna inte heller 
redovisas över tid (successivt) utan vid överlämnandet till enskilda bostadsrättsköpare. SHH delar inte denna 
preliminära bedömning utan anser fortsatt att vissa av bostadsrättsföreningarna är självständiga och konsoliderar 
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inte dessa. Intäkter till dessa redovisas över tid (successivt). SHH konstaterar också att IFRS är ett principbaserat 
ramverk som ofta kräver bedömningar. I så komplexa frågor som den nu aktuella anser SHH att olika bedömningar 
kan vara möjliga. SHH avvaktar resultatet av Finansinspektionens fortsatta undersökning samt följer de berörda 
branschaktörernas ställningstagande och noterar att ett antal aktörer börjat frångå successiv vinstavräkning från 
räkenskapsår 2020. 
 
Per den 31 december 2019 uppskattar SHH att en omräkning utifrån FI:s uppfattning innebär att eget kapital skulle 
vara ca 6 mkr lägre medan övriga balansmässiga effekter skulle vara begränsade. För ytterligare information hänvisas 
till avsnitt om redovisningsprinciper samt not 3. 
 
 
ÖVRIGT 

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
I SHH:s verksamhet finns flera olika typer av risker, både operationella, finansiella och marknadsmässiga. 
 
De operationella riskerna berör den dagliga verksamheten. Dessa kan vara rent operativa och gälla investering i 
mark, projektutveckling, säsongsexponering eller bedömning av projektens vinstförmåga. Operationella risker 
hanteras av den interna verksamhetsstyrning som SHH har upprättat.  
 
Koncernens finansiella risker såsom ränte-, refinansierings-, likviditets- och kreditrisker hanteras i syfte att minimera 
och kontrollera riskexponeringen. 
 
Koncernens marknadsmässiga risker har påverkats av bankernas mer restriktiva kalkyl-förutsättningar för långfristiga 
finansieringen till bostadsrättsföreningar och bostadskonsumenter. 
 
Felaktiga kostnads- eller prisantaganden utgör en risk i SHH:s verksamhet. Likaledes är verksamheten förknippad 
med marknadsrisker i de fall påbörjade bostadsprojekt inte finner avsättning i marknaden. För att minimera dessa 
risker upphandlas i normalfallet bostadsproduktionen i form av totalentreprenader till fasta priser och inga projekt 
produktionsstartas innan minst 60–70 procent av projektets boende är sålda med bindande förhandsavtal om 
produkten är bostadsrätter respektive är fullt finansierade om det är fråga om hyresrättsprojekt. 
 
Målet är att minska de operationella riskerna i verksamheten med bra administrativa system, god intern kontroll, 
kompetensutveckling och nyttjande av pålitliga värderings- och riskmodeller. 
 
Med anledning av effekterna av spridningen av Covid-19 har SHH gjort analyser och genomgångar utifrån olika 
riskscenarion. Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger 
inom ramen för den normala affärsverksamheten. Strategin för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att 
värna om god likviditet. Ingen vet dock i dagsläget hur länge den rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter 
den kan få. 
 
Övriga risker i verksamheten är av administrativ karaktär. 
 
Transaktioner med närstående 
SHH avyttrade på marknadsmässiga villkor hyresprojekten Skogsflyet i Norrköping och Hagagläntan i Sundsvall om 
totalt 241 hyreslägenheter till Trenum, som ägs till lika delar av AP3 och Balder. Transaktionerna, som är ovillkorade, 
har skett genom bolagsöverlåtelser och har baserats på underliggande fastighetsvärde om totalt ca 400 miljoner 
kronor, exklusive investeringsbidrag. I avtalet ingår projektutveckling och entreprenaduppdrag att uppföra boendena 
på de aktuella fastigheterna. Försäljningen gav en positiv initial resultatpåverkan om cirka 25 mkr i det fjärde 
kvartalet 2019 samt en positiv likviditetseffekt om cirka 40 mkr första kvartalet 2020. 
 
Under fjärde kvartalet 2019 färdigställdes 152 boenden. Av affärsmässiga skäl salufördes inte 38 av dessa förrän i 
slutet av det tredje kvartalet innebärande 41 osålda bostadsrätter per utgången av tredje kvartalet. SHH förvärvade 
33 av dessa bostadsrätter under fjärde kvartalet med marknadsmässig finansiering från Balder inkluderande en 
vinstdelning vid försäljningen av dessa bostadsrätter. Vid årsskiftet var 28 av de färdigställda bostadsrätterna osålda 
och vid bokslutskommunikéns rapporteringsdatum var 9 osålda. 
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Balder äger över 20% av SHH och därmed är SHH ett intresseföretag till Balder. 
 
Därutöver har SHH under perioden inte haft några väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner 
mellan koncernbolag och SHH:s intresseföretag. Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor. 
 
Tvister 
SHH har inga pågående tvister. 
 
Säsongseffekter 
Verksamheten berörs inte av några tydliga säsongsvariationer. Dock kan större projekt få betydande intäkts- och 
resultateffekt på enskilda kvartal beroende av när projekten startas och färdigställs. Intäkts- och resultatutvecklingen 
bör därför bedömas över en längre cykel. 
 
 
ORGANISATION OCH MEDARBETARE 

 

Det genomsnittliga antalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 21 (23) medarbetare. Vid utgången av 
perioden uppgick antalet anställda till 20 varav 11 kvinnor och 9 män. 
  
Koncernstruktur 
SHH koncernen utgörs av moderbolaget SHH Bostad AB samt ett stort antal dotterbolag. Varje enskilt bostadsprojekt 
är organiserat i separata projektspecifika dotterbolag. 
 
 
AKTIEN OCH AKTIEÄGARE 

 
Aktiekapitalet i SHH Bostad AB (publ) uppgick den 31 december 2019 till 11 298 812,5 kronor fördelat på 3 808 088 
stamaktier av serie A, 232 350 stamaktier av serie B och 479 087 preferensaktier. Varje stamaktie av serie A 
berättigar till tio röster, varje stamaktie av serie B och varje preferensaktie berättigar till en röst. 
 
Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till cirka 25 stycken. De sju största ägarna kontrollerade totalt 92,7 
procent av aktiekapitalet och 98,2 procent av rösterna. 
 
 
ERSÄTTNINGAR 

 
SHH tillämpar ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning 
med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Principerna och formerna för ersättningarna ska motivera 
ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättningarna ska därför 
vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till de ledande 
befattningshavarna kan bestå av en fast och en rörlig del i enlighet med följande riktlinjer. 
 
Fast ersättning 
Den fasta lönen för ledande befattningshavare ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och 
prestation. Den fasta ersättningen revideras varje år. 
 
Kortsiktig rörlig ersättning 
Under 2019 är den kortsiktiga rörliga ersättningen för vd och ledningsgruppen maximerad till 50 procent av den fasta 
ersättningen vilket även gäller för 2020. Den kortsiktiga rörliga ersättningen revideras årligen. 
 
Pension och övriga förmåner 
SHH har enbart premiebaserade lösningar, vilket innebär att SHH betalar premier som utgör en viss andel av den 
anställdes lön. Medlem i SHH:s ledningsgrupp som inte omfattas av pensionsförmåner enligt ITP-plan ska erhålla 
högst 30 procent av den årliga fasta lönen i årlig premiebaserad pensionsavsättning.  
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Övriga förmåner 
SHH tillhandahåller övriga förmåner till medlem i ledningsgruppen i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av 
dessa förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som i 
princip är sedvanligt på marknaden. 
 
Uppsägningstider och avgångsvederlag 
Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska inte överstiga sex månadslöner, tolv 
månadslöner ifråga om VD, vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid uppsägning från ledande 
befattningshavares sida. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang VD och övriga 
medlemmar av ledningsgruppen. Styrelsen äger rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning för ledande 
befattningshavare om det i enskilda fall finns särskilda skäl. 
 
Processen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna 
Styrelsen utvärderar pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till personer i 
ledningsgruppen, samt följer och utvärderar tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen.  
Verkställande direktörens ersättning bereds av styrelseordförande och fastställs av styrelsen vid ordinarie 
styrelsemöte. Verkställande direktören deltar inte i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att 
förhandla med övriga personer i bolagsledningen i enlighet med gällande riktlinjer. Styrelsen godkänner på förslag 
från verkställande direktören ersättningsnivåer för övriga personer i ledningsgruppen. Gällande riktlinjer är 
oförändrade för 2020. 
 
Ersättningar 2019  
Under 2019 har SHH följt de gällande riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. 
SHH har i not 9 lämnat upplysningar om samtliga ersättningar till våra ledande befattningshavare i enlighet med vad 
som föreskrivs i årsredovisningslagen. 
 
Ersättningsförslag till styrelsen 
Ersättningsförslaget till Bolagets årsstämma 2020 innebär återigen oförändrade styrelsearvoden, vilket innebär 
200 000 kronor till styrelseordförande och 100 000 kr till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. 
 
  
FORSKNING OCH UTVECKLING 

 
SHH bedriver inte någon forskning i den mening som avses i IAS 38 Immateriella tillgångar. 
 
 
MILJÖPÅVERKAN 

 
SHH bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i moderbolaget eller dotterföretagen. 
 
 
HÅLLBARHETSRAPPORT 

Hållbarhetsrapporten finns som en separat del i SHH:s årsredovisning 2019 och utgör inte en del av de formella 
årsredovisningshandlingarna, se avsnittet Hållbarhetsrapport sidorna 14–18. 
 
 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 

 
Bolagsstyrningsrapporten finns som en separat del i SHH:s årsredovisning 2019 och utgör inte en del av de formella 
årsredovisningshandlingarna, se avsnittet Bolagsstyrningsrapport sidorna 6–13. 
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FRAMTIDSUTSIKTER 

 
Bostadsmarknaden visar tydliga tecken på återhämtning och intresset för SHH:s projekt och boenden har ökat. 
Under 2019 produktionsstartades ca 600 boenden, ca 500 boenden såldes, varav ca 300 till investerare, och SHH 
färdigställde ca 200 bostäder.  
SHH:s ambition är nu att också bygga upp en attraktiv förvaltningsportfölj primärt av egenproducerade 
samhällsfastigheter med starka kassaflöden baserat på långa hyresavtal med stabila hyresgäster.  
 
SHH har en stark projektportfölj om totalt 45 projekt fördelat på ca 3 175 boenden och 240 000 kvm ljus BTA varav 
822 boenden är i produktion.  
 
Produktionsvolymen per den 31 december 2019 var den högsta hittills i SHH:s 10-åriga historia. Volymökningen i sig 
är tillfredsställande men inte projektmarginalerna. Projektportföljen består i övrigt av ett antal projekt där SHH ser 
utmärkta möjligheter att kapitalisera på det goda marknadsläget såväl för bostadsrätter som för hyresrätter och 
samhällsfastigheter. 
 
Givet ett fortsatt institutionellt intresse och förutsatt fortsatt låga direktavkastningskrav, kan vissa projekt som 
tidigare planerats att utvecklas som bostadsrätter istället bli lönsamma hyresrättsprojekt.  
 
SHH:s arbete med hållbarhetsfrågor är en värdeskapande del i verksamheten och bidrar till att kunna uppnå 
företagets långsiktiga och övergripande mål. Under 2020 kommer SHH att fortsätta arbetet med att integrera 
hållbarhet i våra arbetsprocesser och projekt och vår nya träbyggnadsstrategi är en viktig del av detta. Allt fler 
kommuner gör också likadant och anvisar i större utsträckning byggrätter avsedda enbart för trähusbyggnation och 
låg klimatbelastning. 
 
Under 2019 har SHH upphandlat modultillverkade hus i trä för två större hyresprojekt, ett i Sundsvall och ett i 
Norrköping om totalt 241 bostäder. Husen som miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver avyttrades i december 2019 
till Trenum (AP3 och Balder) via ett så kallat ”forward-funding” avtal. 
 
SHH lanserade också under 2019 ett egenutvecklat koncepthus i trä - SHH Duplex - som består av ett flerbostadshus i 
två våningar med bostäder om 2, 3 eller 4 rum och kök. Hustypen, som är lämplig för såväl hyresrätter som 
bostadsrätter, premiärsåldes i höstas med stor framgång i både Borlänge och Vikingstad (Linköping) och de totalt 92 
bostadsrätterna är i princip slutsålda i samband med produktionsstart. SHH avser under året att säljstarta flera 
Duplex-projekt bland annat i Botkyrka. 
 
SHH har historiskt skapat värden genom utveckling och avyttring av bostadsrätter till konsumenter eller hyresprojekt 
till institutionella investerare och därmed aldrig behållt färdigställda fastigheter för eget ägande. 
 
I april 2019 breddade SHH verksamheten med ett nytt affärsområde - Projektutveckling Samhällsfastigheter - med 
fokus på utveckling av äldreboenden och skolor över hela landet. SHH har nu kompetens och kapacitet att optimera 
exploatering av större detaljplaneområden med en lämplig blandning av upplåtelseformer och boendeformer 
inklusive samhällsfastigheter såsom äldreboenden och skolor vilket gör att SHH:s erbjudande som samhällsaktör och 
stadsutvecklare blir än mer attraktivt. 
 
En väsentlig strategisk förändring från och med 2020 är att SHH beslutat att inte avyttra egenutvecklade 
samhällsfastigheter, utan att istället behålla egenutvecklade samhällsfastigheter med stabila och trygga kassaflöden 
för långsiktigt ägande och förvaltning.  
 
SHH kan även komma att selektivt förvärva existerande samhällsfastigheter, företrädesvis om man i affären ser 
utvecklings- och förtätningsmöjligheter. Ett exempel på detta är affären i mars 2020 då SHH Samhällsfastigheter 
tecknade avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm som ska byggas om till grundskola för 
Internationella Engelska Skolan. 
 
Förvaltning av egna fastigheter kommer att bli ett eget affärsområde vid sidan av Projektutveckling Bostad och 
Projektutveckling Samhällsfastigheter. Målbilden för 2020 är att projektavtal för samhällsfastigheter motsvarande ett 
totalt marknadsvärde om 1 Mdkr vid färdigställande ska tecknas under året. 
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Förutsättningarna för att investera i fastigheter för långsiktigt ägande är generellt goda givet det låga ränteläget. En 
styrka i sammanhanget är att SHH är finansiellt solitt och har långsiktiga och engagerade ägare. 
 
 
Givet detta strategiska val kommer SHH under 2020 även se över de nuvarande operativa och finansiella målen; 
- utveckla >1 000 boenden per år,  
- skapa byggrättsportfölj om ca 5 000 boenden, 
- uppnå en projektmarginal om >15 %,  
- avkastning på eget kapital om >20 % samt;  
- soliditet om lägst 25% men långsiktigt överstigande 30 %.  
 
Det råder en oro för hur de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 påverkar verksamheter i allmänhet och en 
utvärdering har därför gjorts för hur det kan komma att påverka SHH:s verksamhet och finansiella styrka. 
 
SHH hade per årsskiftet en stark balansräkning samt finansiell ställning med god likviditet och en soliditet om 48%. 
Hittills under första kvartalet 2020 har SHH:s affär utvecklats stabilt såväl försäljnings- som produktionsmässigt vilket 
också innebär fortsatt god likviditet och fortsatt finansiell styrka. Dessutom har SHH inga refinansieringsåtaganden 
på kapitalmarknaden under 2020. Därmed ligger styrelsens och verkställande direktörens förslag till årsstämman om 
preferensaktieutdelning fast. 
 
Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom ramen för 
den normala affärsverksamheten. SHH är tacksam för de långa och goda relationer som bolaget har till ett antal 
banker och andra samarbetspartners. Sedan en tid arbetar SHH systematiskt med att förbereda sig för att hantera 
påverkan på den löpande verksamheten, till exempel genom hemarbete för att minska risken för smittspridning både 
internt och mot omvärlden. 
 
Liksom för många andra bolag föreligger hos SHH bemanningsmässiga risker i entreprenad- och 
underleverantörskedjan, vi har dock inte har blivit utsatta för väsentliga störningar hittills. Under en period, vars 
varaktighet ingen kan överblicka, förväntar vi en minskning i efterfrågan av bostadsrätter samtidigt som boknings- 
och försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget är på en god nivå. 
 
Strategin för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att värna om fortsatt god likviditet och 
produktionskapacitet till dess att marknadssituationen har förbättrats. Ingen vet dock i dagsläget hur länge den 
rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter den kan få. Med anledning av detta avser SHH tillsvidare vara 
restriktiv även vad gäller förvärv av nya och större byggrätter. 
 
Under året kommer SHH som tidigare rapporterat att se över nuvarande kapitalstruktur som för närvarande 
innefattar stamaktier, preferensaktier och obligationen som förfaller i juni 2021.  
 
MODERBOLAGET 

 
Moderbolagets verksamhet 
Moderbolaget utgörs av verksamheten i SHH Bostad AB. Intäkterna för perioden uppgick till 0,0 (0,0) mkr och 
resultatet efter skatt uppgick till -16,4 (17,7) mkr. Balansomslutningen uppgick vid periodens utgång till 572,7 (532,4) 
mkr och det egna kapitalet uppgick till 237,6 (263,6) mkr. 
 
 
UTDELNING 
 
Utdelningspolicy 
SHH:s utdelningspolicy styrs av bolagets likviditet och bedömd framtida finansiella ställning med beaktande av 
rådande marknadsläge. Under de närmaste åren kommer SHH att prioritera tillväxt vilket medför att styrelsen kan 
bedöma att utrymmet för utdelning på stamaktien är begränsat. Preferensaktierna medför företrädesrätt framför 
stamaktierna enligt gällande villkor i bolagsordningen. 
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Förslag till vinstdisposition 
 
 
Vinstdisposition 

Till årsstämmans finns följande medel att förfoga:   
Överkursfond        179 491 855 kr  
Balanserat resultat  63 275 050 kr  
Årets resultat -16 425 612 kr  
        226 341 293 kr  
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:   
Delas ut till aktieägarna   
20 kr per preferensaktie, totalt 479 087 aktier (efter 26 maj)            9 581 740 kr   
Summa föreslagen utdelning genom upplösning från överkursfond    9 581 740 kr  
   
Balanseras i ny räkning överförs        216 759 553 kr  
   

Utbetalning 
Styrelsen noterar att föregående årsstämma beslutat om utdelning på preferensaktier med 5 kr per aktie 
motsvarande 2 395 435 kr, med avstämningsdag den 10 mars 2020. Denna utdelning har beaktats inom ramen för 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och har således redan reducerats från det belopp som årsstämman 
förfogar. 
 
Avstämningsdagarna för preferensaktier föreslås vara den 10 juni 2020, den 10 september 2020, den 10 december 
2020 respektive 10 mars 2021. 
 
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN 

 
Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning får styrelsen härmed lämna följande yttrande i enlighet med 
18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 
Den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital i moderbolaget till 226 341 293 kr och det egna kapitalet till 237 
640 106 kr. Utdelningsbara medel som står till förfogande uppgår till 226 341 293 kr. Om årsstämman beslutar om 
utdelning i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman kommer 9 581 740 kr att tas i anspråk av disponibla 
vinstmedel. Efter en sådan vinstdisposition kommer 216 759 553 kr att återstå av fritt eget kapital. 
 
Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger 
inom ramen för den normala affärsverksamheten. Strategin för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att 
värna om god likviditet. Per den 31 december 2019 uppgick koncernens likvida medel till 142,5 mkr, moderbolagets 
och koncernens soliditet uppgick till 41 procent respektive 48 procent. Efter den föreslagna utdelningen om 9 581 
740 kr skulle moderbolagets och koncernens soliditet uppgå till 40 procent respektive 47 procent. Soliditeten och 
likviditeten är alltjämt betryggande. 
 
Verksamhetens art, omfattning och risker  
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion till omfattningen av bolagets 
verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande, även med beaktande av förslaget till 
utdelning. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin 
verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. 
 
Vinstutdelningens försvarlighet 
Med hänsyn till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att 
bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till 
bestämmelserna i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (2005-551), dvs med hänsyn till de krav som verksamhetens och 
koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt 
bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
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Koncernresultaträkning 
 
 
TKR  Not 2019 2018 
     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning  7 407 438 606 383 
Övriga rörelseintäkter  7 238 0 
Totala intäkter   407 676 606 383 
     
Rörelsekostnader     
Kostnader för fastighetsproduktion   -364 187 -571 949 
Övriga externa kostnader  8, 18 -9 156 -12 149 
Personalkostnader  9 -26 831 -28 043 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 10  
-3 312 

 
-333 

Summa rörelsekostnader   -403 486 -612 474 
Andel i intresseföretags resultat efter skatt  19 24 947 18 618 
Rörelseresultat   29 137 12 527 
     
Finansiella poster     
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 

 11  
622 

 
0 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  12 2 945 3 332 
Räntekostnader och liknande resultatposter  13 -20 415 -20 881 
Summa finansiella poster   -16 848 -17 549 
     
Resultat efter finansiella poster   12 289 -5 022 
     
Resultat före skatt    12 289  -5 022 
     
Skatt på årets resultat  14 -66 -4 
Årets resultat   12 223  -5 026 
     
Årets resultat hänförligt till 

SHH Bostads aktieägare 
Innehav utan bestämmande inflytande 

 

   
12 789 

-566 
12 223 

 
 -5 023 

-3 
 -5 026 

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till 
moderföretagets stamaktieägare: 

    

Resultat per stamaktie, kr före och efter utspädning  4, 25 0,79 -3,51 
Koncernenens rapport över totaltresultat (tkr)     
Årets resultat   12 223  -5 026 
Övrigt totaltresultat för året, efter skatt   0 0 
Summa totalresultat för året   12 223  -5 026 
     
Summa totalresultat för året hänförligt till:     
SHH Bostad AB:s aktieägare   12 789  -5 023 
Innehav utan bestämmande inflytande   -566 -3 
Summa totalresultat   12 223  -5 026 
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Koncernbalansräkning 
 
 
TKR  Not 2019-12-31 2018-12-31 
     
TILLGÅNGAR  29, 30   
     
Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Varumärken  15 0 0 
Goodwill  16 19 884 19 884 
Summa immateriella anläggningstillgångar   19 884 19 884 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier  17 629 788 
Nyttjanderätter  18 15 487 0 
Summa materiella anläggningstillgångar   16 116 788 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i intresseföretag  19 261 219 283 055 
Andra långfristiga fordringar  20 0 1 645 
Summa finansiella anläggningstillgångar   261 219 284 700 
     
Summa anläggningstillgångar   297 219 305 372 
     
Omsättningstillgångar     
     
Boendeprojekt  21   
Exploateringsfastigheter   43 729 51 541 
Pågående boendeprojekt   59 206 98 887 
Färdigställda boenden   53 035 0 
Summa boendeprojekt   155 970 150 428 
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  22 1 950 4 486 
Fordringar hos intresseföretag   176 683 192 052 
Övriga kortfristiga fordringar   55 824 54 905 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  23 31 910 9 563 
Summa kortfristiga fordringar   266 367 261 006 
     
Likvida medel     
Likvida medel  24 142 482 234 679 
     
Summa omsättningstillgångar   564 819 646 113 
     
SUMMA TILLGÅNGAR   862 038 951 485 
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Koncernbalansräkning 
 
 
TKR  Not 2019-12-31 2018-12-31 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital  25   
Aktiekapital   11 299 11 299 
     
Övrigt tillskjutet kapital     
Överkursfond   179 492 189 073 
Övrigt tillskjutet kapital   179 492 189 073 
     
Annat eget kapital inklusive årets resultat  26   
Balanserat resultat   208 303 213 326 
Årets resultat moderföretagets aktieägare   12 789 - 5 023 
Annat eget kapital inklusive årets resultat   221 092 208 303 
     
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   411 883 408 675 
     
Innehav utan bestämmande inflytande     
Innehav utan bestämmande inflytande   447 12 
     
Summa eget kapital   412 330 408 687 
     
Långfristiga skulder  27   
Obligationslån   220 000 230 000 
Leasingskulder   12 932 218 
Summa långfristiga skulder   232 932 230 218 
     
Kortfristiga skulder     
Leasingskulder  27 2 745 0 
Upplåning för boendeprojekt  27 56 150 167 170 
Leverantörsskulder   6 286 16 819 
Skulder till intresseföretag   60 752 90 188 
Aktuella skatteskulder   125 237 
Övriga kortfristiga skulder  28 70 805 24 853 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  35 19 913 13 313 
Summa kortfristiga skulder   216 776 312 580 
     
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   862 038 951 485 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 
 
       
        
TKR       

Hänförligt till SHH Bostads AB:s 
aktieägare 

Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets 
resultat 

Eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägare  

Innehav 
utan 

bestämm- 
ande 

inflytande 

Summa 
eget 

kapital 
Ingående balans 2018-01-01 11 198 198 554 216 699 426 452 96 426 548 
Årets totalresultat - -  -5 023  -5 023 -3  -5 026 
Summa totalresultat 11 198 198 554 211 676 421 429 93 421 522 
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare         
Utlöst minoritet     -3 374  -3 374  -81 -3 455 
Fondemission - -101  - - - - 
Utdelning (preferensaktier) - -9 380 - -9 380 - -9 380 
Utgående balans 2018-12-31 11 299 189 073 208 302 408 675 12 408 687 
Ingående balans 2019-01-01 11 299 189 073 208 302 408 675 12 408 687 
Årets totalresultat - - 12 789   12 789 -565 12 224 
Summa totalresultat 11 299 189 073 221 091 421 464 -553 420 911 
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare      1 000  1 000 
   1     
Utdelning (preferensaktier) - -9 581 - -9 581  -9 581  
Utgående balans 2019-12-31 11 299 179 492 221 092 411 883 447 412 330 - 
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Kassaflödesanalys för koncernen 
 
 
TKR  Not 2019 2018 
     
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat före finansiella poster   29 137 12 527 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm  32  -55 213 -73 461 
Erhållen ränta   499 510 
Erlagd ränta    -14 288 -18 113 
Betald inkomstskatt   -520 -553 
Delsumma   -40 385 -79 089 
     
Försäljning av boendesprojekt  21 162 266 361 897 
Investeringar i boendeprojekt  21 -167 808 -186 782 
Ökning/minskning kundfordringar   2 536 2 075 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   222 598 83 206 
Ökning/minskning leverantörsskulder    -10 532 -17 941 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder    -21 194 -83 094 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   147 481 80 272 
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  17 -197 -0 
Investeringar i intressebolag  19 -108 277 -17 
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  20 0 -1 480 
Avyttring/amortering av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

   
1 758 

 
441 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -106 716 -1 056 
     
Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån  27 0 104 980 
Amortering av skuld  27 -123 381 -148 365 
Utlösen minoritet   0 -3 455 
Utbetald utdelning   -9 582 -9 178 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -132 963  -56 018 
     
Årets kassaflöde    -92 198 23 198 
Likvida medel vid årets början   234 679 211 481 
Likvida medel vid årets slut   142 481 234 679 
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Moderbolagets resultaträkning 
 

TKR  Not 2019 2018 
     
Nettoomsättning  36 0 0 
     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter   0 0 
Övriga externa kostnader     8 -1 874 -1 367 
Personalkostnader   0 -122 
Summa rörelsens kostnader   -1 874 -1 489 
     
Rörelseresultat   -1 874 -1 489 
     
Resultat från finansiella poster     
Resultat från andelar i koncernföretag  37 0 37 128 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  38 4 553 1 095 
Räntekostnader och liknande resultatposter  39  -19 105 -19 004 
Summa resultat från finansiella poster    -14 552 19 219 
     
Resultat efter finansiella poster    -16 426 17 730 
     
Skatt på årets resultat  40 0 0 
Årets resultat    -16 426 17 730 
     
Summa totalresultat    -16 426 17 730 
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Moderbolagets balansräkning 
 

TKR  Not 2019-12-31 2018-12-31 
     
TILLGÅNGAR  29, 30, 

33 
  

     
Anläggningstillgångar     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  41 111 582 98 507 
Andelar i intresseföretag   3 087 5 692 
Summa anläggningstillgångar   114 669 104 199 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Fordringar hos intresseföretag   140 641 128 293 
Fordringar hos koncernföretag   299 050 284 202 
Övriga kortfristiga fordringar   800 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  42 6 619 5 281 
Summa kortfristiga fordringar   447 110 417 776 
     
Kassa och bank   10 961 10 421 
     
Summa omsättningstillgångar   458 071 428 197 
     
SUMMA TILLGÅNGAR   572 740 532 396 
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Moderbolagets balansräkning 
 

TKR  Not 2019-12-31 2018-12-31 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital     
     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital   11 299 11 299 
     
Fritt eget kapital     
Överkursfond   179 492 189 073 
Balanserad vinst eller förlust   63 275 45 545 
Årets resultat    -16 426 17 730 
Summa fritt eget kapital    226 341 252 348 
     
Summa eget kapital   237 640 263 647 
     
Skulder     
     
Långfristiga skulder     
Obligationslån   230 000 230 000 
Summa långfristiga skulder   230 000 230 000 
     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut   32 500 32 500 
Leverantörsskulder   0 45 
Skulder till koncernföretag   11 962 0 
Skulder till intresseföretag   54 000 100 
Övriga kortfristiga skulder   2 396 2 692 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  43 4 242 3 412 
Summa kortfristiga skulder   105 100 38 749 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   572 740 532 396 
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Moderbolagets förändring i eget kapital 
 

TKR Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 
Övrig fritt eget 

kapital Summa 
Ingående balans 2018-01-01 11 198 198 554 45 545 255 297 
Nyemission 101  -101 - - 
Utdelning - -9 379  -  -9 379 
Årets resultat - - 17 730 17 730 
Ingående balans 2019-01-01 11 299 189 074 63 275 263 648 

Utdelning - -9 582 - -9 582 
Årets resultat - -  -16 426  -16 426 
Utgående balans per 2019-12-31 11 299 179 492 46 849 237 640 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 
 

TKR                                                                                              Not 2019 2018 
   
Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat före finansiella poster -1 874 -1 488 
Erhållen ränta 23 138 
Erlagd ränta -14 277 -17 390 
Delsumma -16 128 -18 740 
   
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -27 412 92 767 
Ökning/minskning leverantörsskulder -45 -442 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 66 396 - 62 332 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 811 11 253 
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i dotterbolag -12 690 -3 000 
Investeringar i intressebolag                                                   19                                                    0 -17 
Sålda intressebolag 0 375 
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 690 -2 642 
   
Finansieringsverksamheten   
Utlösen minoritet 0 -3 455 
Utbetald utdelning -9 582 -9 178 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 582 -12 633 
   
Årets kassaflöde 539 -4 022 
Likvida medel vid årets början 10 421 14 443 
Likvida medel vid årets slut 10 961 10 421 
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Noter 
 

Not 1 Allmän information 

SHH Bostad AB (publ), med organisationsnummer 559007-1824, är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i 
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Kammakargatan 7, 4tr, 111 40 Stockholm. 

SHH Bostad utvecklar prisvärda boende i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att både bo och leva. 
Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Bolaget är 
verksamt i Sverige. 

Verksamheten omfattar hela värdekedjan från förvärv av mark, projektering, produktion och försäljning av bostadsrätter 
alternativt långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresrätter. 

Uppgifter om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 20 april 2020 undertecknats av styrelsen för SHH Bostad AB och 
samma datum godkänts av styrelsen för offentliggörande. De i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna 
resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen är föremål för fastställande på årsstämman 
den 26 maj 2020.  
 
Not 2 Redovisningsprinciper 

SHH Bostad AB (publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av den Europeiska 
Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom där en värdering till verkligt värde 
krävs enligt IFRS. 

Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och ledningsgruppen gör uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas, 
såsom eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar under andra antaganden eller 
under andra förutsättningar. Se vidare not 3. 

Införande och effekter av nya och reviderade IFRS som träder i kraft 2020 
Ingen av de publicerade standarder och tolkningar som är obligatoriska för koncernen räkenskapsåret 2020 bedöms 
ha någon påverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
Införande och effekter av nya och reviderade IFRS som träder i kraft 2021 eller senare 
Effekterna på koncernens finansiella rapporter av standarder och tolkningar som är obligatoriska för koncernen 
räkenskapsåret 2021 eller senare kvarstår att utvärdera 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder  
IFRS 15 behandlar redovisningen av intäkter från kontrakt och från försäljning av vissa icke-finansiella tillgångar: 
SHH:s redovisning av projektutvecklingen av boende till konsumenter sker fortsatt med tillämpning av successiv 
vinstavräkning. Kontrakten med bostadsrättsföreningen ingås samtidigt, är prissatta som en helhet och bedöms utgöra 
ett prestationsåtagande. Då SHH är kontraktuellt bundet att leverera en specifik byggnad, samt har rätt till betalning 
under projektets gång, är bedömningen att intäkten ska redovisas över tid, det vill säga enligt successiv vinstavräkning. 
SHH tillämpning och metod för successiv vinstavräkning är tillämplig för 2019.  
 
Sammantaget innebär införandet av IFRS 15 inte någon förändring av SHH:s intäktsredovisningsprinciper förutom att 
ytterligare upplysningar krävs i årsredovisningen. Övriga upplysningar om intäktsredovisning i SHH Bostad lämnas nedan.  
 
Intäkter och resultat från fastighetsförsäljning samt projektutveckling till investerare 
Avyttring av projektfastigheter och exploateringsfastigheter där ägandet övergår till köparen när avtalet ingås redovisas i 
resultaträkningen normalt i den period då bindande avtal om försäljning ingås förutsatt att inga väsentliga krav är 
ouppfyllda. Avyttring av projektfastigheter och exploateringsfastigheter där ägandet övergår till köparen när projektet 
färdigställs och där SHH inte bär uthyrningsansvaret redovisas i resultaträkningen i enlighet med IFRS över tid, dvs i 
enlighet med SHH:s successiva vinstavräkning enligt nedan.  
 



 
 

SHH Bostad AB (publ) – Årsredovisning 2019 
 

47 

Intäkter och resultat från fastighetsförsäljning samt projektutveckling av boende till konsument 
Projektintäkter vid entreprenad och projektutveckling av bostadsrätter för projekt där bostadsrättsföreningen inte 
konsolideras redovisas i enlighet med IFRS över tid, dvs i enlighet med SHH:s successiva vinstavräkning enligt nedan. 
SHH:s projektutveckling av bostadsrätter genomförs huvudsakligen i form av att SHH ingår ett entreprenadavtal med en 
bostadsrättsförening som beställare. SHH upphandlar i sin tur genomförande av entreprenaden från större 
välrenommerade leverantörer. 
 
Successiv vinstavräkning 
SHH:s affärsmodell och projektens avtalsstruktur mot beställare möter de krav som ställs på ett entreprenaduppdrag 
enligt IFRS. Intäkter baseras på upparbetningsgrad och resultat beräknas utifrån upparbetningsgrad multiplicerat med 
försäljningsgrad. Försäljningsgraden avspeglar det åtagande som finns att förvärva osålda boenden. Justeringen för 
åtagandet minskar i takt med att osålda boenden i respektive projekt minskar. Principen om successiv vinstavräkning 
bygger på synsättet att prestationen fullgörs i takt med utförandet av respektive projekt. Intäkt och resultat i projekten 
redovisas period för period i takt med dess upparbetning och försäljning vilket ger en direkt koppling mellan den 
ekonomiska rapporteringen och den verksamhet som bedrivits under perioden. Graden av upparbetning bestäms i 
huvudsak på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till de totala beräknade projektkostnaderna. Med 
försäljning avses sålda boenden med bindande försäljningsavtal eller där bokningsavtal tecknats med slutkund och beslut 
om övergång till bindande förhandsavtal fattats. 
 
Omvärderingar (prognos ändringar) av projektens förväntade slutresultat medför korrigering av tidigare upparbetat 
resultat i berörda projekt. Denna korrigering ingår i periodens redovisade resultat. Bedömda förluster belastar i sin 
helhet direkt periodens resultat. Investeringsstöd inkluderas i projektens förväntade slutresultat först när dessa har blivit 
beviljade. 
 
Intäktsredovisningen enligt successiv vinstavräkning tillämpas redan i projektets inledningsskede om tillförlitlig 
bedömning kan göras och pågår enligt samma villkor till dess att projektet avslutas. Huvuddelen av SHH:s verksamhet 
avser boenden till försäljning. Denna verksamhet inkluderar entreprenadprojekt med produktion på försåld mark mot 
bostadsrättsföreningar, för vidare upplåtelse till bostadsköpare. 
 
Vid produktionsstart överförs fastigheten med bokfört värde till entreprenadprojektet och inräknas i projektets övriga 
produktionskostnader. Räntekostnader inräknas bland produktionskostnaderna från produktionsstart. 
 
Ovanstående redovisningsprincip innebär förenklat att den successiva resultatavräkningen leder till att från ett projekt 
redovisas ett resultat från detta projekt, utöver relaterade intäkter och projektkostnader, motsvarande den kalkylerade 
vinsten (1) multiplicerat med försäljningsgraden (2) multiplicerat med färdigställandegraden (3) där: 
(1) Kalkylerad vinst motsvarar resultat vid försäljning av aktier/andelar i projektbolaget utifrån försäljningsvärdet för 

fastigheten. Detta motsvarar även bostadsrättsinnehavarnas insats plus bostadsrättsföreningens lån med avdrag för 
totala projektkostnader. 

(2) Försäljningsgrad är boenden som sålts med bindande försäljningsavtal eller där bokningsavtal tecknats med slutkund 
och beslut om övergång till bindande förhandsavtal fattats i förhållande till totala antalet boenden i projektet 

(3) Färdigställande grad fastställs utifrån nedlagda kostnader i förhållande till totalt beräknade projektkostnader. 
 
För projekt där bostadsrättsföreningen konsolideras, dvs. då SHH bedömer att sådan kontroll finns, redovisas intäkten vid 
den tidpunkt då villkoren i kontraktet bedöms vara uppfyllda. Detta motsvaras huvudsakligen av när projektet är 
färdigställt och lämnas över till slutkunden. 
 
Redovisning av bostadsutveckling i Sverige 
Som tidigare kommunicerats ställde Nasdaq Stockholm AB (Börsen) i april 2018 frågor till ett flertal noterade 
bostadsutvecklare, rörande införandet av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder samt grunderna för bedömningen 
av huruvida bostadsrättföreningarna är självständiga eller inte. Den 10 oktober 2018 tillställde Börsen de noterade 
bostadsutvecklarna ett gemensamt brev varav framgick att Börsens bedömning då var att bostadsrättsföreningarna 
inte kan anses vara självständiga. Det är därmed den enskilde bostadsrättsköparen, inte föreningen, som är kunden 
och av detta följer enligt Börsen att intäkten skall redovisas vid en tidpunkt, inte över tid (successivt). Flertalet 
bostadsutvecklare, bland dem SHH delade inte, och delar inte, Börsens dåvarande bedömning utan bedömer att 
föreningarna är självständiga. Börsens slutskrivelse till utvalda bolag under december 2018 och sedermera den 
årliga rapporten för redovisningsövervakning 2018 berör frågan om bostadsrättsföreningarna är självständiga eller 
inte, och därmed om de ska konsolideras. Enligt den årliga rapporten för redovisningsövervaktning 2018 framgår 
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bland annat att det enligt Börsen finns, med beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter, utrymme för 
olika bolag att komma fram till olika slutsatser. 
Det framgår vidare bland annat att det finns skillnader mellan olika bolags verksamhets-, affärs- och avtalsstruktur 
som får anses ha betydelse för frågan. 
Under januari 2019 har det blivit känt att Finansinspektionen (FI), som är övervakningsmyndighet avseende 
redovisning för noterade företag, valt att vidare undersöka frågan 
Mot ovan bakgrund anser Börsen att en presumtion för konsolidering (i enlighet med IFRS 10) ska föreligga om 
fastighetsutvecklingsföretag (eller representanter för detta) utgör en majoritet av medlemmarna i BRF eller har rätt 
att utse mer än hälften av ledamöterna i BRF:s styrelse. En bedömning måste emellertid göras i varje enskilt fall. 
Specifika omständigheter i olika bolags affärsmodeller kan ge upphov till olika slutsatser så vitt avser om 
bostadsrättsföreningar ska konsolideras eller inte, såsom innehållet i BRF:s stadgar och avtalsvillkor. Efter 
genomgång av ovanstående faktorer är vår slutsats: 
- att SHH inte kan anses ha bestämmande inflytande, enligt IFRS 10, Koncernredovisning, över de 
bostadsrättsföreningarna som finns i koncernens konsumentaffär. Transaktioner med dessa kan därmed redovisas 
enligt successiv vinstavräkning som tidigare. 
- att SHH i vissa transaktioner anses ha bestämmande inflytande, enligt IFRS 10, Koncernredovisning, över de 
bostadsrättsföreningarna som finns i koncernens investeraraffär. Vid dessa transaktioner, utifrån avtalsvillkor sker 
konsolidering i likhet med tidigare och intäkten redovisas, på samma sätt som idag, vid en tidpunkt dvs 
färdigställandet. 
Dock kan det även bli tillämpligt med avtal med investerare där intäkten redovisas över tid. Per årsbokslutet 2019      
finns inga sådana avtal. 

IFRS 16 Leasingavtal                                                                                                                                                                                             
I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard, IFRS 16 ”Leases”, som ersätter IAS 17 Leasingavtal samt 
tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla 
leasingavtal, med undantag för leasing på maximalt 12 månader samt leasing av mindre värde, ska redovisas som en 
skuld och tillgång i balansräkningen. Redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en 
tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för 
leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad.  

Koncernen leasar fastigheter, maskiner och bilar. Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder med möjlighet till 
förlängning. Villkoren förhandlas separat för varje avtal. Leasingavtalen innehåller inte särskilda villkor eller 
restriktioner som skulle innebära att avtalen skulle sägas upp om villkoren inte uppfylldes.  

Koncernens bedömning är att det finns ekonomiska initiament att sitta kvar i fastigheten tom år 2025, vilket är den 
leasingtiden som har satts för fastigheten och maskiner som finns i fastigheten. Bilarna räknas på 3 år eftersom dessa 
bedöms lämnas tillbaka när leasingtiden går ut.                          
Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärdet.       

Koncernens nyttjanderätter och leasingskulder uppgick till 17,3 MSEK per den 1 januari 2019.  

 Q4 2018 Effekt av IFRS 16 IB 2019 

Koncernen, mkr    
Nyttjanderättstillgångar 17,3 17,3 17,3 

Finansiell leasing 17,3 17,3 17,3 

    
Leasingbetalningarna diskonteras med koncernens vägda genomsnittliga marginella låneräntan som är 5,2 %. 

SHH tillämpar standarden från 1 januari 2019. Koncernen tillämpar den förenklade övergångsmetoden och har inte 
räknat om jämförelsetalen. Ytterligare information om övergången till IFRS16 Leasingavtal lämnas i årsredovisningen 
2018. 

 
Rapporteringsvaluta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor, SEK, som är bolagets rapporteringsvaluta. 
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Koncernredovisning 

Dotterföretag 

Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) över vilka koncernen har bestämmande inflytande. 
Koncernen har bestämmande inflytande över ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt innehav i företaget och kan påverka avkastningen genom sitt bestämmande inflytande i företaget. 

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Koncerninterna förluster kan vara en indikation på nedskrivningar som måste tas upp i 
koncernredovisningen. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av koncernens principer. Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens resultat och 
eget kapital redovisas separat i koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget 
kapital och balansräkning. 

När koncernen inte längre har ett bestämmande inflytande, värderas varje kvarvarande innehav till verkligt värde per 
den tidpunkt när den förlorar det bestämmande inflytandet. Ändringen i redovisat värde redovisas i resultaträkningen. 
Det verkliga värdet används som det första redovisade värdet och utgör grund för den fortsatta redovisningen av det 
kvarvarande innehavet som intresseföretag, joint venture eller finansiell tillgång. Alla belopp avseende den avyttrade 
enheten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, redovisas som om koncernen direkt hade avyttrat de hänförliga 
tillgångarna eller skulderna. Detta kan medföra att belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras 
till resultatet. 

SHH Bostad AB (publ) konsoliderar ej bostadsrättsföreningar då kontroll ej bedöms finnas över dessa. Samtliga 
relationer med dessa bostadsrättsföreningar hanteras därmed som transaktioner med externa parter. Mellanhavanden 
med bostadsrättsföreningar specificeras i not 6. 

Intresseföretag 

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i 
regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden.  

Resultatandel i intressebolag redovisas i den konsoliderade resultaträkningen i rörelseresultatet om innehavet avser ett 
rörelsedrivande intressebolag eller i resultat före skatt, på en separat rad i finansnettot, om innehavet avser en finansiell 
placering. Alla andelar i intresseföretag SHH innehar avser rörelsedrivande bolag som är en del av koncernens 
huvudsakliga verksamhet och strategi. 
 

Kapitalandelsmetoden 

Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i intresseföretag och joint ventures initialt i koncernens balansräkning 
till anskaffningskostnad. Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av resultat 
och övrigt totalresultat från sina intresseföretag och joint ventures efter förvärvstidpunkten. Koncernens andel av 
resultat ingår i koncernens resultat och koncernens andel av övrigt totalresultat ingår i övrigt totalresultat i koncernen. 
Utdelningar från intresseföretag och joint ventures redovisas som en minskning av investeringens redovisade värde. 

När koncernens andel av förlusterna i ett intresseföretag eller joint venture är lika stora som eller överstiger innehavet i 
detta intresseföretag eller joint venture (inklusive alla långfristiga fordringar som i realiteten utgör en del av 
koncernens nettoinvestering i detta intresseföretag eller joint venture), redovisar koncernen inga ytterligare förluster 
såvida inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller har gjort betalningar å intresseföretagets eller joint ventures 
vägnar. 

Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag och joint ventures elimineras till 
omfattningen av koncernens innehav i intresseföretag och joint ventures. Orealiserade förluster elimineras också såvida 
inte transaktionen utgör en indikation på nedskrivning av tillgången som överförs. 

Redovisningsprinciperna för intresseföretag och joint ventures har justerats om nödvändigt för att säkerställa 
överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper. 
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Rörelseförvärv 

Alla förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i koncernen på en rad i 
resultaträkningen som benämns övriga externa kostnader. Kostnader som redovisas på denna rad inkluderar 
transaktionskostnader, omvärderingar (inklusive diskontering) av villkorade köpeskillingar samt förvärvsrelaterade 
omstrukturerings- och integreringskostnader. Identifierbara tillgångar och skulder redovisas till verkliga värden på 
förvärvsdagen. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet med tillägg av innehav utan 
bestämmande inflytande och det verkliga värdet på de identifierbara förvärvade nettotillgångarna redovisas som 
goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets nettotillgångar, 
redovisas mellanskillnaden direkt i koncernens resultaträkning. 

 

Intäkter                                                                                                                                                                                           
Resultat av fastighetsförsäljning    

Avyttring av projektfastigheter och exploateringsfastigheter som ej är föremål för projektutveckling redovisas i 
resultaträkningen normalt i den period då bindande avtal om försäljning ingås. Resultat av markförsäljning i samband 
med projektutveckling av boende medtas i redovisningen av hela bostadsprojektet. 

Intäkter och resultat från projektutveckling av boende 

Projektintäkter vid entreprenad och projektutveckling av boende i den svenska verksamheten redovisas för projekt där 
bostadsrättsföreningen inte konsolideras, i enlighet med IFRS över tid, (successiv vinstavräkning. SHH:s 
projektutveckling av boende i Sverige genomförs huvudsakligen i form av att SHH ingår ett entreprenadavtal med en 
bostadsrättsförening som beställare. SHH upphandlar genomförande av entreprenaden av större etablerade 
leverantörer. SHH:s affärsmodell i Sverige och projektens avtalsstruktur mot beställare möter de krav som ställs på ett 
entreprenaduppdrag enligt IFRS. Intäkter baseras på upp arbetningsgrad och resultat beräknas utifrån 
upparbetningsgrad multiplicerat med försäljningsgrad. Försäljningsgraden avspeglar det åtagande som finns att 
förvärva osålda boende. Justeringen för åtagandet minskar i takt med att osålda boende i respektive projekt minskar. 
Principen om successiv vinstavräkning bygger på synsättet att prestationen fullgörs i takt med utförandet av respektive 
projekt. Intäkt och resultat i projekten redovisas period för period i takt med dess upparbetning och försäljning vilket 
ger en direkt koppling mellan den ekonomiska rapporteringen och den verksamhet som bedrivits under perioden. 
Graden av upparbetning bestäms i huvudsak på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till de totala 
beräknade projektkostnaderna. Med försäljning avses sålda boende i form av bindande kontrakt med slutkund. 
Omvärderingar (prognos ändringar) av projektens förväntade slutresultat medför korrigering av tidigare upparbetat 
resultat i berörda projekt. Denna korrigering ingår i periodens redovisade resultat. Bedömda förluster belastar i sin 
helhet direkt periodens resultat. 

Intäktsredovisningen enligt successiv vinstavräkning tillämpas redan i projektets inledningsskede om tillförlitlig 
bedömning kan göras och pågår enligt samma villkor till dess att projektet avslutas. Huvuddelen av SHH:s verksamhet 
avser bostadsprojekt för försäljning. Denna verksamhet innebär entreprenadprojekt med produktion på försåld mark i 
huvudsak mot bostadsrättsföreningar, för vidare upplåtelse till bostadsköpare. 

Vid produktionsstart överförs fastigheten med bokfört värde till entreprenadprojektet och inräknas i projektets övriga 
produktionskostnader. Räntekostnader inräknas bland produktionskostnaderna från produktionsstart. 

Ovanstående redovisningsprincip innebär förenklat att den successiva resultatavräkningen leder till att ett under ett 
projekt redovisas ett resultat från detta projekt, utöver relaterade intäkter och projektkostnader, motsvarande den 
kalkylerade vinsten (1) multiplicerat med försäljningsgraden (2) multiplicerat med färdigställandegraden (3) där: 

1) Med kalkylerad vinst menas resultat vid försäljning av aktier/andelar i projektbolaget, dvs försäljningsvärdet för 
fastigheten. Detta motsvarar även bostadsrättsinnehavarnas insats plus bostadsrättsföreningens lån med avdrag 
för totala projektkostnader. 

2) Försäljningsgrad är boende som sålts efter undertecknande av bindande förhandsavtal i förhållande till totala 
antalet boende i projektet. 

3) Färdigställande grad fastställs utifrån nedlagda kostnader i förhållande till totalt beräknade projektkostnader. 
 
För projekt där bostadsrättsföreningen konsolideras då SHH bedömer att sådan kontroll finns, redovisas intäkten vid den 
tidpunkt då villkoren i kontraktet bedöms vara uppfyllda. Detta motsvaras huvudsakligen av när projektet är färdigställt 
och lämnas över till slutkunden. 
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Rörelsesegment 
SHH Bostad AB har definierat att, då verksamheten innebär att koncernen bygger fastigheter för boende, densamma 
bedrivs i ett segment. Byggnationerna genomförs och säljs samt följs upp individuellt. Då verksamheten bedrivs i 
Sverige under samma eller likartade förhållanden, samt att kundkategorierna ej varierar väsentligen eller hur 
tjänsterna utförs, anses verksamheten i nuläget bedrivas i ett segment. Detta är också i enlighet med hur den högste 
verkställande beslutsfattaren följer upp verksamheten. Den högste verkställande beslutsfattaren har identifierats 
som VD för SHH Bostad AB. 

Skatter 
Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt beräknad på periodens skattemässiga resultat enligt gällande 
skattesatser. Den aktuella skattekostnaden justeras med förändringar i uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder som hänför sig till temporära skillnader och outnyttjade underskott. 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i 
praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar 
skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende 
situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för 
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första 
redovisningen av goodwill. 

Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen 
av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar 
redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser och 
skattelagar som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjuten skatteskuld hänförlig till 
förvaltningsfastigheter som värderas till verkligt värde återspeglar skattekonsekvenserna av en återvinning av det 
redovisade värdet för fastigheten genom försäljning. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan 
utnyttjas. Uppskjutna skatter som hänför sig till temporära skillnader avseende innehav i dotterföretag, intresseföretag 
och joint ventures, redovisas endast i den omfattning moderföretaget kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna samt att det är sannolikt att en sådan återföring inte sker inom en överskådlig framtid. 
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och 
skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och 
samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att 
reglera saldona genom nettobetalningar. 

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt 
totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. I likvida medel ingår kortfristiga placeringar med en löptid på 
maximalt 90 dagar som lätt kan omvandlas till likvida medel till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk 
för värdefluktuationer. I likvida medel ingår även kassa och bank. 

Goodwill 
Goodwill motsvarar den positiva skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet av de identifierbara 
nettotillgångarna i det förvärvade bolaget/verksamheten per förvärvsdatumet. Detta innebär att goodwill, 
hänförligt till ett rörelseförvärv, redovisas för både det kontrollerande och icke-kontrollerande intresset i ett 
dotterföretag, så kallad full goodwill. Goodwill prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad nedskrivning. Vinster och förluster i samband med avyttring av 
bolag inkluderar det bokförda värdet av den goodwill som är hänförlig till det avyttrade bolaget/verksamheten. 

Goodwill värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och återvinningsvärdet. Goodwill värderas i koncernen till 19 
884 tkr. Flera antaganden och uppskattningar görs om framtida förhållanden vilka beaktas vid beräkning av det 
diskonterade kassaflöde som ligger till grund för bedömt återvinningsvärde. Viktiga antaganden är förväntad tillväxt, 
marginaler och diskonteringsränta. Om dessa antaganden ändras kan värdet på kvarvarande goodwill påverkas, se not 
17, Goodwill, för antaganden och uppskattningar. 

Goodwill och immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte är 
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färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid indikation på värdeminskning, avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs 
med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras. 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 

Maskiner och inventarier redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Maskiner och inventarier  5 år    

Omsättningstillgångar                                                                                                                                                           
Bostadsprojekt 
SHH Bostad AB:s fastighetsinnehav som rubriceras som bostadsprojekt värderas som omsättningstillgångar då avsikten är 
att sälja fastigheterna och lämna över dessa till kund efter färdigställandet. Fastighetsinnehaven värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Bostadsprojekt avser färdigställda boende, pågående bostadsprojekt, 
outvecklad mark och mark för framtida exploatering. Bostadsprojekt inom SHH Bostad AB presenteras med uppdelning 
på: 

- Exploateringsfastigheter 
- Pågående bostadsprojekt 
- Färdigställda boende 

För fördelning av värden, se not 21 Boendeprojekt. Omrubricering från exploateringsfastighet till pågående 
projekt sker när projektet byggstartats. 

Exploateringsfastigheter 

Exploateringsfastigheter är SHH Bostad AB:s innehav av mark- och byggrätter för framtida boendeutveckling samt 
aktiverade projektutvecklingsfastigheter. Fastighet med uthyrda byggnader rubriceras som exploateringsfastighet om 
avsikten är att byggnaden ska rivas eller byggas om. Exploateringsfastigheter värderas med hänsyn tagen till om 
utveckling ska ske eller om de alternativt säljs vidare. Till grund för värdering av mark och byggrätter som ska utvecklas 
finns en investeringskalkyl. Denna kalkyl uppdateras avseende bedömt försäljningspris och kostnadsutveckling när 
marknaden och andra omständigheter så kräver. I de fall som ett positivt täckningsbidrag från utvecklingen inte kan 
erhållas med hänsyn till en normal entreprenadvinst sker nedskrivning. Utvecklingskostnader aktiveras när de avser 
mark eller fastigheter som SHH Bostad AB äger eller har kontroll över. 

Pågående bostadsprojekt 

Vid byggstart omrubriceras värdet på mark och aktiverade utvecklingskostnader till pågående projekt, tillsammans 
med nedlagda kostnader efter byggstart. 

Färdigställda boende 

Projektkostnader för färdigställda boende omrubriceras från pågående bostadsprojekt till färdigställda boende vid 
slutbesiktning. Färdigställda boende värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. 

Leasingavtal                                                                                                                                                                            
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till ett företag inom koncernen klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. 
Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i 
balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna 
fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Leasingavtal där de 
ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, 
klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som 
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kostnad linjärt över leasingperioden. För 2017 och 2018 har koncernen inte haft några leasingavtal som klassificeras 
som finansiella utan samtliga leasingavtal har varit operationella. 

Finansiella instrument 
Förvärv och avyttringar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig 
att förvärva eller avyttra tillgången. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan 
likvida medel, lånefordringar, kundfordringar, finansiella placeringar samt derivat (om sådana finns). På skuldsidan 
återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat (om sådana finns).  
 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Leverantörsskulder tas upp när faktura har 
mottagits.  
 
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiserats eller förfallit. Detsamma gäller för 
del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgjorts eller på annat 
sätt utsläckts. Detsamma gäller för del av finansiell skuld.  
 
Finansiella tillgångar klassificeras enlighet med IFRS 9 i kategorierna: finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde, finansiella tillgångar värderade enligt verkligt värde via övrigt totalresultat, och finansiella tillgångar 
värderade enligt verkligt värde via resultaträkningen. Hur ett instrument klassificeras beror på hur SHH klassificerat 
tillgången i affärsmodeller och hur instrumentets karaktäristika är. Klassificeringen har ändrats i och med införandet av 
IFRS 9 emedan värderingen inte har påverkats. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån i 
vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första 
redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.  
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut 
samt kortfristiga placeringar med en löptid understigande tre månader vid anskaffningstidpunkten, vilka är utsatta för 
endast en obetydlig risk för värdefluktuation.  
 
I enlighet med IFRS 9, som tillämpas från 1 januari 2018, klassificerar SHH sina finansiella tillgångar enligt:  
 

Finansiella tillgångar värderade enligt verkligt värde via resultaträkningen  
I denna grupp ingår SHH:s derivat med positivt verkligt värde. Förändringar i verkligt värde redovisas i 
resultaträkningens finansnetto. De flesta finansiella instrument som ingår i denna kategori är avsedda för handel.  
 
Finansiella tillgångar värderade enligt upplupet anskaffningsvärde  
Koncernen innehar kundfordringar och lånefordringar i syfte att inkassera de avtalsenliga kassaflödena och värderar 
dem därför till upplupet anskaffningsvärde, det vill säga till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra 
fordringar. Kundfordringens förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan 
diskontering. SHH tillämpar en förenklingsregel vid kreditreservering för kundfordringar. Förenklingsregeln innebär 
att SHH värderar förlustreserven för kundfordringar till ett belopp som motsvarar de förväntade kreditförlusterna 
för återstående löptid oavsett om krediterna är kreditförsämrade eller inte. Detta innebär att SHH för sina 
kundfordringar har tagit sin utgångspunkt i historiska kreditförluster och justerat med framåtblickande skattningar. 
Koncernens klassificerar endast finansiella tillgångar enligt upplupet anskaffningsvärde om tillgången ingår i en 
affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden och tidpunkten för kassaflödet sker vid specifika 
tidpunkter. Inom denna kategori hamnar då även likvida medel och övriga fordringar som uppfyller dessa krav.  
SHH har inte identifierat några finansiella tillgångar som värderas enligt verkligt värde via övrigt totalresultat.  
 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen  
I denna grupp ingår SHH:s derivat med negativt verkligt värde, om sådana instrument finns. Förändringar i verkligt 
värde redovisas i finansnettot.  

 

Kundfordringar 

Enligt tidigare standard redovisades kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde, det vill säga till det belopp som 
förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedöms individuellt. Kundfordringens förväntade löptid är kort, 
varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Kundfordringar värderas löpande. Så snart det är 
osäkert om en faktura kommer att betalas reserveras beloppet. Varje faktura värderas individuellt, men fakturor som 
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varit förfallna mer än 90 dagar reserveras om inte särskilda omständigheter föreligger. Samtliga fakturor förfallna mer 
än 180 dagar reserveras om betalning inte är säkrad. 

Enligt IFRS 9 redovisas kundfordringar till nominellt belopp efter reservering för förväntade kundförluster. Eventuella 
förväntade och konstaterade kundförluster redovisas på raden övriga externa kostnader i resultaträkningen.   

Finansiella skulder 

Lån samt samtliga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. 

Eget kapital                                                                                                                                                                                     
Stamaktier och preferensaktier klassificeras som eget kapital. 

Resultat per aktie 

Resultatet per aktie beräknas som årets resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget i förhållande till genomsnittligt 
antal stamaktier. Resultat per aktie fördelas på det genomsnittliga antalet utstående stamaktier efter utdelning till 
preferensägarna. 

Ersättningar till anställda 
Ersättning efter avslutad anställning 

Inom SHH Bostad AB finns enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner definieras som 
planer där företag betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon förpliktelse att betala 
ytterligare avgifter även om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala de ersättningar till 
anställda som hänför sig till tjänstgöring fram till balansdagen. 

SHH Bostad AB:s utbetalningar avseende avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som en kostnad under den period de 
anställda utfört de tjänster som avgiften avser. För tjänstemän i Sverige tryggas pensionerna via försäkringar. Dessa 
bedöms vara avgiftsbestämda planer då SHH Bostad AB inte har gjort någon utfästelse om garanterad nivå på framtida 
pensioner gentemot de försäkrade. 

Ersättningar vid uppsägning 

En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast om företaget bevisligen är förpliktiga att avsluta 
en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig 
avgång. I det fall företaget säger upp personal upprättas en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats, 
befattningar och ungefärligt antal berörda personer samt ersättningar för varje personalkategori eller befattning och 
tiden för planens genomförande. Förfaller ersättningar vid uppsägningar längre än tolv månader efter räkenskapsårets 
utgång diskonteras dessa. 

Avsättningar 
Avsättningar skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om när betalning sker eller beloppets storlek 
för att reglera avsättningen. Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse som en följd 
av en inträffad händelse och att det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen än att så inte sker, samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Avsättningar för omstrukturering görs när en detaljerad formell plan för åtgärden finns och en välgrundad 
förväntan att omstrukturering kommer att ske har skapats hos dem som berörs. Inga avsättningar görs för 
framtida rörelseförluster. 

Garantiåtagande 

Vid årets utgång uppgick garantiavsättningarna till 35 977 tkr. Avsättning för framtida kostnader på grund av 
garantiåtaganden redovisas till det uppskattade belopp som krävs för att reglera åtagandet på balansdagen. 

Uppskattningen baseras på kalkyler, företagsledningens bedömning samt erfarenheter från tidigare transaktioner. 

Lånekostnader 
Lånekostnader som är hänförliga till s.k. kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den aktiverade tillgångens 
anskaffningsvärde när den totala lånekostnaden uppgår till väsentliga belopp. En kvalificerad tillgång är en tillgång 
som med nödvändighet tar en betydande tid, i SHH Bostad AB:s fall över ett år, i anspråk att färdigställa. Inom SHH 
Bostad AB är aktivering av lånekostnader främst aktuell vid uppförande av bostadsprojekt. Övriga lånekostnader 
kostnadsförs löpande i den period de uppstår. 
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Ställda säkerheter 
Som ställd säkerhet redovisas vad SHH Bostad AB ställt som säkerhet för bolagets eller koncernens skulder och/ eller 
förpliktelser. Dessa kan vara skulder, avsättningar som finns i balansräkningen eller förpliktelser som inte redovisas i 
balansräkningen. Säkerheterna kan vara knutna till tillgångar i balansräkningen eller inteckningar. 

Tillgångar tas upp till sitt redovisade värde och inteckningar till nominellt värde. 

Insatsgaranti utgör säkerhet för insatser och upplåtelseavgifter inbetalda till av SHH Bostad AB bildade 
bostadsrättsföreningar. Sådan garanti ska återställas sedan ett år förflutit efter det att den slutliga anskaffningskostnaden 
för bostadsrättsföreningens hus fastställts.  
Not 3 Kritiska uppskattningar och bedömningar 

Uppskattningar och bedömningar som påverkar koncernens räkenskaper har gjorts utifrån vad som är känt vid 
årsredovisningens avgivande. Uppskattningar och bedömningar kan vid senare tidpunkt komma att ändras bland annat 
på grund av ändrade omvärldsfaktorer. Detta måste speciellt beaktas i en konjunktur med stor osäkerhet både när det 
gäller bostadsmarknaden och finansmarknaden vilket har varit rådande under senare år. De för SHH mest väsentliga 
bedömningarna redovisas nedan. 

Värdering av omsättningsfastigheter 

SHH Bostad AB:s omsättningsfastigheter redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Bedömningen av nettoförsäljningsvärdet baseras på en rad antaganden som till exempel försäljningspriser, 
produktionskostnader, markpriser, hyresnivåer, avkastningskrav samt möjliga tidpunkter för produktionsstart och/eller 
försäljning. SHH Bostad AB följer löpande marknadsutvecklingen och prövar kontinuerligt gjorda antaganden. 
Skillnaden mellan bokfört värde och bedömt nettoförsäljningsvärde är i vissa fall av mindre värde. En förändring i 
gjorda antagande kan leda till nedskrivningsbehov. 

 

Koncernredovisning och successiv vinstavräkning (avseende SHH:s konsumentaffär) 
Som noterat i redovisningsprinciperna, ingår SHH avtal med bostadsrättsföreningar om uppförande av nyckelfärdiga 
bostadsfastigheter för konsumenter. SHH anser sig inte ha bestämmande inflytande över dessa bostadsrättsföreningar 
enligt IFRS 10 Koncernredovisning och de konsolideras därför inte. Föreningarna bedöms således utgöra SHH:s kunder. 
När det avser bostadsrättsföreningar hänförliga till investerartransaktioner konsolideras detta och relaterad intäkt 
redovisas när ägande övergår av fastigheten. Denna kritiska bedömning och uppskattning avser enbart SHH 
bostadsrättsföreningar riktade till konsumenter och relaterad koncern- och intäktsredovisning.  
 
En bostadsrättsförenings verksamhet kan delas in i två från varandra skilda faser. Den första, produktionsfasen, utgörs av 
den fas under vilken föreningen bildas och anskaffar den fastighet i vilka enskilda köpare förvärvar boende upplåtna med 
bostadsrätt. När fastigheten är färdigställd övergår verksamheten i en förvaltningsfas. De under produktionsfasen 
relevanta aktiviteterna är att teckna avtal med ett företag om produktion och tillhandahållande av en nyckelfärdig 
bostadsfastighet.  
 
Stadgarna i bostadsrättsföreningarna i konsumentaffären anger att majoriteten av styrelseledamöterna under hela 
produktionsfasen utses av en från SHH fristående part. SHH har ingen rätt att utse föreningarnas styrelser.  
 
Bostadsrättsföreningarnas styrelser utvärderar SHH:s anbud och fattar det för produktionsfasens verksamhet relevanta 
och viktiga beslutet om att ingå avtal med SHH om produktion och tillhandahållande av en nyckelfärdig bostadsfastighet.  
 
I och med ingångna avtal är SHH och bostadsrättsföreningarna överens om vad som ska levereras av SHH och vid vilken 
tidpunkt detta ska ske. SHH är därmed anlitad att leverera en nyckelfärdig bostadsfastighet mot en marknadsmässig 
ersättning och kan inte påverka de under produktionsfasen relevanta aktiviteterna i bostadsrättsföreningarna. 
 
SHH har även beaktat andra avtalsvillkor som skulle kunna ha betydelse för bedömningen. Bland dessa ingår att SHH 
under produktionstiden går i borgen för den del av bostadsrättsföreningarnas byggnadskreditiv som överstiger värdet 
av det pantbrev i den egna fastigheten som föreningen ställer som säkerhet, samt att SHH har ett åtagande att från 
föreningarna förvärva boende som inte upplåtits med bostadsrätt viss tid efter slutbesiktning och därmed står den icke-
påverkbara risken för en prisnedgång. SHH åtar sig enligt avtal även att, mot marknadsmässig ersättning, under 
produktionstiden svara för ekonomisk och annan förvaltning liksom att ersätta föreningarna för dess löpande kostnader. 
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Borgensåtagandet ar en temporär, partiell kreditförstärkning som till stor del lämnas för att, till fördel för båda parter, 
minska kostnaden för uttag av pantbrev. Åtaganden motsvarande att förvärva osålda lägenheter förekommer i flera 
andra branscher och detsamma gäller avtal där transaktionspriser varierar beroende på aktuellt marknadspris. SHH anser 
att detta åtagande påverkar bedömningen av intäktsredovisningen och inte bedömningen av huruvida bestämmande 
inflytande föreligger1). De andra beskrivna tjänsterna har avtalats av rent administrativa skäl och bedöms sakna betydelse 
för det av föreningen från SHH beställda totalatagandet att tillhandahålla en nyckelfärdig bostadsfastighet 
Vid en samlad bedömning av alla fakta och omständigheter anser SHH därför inte att ovanstående villkor, vilka i sig 
redovisas i enlighet med IFRS1), påverkar SHH:s slutsats. SHH kan inte påverka de under produktionsfasen relevanta 
aktiviteterna i bostadsrättsföreningarna utan är anlitad att leverera en nyckelfärdig bostadsfastighet mot en 
marknadsmässig ersättning. SHH anser sig därför inte ha inflytande över föreningarna enligt IFRS 10 och därmed har SHH 
inte bestämmande inflytande över föreningarna. 
 
1) Åtagandet att förvärva osålda lägenheter beaktas vid fastställande av transaktionspriset inom ramen för IFRS 15:s regler om rörlig 
ersättning. SHH upplyser i enlighet med IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar om borgensåtagandet medan, 
enligt samma standard, redovisning i resultat- och balansräkning blir aktuellt först i en situation där det bedöms sannolikt att 
åtagandet behöver infrias. 

 
Om SHH i stället hade bedömt att det har bestämmande inflytande skulle bostadsrättsföreningarna konsolideras. SHH:s 
kunder skulle då utgöras av enskilda bostadsrättsköpare, innebärande att intäkterna inte skulle redovisas över tid 
(successivt) utan vid tidpunkten för bostadsrättsköparnas tillträde till boendena. Baserat på vad SHH bedömer vara 
rimliga antaganden uppskattar SHH att i ett sådant scenario skulle utvalda delar SHH:s räkenskaper 2019 ändras som 
följer: 
 
 

 31 december 2019 enligt 
presenterade räkenskaper 

Justering 31 december 2019 utan 
successiv vinstavräkning 

Brf:er 
Totala intäkter 407 676 -668 407 008 
Andelar i intresseföretags 
resultat efter skatt 

 
24 947 

 
-4 844 

 
20 103 

Rörelseresulat 29 137 -5 512 23 625 
Årets resultat 12 223 -5 512   6 711 
    
Totala tillgångar 862 038 -5 512 856 526 
Eget kapital 412 330 -5 512 406 818 
Totala Skulder 449 708 0 449 708 

 
Vid tillämpning av successiv vinstavräkning finns det även annan osäkerhet i uppskattningarna förutom vad som ovan 
anges. SHH tillämpar successiv vinstavräkning där projektets intäkter och resultat redovisas successivt under projektet 
baserat på en prognos och projektets aktuella färdigställandegrad. Detta kräver att projektets intäkter och kostnader och 
därmed marginal kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Detta bygger på SHH:s system för kalkylering, rapportering, 
uppföljning och prognos. I detta system krävs indata i form av uppskattning och bedömningar som är beroende av den 
kunskap och erfarenhet som SHH och dess medarbetare besitter. Det slutliga projektutfallet kan dock avvika från de 
bedömningar som görs.  

Resultatavräkning av fastighetsutvecklingsprojekt 

Fastighetsförsäljningar redovisas per den tidpunkt då villkoren i kontraktet bedöms vara uppfyllda. Detta motsvaras 
huvudsakligen av när projektet är färdigställt och har överförts till köparen. Tidpunkten för resultatavräkning är avhängigt 
avtalet med köparen och kan vara vid avtalstecknande, viss uthyrningsgrad, färdigställande, övergång av äganderätt eller 
en kombination av dessa variabler. Detta avgörs från avtal till avtal och innehåller inslag av uppskattningar och 
bedömningar samt gäller både vid direktförsäljning av fastighet och vid indirekt försäljning via försäljning av bolag. 

Borgens- och garantiförpliktelser, rättstvister med mera 

Inom ramen för SHH:s ordinarie affärsverksamhet är SHH från tid till annan part i rättstvister. I dessa fall görs en 
bedömning av SHH:s åtaganden och sannolikheten för ett för SHH negativt utfall. SHH bedömning görs utifrån den 
information och kunskap SHH har i dagsläget. Bedömningar är i något fall svåra och slutligt utfall kan bli annat än 
bedömt. 
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IFRS 16 

SHH Bostadskoncernen leasar främst lokaler och fordon, men även viss utrustning. Vid diskontering av framtida 
leasingavgifter avseende samtliga leasade tillgångar används 5,2% då koncernen bedömt att detta motsvarar den faktiska 
räntan och återspeglar dotterbolagens finansiella styrka, specifika förhållanden samt den tillgång som leasas för att 
därmed ta hänsyn till det aktuella leasingavtalets längd, säkerheter, värde och ekonomisk miljö. En justering av 
räntesatserna skulle kunna båda öka och minska det beräknade värdet av den leasade tillgången, och därmed den 
upptagna skulden. En ändring av räntesatsen skulle också påverka den redovisade kostnaden i resultaträkningen och vad 
som redovisas som avskrivning respektive räntekostnad. 

Not 4 Definitioner, beräkning av nyckeltal 

Avkastning på eget kapital                                                                                                                                                         
Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt 
till moderbolagets aktieägare, omräknat till helårsvärde för den aktuella perioden. 

Beräkning: 12 789 / ((408 675 + 404 816 + 391 694 + 387 777 + 411 883) / 5) = 3,2% 

Bruttomarginal                                                                                                                                                                        
Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning. 

Beräkning: 43 489 / 407 438 = 10,7% 

Rörelsemarginal                                                                                                                                                                    
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. 

Beräkning: 29 137 / 407 438 = 7,2% 

Nettolåneskuld                                                                                                                                                                         
Räntebärande skulder och avsättningar minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel. 

Beräkning: (235 677 + 56 150) – 142 482 = 149 345 tkr 

Skuldsättningsgrad                                                                                                                                                                
Nettolåneskuld dividerad med eget kapital. 

Beräkning: 149 345 / 412 329 = 0,4 

Soliditet                                                                                                                                                                                                   
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 

Beräkning: 412 329 / 862 038 = 48% 

Vinstmarginal                                                                                                                                                                                        
Årets resultat dividerat med nettoomsättning.                 

Beräkning: 12 223 / 407 438 = 3,0% 

Resultat per stamaktie                                                                                                                                                                
Periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget i förhållande till genomsnittligt antal stamaktier. Resultat per 
aktie fördelas på det genomsnittliga antal aktier efter utdelning till preferensaktieägarna. 

Beräkning: ((12 789 – 9 582) / 4 040 438) x 1 000 = 0,79 kr 

 

Not 5 Händelser efter balansdagen 

I februari förvärvade SHH Samhällsfastigheter en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. 
Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i 
hyresrättsform. Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan 
Malmö och Lund. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande. 
 
I mars tecknade SHH Samhällsfastigheter avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm som ska byggas 
om till grundskola för Internationella Engelska Skolan. Fastigheten är belägen på Vårby Udde där kommunen planerar för 
utbyggnad av 2 000 nya bostäder. Den nya skolan planeras inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och 
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kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal. SHH avser 
behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande. 
 
Med anledning av effekterna av spridningen av Covid-19 har vi gjort analyser och genomgångar utifrån olika 
riskscenarion. Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom 
ramen för den normala affärsverksamheten. Sedan en tid arbetar SHH systematiskt med att förbereda sig för att hantera 
påverkan på den löpande verksamheten, till exempel genom hemarbete för att minska risken för smittspridning både 
internt och mot omvärlden. Liksom för många andra bolag föreligger hos SHH bemanningsmässiga risker i entreprenad- 
och underleverantörskedjan, vi har dock inte har blivit utsatta för väsentliga störningar hittills. Under en period, vars 
varaktighet ingen kan överblicka, förväntar vi en minskning i efterfrågan av bostadsrätter samtidigt som boknings- och 
försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget är på en god nivå. Strategin för att överbrygga den akuta 
covid-19-perioden är att värna om fortsatt god likviditet och produktionskapacitet till dess att marknadssituationen har 
förbättrats. Ingen vet dock i dagsläget hur länge den rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter den kan få. 
 
Not 6 Totala mellanhavanden med Bostadsrättsföreningar 

 Koncernen 
 2019 2018 
   
Övriga fordringar 13 510 11 814 
Upplupna intäkter 0 122 
Övriga skulder              -9 -111 020 
Upplupna kostnader -0 -213 
Summa      13 501  -99 297 
 

Vissa delar av ovanstående belopp kan förfalla efter 12 månader men då tidigare avräkning kan ske redovisas beloppen i 
sin helhet som kortfristiga. 
 
Not 7 Intäkternas fördelning 
 
Koncernens omsättning hänför sig till försäljning av fastigheter och projektutveckling av boende. Fördelningen av 
omsättningen framgår enligt nedan. 
 Koncernen 
 2019 2018 
I nettoomsättningen ingår intäkter från:   
Projektutveckling och entreprenad av bostadsutveckling åt 
bostadsrättsföreningar  273 165 379 474 
Redovisning av intäkter över tid  100 235 22 048 
Resultat från avyttring av aktier  34 038 4 861 
Delsumma 407 438 606 383 
   
I övriga intäkter ingår intäkter från:   
Provisionsintäkter m.m. 0 0 
Hyror 238 0 
Delsumma 238 0 
   
Totala intäkter 407 676 606 383 
 
För ytterligare information kring förändring av pågående arbeten för annans räkning hänvisas till not 21. 
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Not 8 Ersättning till revisorerna 

Tabellen nedan specificerar vad revisionsarvoden och kostnadsersättningar är hänförliga till. 

 Koncernen Moderbolaget 

  2019 2018 2019 2018 
PricewaterhouseCoopers AB         
Revisionsuppdraget 658 619   305  355  
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 20 0   0  
Skatterelaterade uppdrag  0 59 0             59 
Övriga tjänster 0 0 0              0 

Summa 658 698 305         414 
 

Ovan specificerade belopp avser moderbolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Skatterådgivning omfattar frågor 
av skatteteknisk natur avseende strukturfrågor samt frågor avseende efterlevnad av skattelagstiftning. Övriga tjänster 
avser bland annat särskilda genomgång av dokumentation av intern kontroll och redovisningsteknisk rådgivning 
avseende IFRS. 

 

Not 9 Antal anställda, personalkostnader och ersättningar till ledande befattningshavare 
 
Ersättningar, avsättningar och övriga förmåner i moderföretaget och koncernen framgår enligt nedan. 
 
 Koncernen 
 2019 2018 
Medelantalet anställda   
   
Kvinnor 10 12 
Män 11 11 
Totalt 21 23 
   
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader   
Löner och ersättningar till styrelsen, vd och ledande befattningshavare 7 452 7 266 
Löner och ersättningar till övriga anställda 9 272 9 384 
Delsumma 16 724 16 650 
   
Sociala avgifter enligt lag och avtal till styrelse, vd och 
ledande befattningshavare 

 
2 743 

 
                    2 748 

Sociala avgifter enligt lag och avtal till övriga anställda 3 251 3 761 
Pensionskostnader för styrelsen, vd och ledande befattningshavare 1 838 1 914 
Pensionskostnader för övriga anställda 1 213 1 493 
Delsumma 9 045 9 916 
   
Övrigt  1 062  1 477 
   
Totalt  26 831  28 043 
 
 
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör ledningen. 
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Koncernen 
 2019 2018 
Antal styrelseledamöter på balansdagen   
Kvinnor 1 1 
Män 5 5 
Totalt 6 6 
   
Antal ledande befattningshavare på balansdagen   
Kvinnor 1 1 
Män  5 5 
Totalt 6 6 
 
 
 
 

 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 

 
Löner och  
förmåner 

Rörlig 
ersättning 

Pensions-
kostnader 

Total 
ersättning 

Löner och 
förmåner 

Rörlig 
ersättning 

Pensions-
kostnader 

Total 
 ersättning 

Styrelseledamot, Johan Hessius 100 - - 100 116 - - 116 
Styrelseledamot, Misha Moeremans 
d´Emaus - - - - - - - - 

Styrelseledamot, Thomas Eriksson 100 - - 110 116 - - 116 

Styrelseordförande, Johan Ericsson 200 - - 200           213 - - 212 

Styrelseledamot, Ulrika Hallengren 100 - - 100 100 - - 100 

Styrelseledamot, Marcus Hansson 100 - - 100 58  - - 58 

Delsumma styrelsen 600 0 0 600 603 0 0 603 

VD 1 854 0 551 2 405 1 786 0 546 2 332 
Övriga ledande befattningshavare 
koncernen, 5 personer 5 598 

 
0 1 287 6 885 5 744 

 
0 1 368 7 112 

Delsumma VD och ledande 
befattningshavare 7 452 

 
0 1 838 9 290 7 530 

 
0 1 914 9 444 

Totalt 8 052 
 

0 1 838 9 890 8 133 
 

0 1 914 10 047 

         

Styrelse och VD 
Till styrelsens ordförande och övriga årsstämmovalda ledamöter utgår styrelsearvode enligt beslut av årsstämman. Till 
VD och tillika styrelseledamot utgår inget styrelsearvode från SHH Bostad AB. Inga pensioner utgår till styrelsen. Ingen 
av styrelseledamöterna har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörande av uppdraget. 

From bolagsstämman 2018 erhålls styrelsearvoden via lön. Styrelsens ordförande har under året erhållit 
konsultarvode. 

VD:s ersättningar föreslås av ordföranden och fastställs av styrelsen. Ersättning till VD utgörs av en fast ersättning, en 
rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Under 2019 erhöll VD motsvarande 2,4 mkr (2,3). 

 
Uppsägningstider och avgångsvederlag 
Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska inte överstiga sex månadslöner, tolv 
månadslöner ifråga om VD, vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid uppsägning från ledande 
befattningshavares sida. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang VD och övriga 
medlemmar av ledningsgruppen. Styrelsen äger rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning för ledande 
befattningshavare om det i enskilda fall finns särskilda skäl. 
 
Pensioner 
Det förekommer inga förmånsbestämda pensioner utan samtliga pensioner är avgiftsbestämda då SHH inte har något 
åtagande eller utfästelse om pension mot någon person. Inbetalningar av pensionspremier kostnadsförs löpande. 
Pensionsåldern är 65 år och det finns inga andra separata överenskommelser för VD eller ledande befattningshavare. 
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Not 10 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
 
 Koncernen 
 2019 2018 
Övriga immateriella tillgångar 0 0 
Maskiner och inventarier 356 333 
Nyttjanderätter 2 956 0 
Summa 3 312 333 

 

 

 

Not 11 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

 
 Koncernen 
 2019 2018 
Realisationsresultat vid försäljningar 622 0 
Summa 622 0 
 
 
Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 Koncernen 
 2019 2018 
Räntor 2 945 3 332 
Summa 2 945 3 332 
 
 
Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 
 Koncernen 
 2019 2018 
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -20 415 -20 881 
Summa -20 415 -20 881 
 

Not 14 Skatt på årets resultat 
 Koncernen 
 2019 2018 
Aktuell skatt -66 -4 
Skatt på årets resultat -66 -4 
   
Redovisat resultat före skatt   12 289   -5 022 
   
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 21,4% (22%)                    -2 630   1 105 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter intresseföretag 1 058 0 
Skatteeffekt ej avdragsgilla räntor 3 688 0 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter försäljning dotterföretag                     7 284                     1 069 
Skatteeffekt outnyttjade underskott                    -9 406              -2 274   
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader      -60       96 
Redovisad skattekostnad       -66         -4 
 

 2019 2018 
Outnyttjade underskott 238 627 125 887 
Potentiell skatteförmån, 21,4% (22%) 51 066 27 965 
De outnyttjade underskottsavdragen är inte tidsbegränsade. 
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Not 15 Varumärken 
 
 

Koncernen 

 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärden 466 466 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 466 466 
   
Ingående avskrivningar -466 -466 
Årets avskrivningar -0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -466 -466 
   
Utgående restvärde enligt plan 0 0 

 

Not 16 Goodwill 
 
 

Koncernen 

 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärden 19 884 19 884 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 884 19 884 
Utgående restvärde enligt plan 19 884 19 884 

Goodwill på 19,9 mkr härrör från bolagsförvärv under 2015 och hänför sig till operativ expansion, humankapital och 
synergieffekterna genom samordning med koncernens övriga verksamhet. 

Nedskrivningsprövning 

Goodwill prövas årligen i syfte att fastställa om det finns ett nedskrivningsbehov. Årets prövning gjordes i anslutning 
till räkenskapsårets slut genom en analys av nyttjandevärdet. De viktigaste antagande i denna prövning är framtida 
tillväxttakt, rörelsemarginalens utveckling, förändring av operativ sysselsatt kapital och bedömd WACC efter skatt 
(Weighted Average Cost of Capital) vilken bestäms utifrån aktuell vägd kapitalkostnad om 9,2% (9,2%). 

Tillväxttakten, rörelsemarginalen och förändringar i operativt kapital baseras på ledningens bedömning av 
marknaden, ledningens erfarenheter av liknande verksamhet samt bolagets strategi. Beräkningen baseras på av 
styrelsens godkända budget för nästkommande år. Inflationsantagandet har varit 2% för båda åren. 

Resultatet av 2019 års prövning av nedskrivningsbehovet gav att ingen nedskrivning redovisas för 2019, vilket inte 
gjordes tidigare år heller. 

En ökning av diskonteringsränta (WACC) med en procentenhet kommer ej föranleda någon nedskrivning av goodwill 
ej heller kommer en årlig minskning av resultatet med 10% föranleda någon nedskrivning av goodwill.  

Det har fastslagits att verksamheten inom SHH Bostad AB bedrivs i ett segment i och med att rörelsesegmenten har 
likartade ekonomiska egenskaper genom att tjänsternas karaktär och kunder är den samma. Detta innebär att den 
årliga prövningen avseende nedskrivningsbehov baseras på helhets nyttjandevärde. 

 

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer 
 Koncernen 
 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärden 1 741 1 742 
Årets förändringar                            0                        -1 
- Inköp                        197   0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 938 1 741 
   
Ingående avskrivningar -953 -620 
Årets förändringar  0                             0 
- Avskrivningar -356 -333 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 309 -953 
   
Utgående restvärde enligt plan 629 788 
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Not 18 Leasingavtal 
 
I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:           Koncernen 
 
Nyttjanderättstillgångar 

 
2019 

 

Fastigheter                  13 553  
Utrustning 1 620  
Fordon                        314    
 15 487  
Leasingskulder    
Kortfristiga                    2 745                              
Långfristiga 12 932  
 15 677  
 
I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal: 
 
Avskrivningar på nyttjanderätter 

 
2019 

Fastigheter                   -2 226 
Utrustning                       -269 
Fordon  -389 
  -2 884 
  
Tillkommande leasingavtal 2019                    1 851 
Räntekostnader (ingår I finansiella kostnader)                      -872 
Korttidsleasar         0 
Utgifter hänförliga till leasingavtal av lågt värde (ingår i övriga kostnader) 
Realisationsvinst hänförlig till avslutade leasingavtal (ingår i finansiella 
kostnader) 

   -341 
 

       9 
 
Koncernen leasar diverse kontor, maskiner och fordon. Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder mellan 6 
månader till 5 år men möjligheter till förlängning kan finnas.  
Avtal kan innehålla både leasing- och icke-leasingkomponenter. Villkoren förhandlas separat för varje avtal och innehåller 
ett stort antal olika avtalsvillkor.  
Leasade materiella anläggningstillgångar klassificerades som antingen finansiella eller operationella leasingavtal till och 
med slutet av räkenskapsåret 2018. Från och med 1 januari 2019 redovisas leasingavtalen som nyttjanderätter och en 
motsvarande skuld, den dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen. 
 
Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initial till nuvärde. Leasingskulderna inkluderar nuvärdet 
av följande leasingbetalningar:  
• fasta avgifter efter avdrag för eventuella förmåner i samband med tecknandet av leasingavtalet  
• belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren enligt restvärdesgarantier  
• lösenpriset för en option att köpa om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en sådan möjlighet 
• straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet, om leasingperioden återspeglar att koncernen kommer att 
utnyttja en möjlighet att säga upp leasingavtalet.  
 
Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis säkra förlängningsoptioner ingår också i värderingen av skulden.  
Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets implicita ränta. Om denna räntesats inte kan fastställas enkelt, vilket 
normalt är fallet för koncernens leasingavtal, används marginella låneränta, vilken är räntan som skulle betalas för att låna 
de nödvändiga medlen för att köpa en tillgång av liknande värde som nyttjanderätten i en liknande ekonomisk miljö med 
liknande villkor och säkerheter.  
Leasingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden och ränta. Räntan redovisas i resultaträkningen över 
leasingperioden på ett sätt som medför en fast räntesats för den under respektive redovisade leasingskulden. 
Nyttjanderätten skrivs av linjärt över leasingperioden. 
Korta avtal av mindre värde eller med en leasingtid på 12 månader eller mindre kostnadsförs.  
 
Under året kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal för byggnader, fordon och maskiner samt 
inventarier uppgick till 3 641 tkr (3 475). Tabellen nedan specificerar hur det nominella värdet av avtalade framtida 
minimileaseavgifter fördelar sig. 
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 Koncernen 
 2019 2018 
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal: 

  

Förfaller till betalning inom ett år 3 585 3 523 
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år                   10 677  10 066 
Summa 14 262 13 589 
   
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 3 641 3 475 

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler. Avtalet om hyra 
löper tom år 2022 med möjlighet för företaget att förlänga 36 månader. Inga variabla avgifter förekommer. 
Brygga mellan operationell leasing enligt IAS 17 och leasingskulden enligt IFRS 16 
                                                                                                                                                 1 jan 2019 
Operationell leasing enligt IAS 17 per 31 december 2018  
Diskonteringseffekt 

                  13 589 
                    4 066 

Finansiell leasing per 31 december 2018                    17 655 
Korttidsleasingavtal som kostnadsförs linjärt         0 
Leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som 
kostnadsförs linjärt 

                 
                       -341 

Leasingskuld enligt IFRS16 per den 1 januari 2019 17 314 
 

Not 19 Andelar i intresseföretag 

Koncernen 

Indirekt ägda 

Intressebolag Org nr Säte 
Kapital-
andel 

Rösträtts-
andel 

SHH Invest nr 25 AB 559016-4249 Stockholm 100 100 
SHH Invest nr 49 AB 556889-3746 Stockholm 50 50 
SHH Landbolaget AB 559079-0324 Stockholm 50 50 
Plutonen Exploatering AB 556908-8940 Stockholm 50 50 
Selfoss Invest AB 559076-1044 Stockholm 50 50 
Korskryddan AB 559116-2499 Stockholm 50 50 
SB Bostad I Stockholm AB 559094-8914 Stockholm 50 50 
Stjernvalvet Bostad AB 559094-8906 Stockholm 50 50 
SHHNREP Invest AB 559192-1050 Stockholm 50 50 

 

Intressebolag 

Bokfört 
värde 

2019-12-31  

Bokfört 
värde 

2018-12-31 
Antal 

andelar 
SHH Invest nr 25 AB 0  9 216  250 
SHH Invest nr 49 AB 524  5 480  500 
SHH Landbolaget AB 221 298  221 824  250 
SHH Invest nr 61 AB 0  24 774  10 000 
Plutonen Exploatering AB 225  25  250 
Selfoss Invest AB 5 116  1 485  500 
Korskryddan AB 21 798  11 065  250 
SB Bostad I Stockholm AB 7 963  3 425  250 
Stjernvalvet Bostad AB 1 102  5 761  250 
SHHNREP Invest AB 3 194  0  250 
Summa 261 220  283 055   
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Koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående anskaffningsvärde                 283 055                254 098 
Förvärv 96 977 0 
Resultatandel efter skatt 24 947 18 618 
Omklassificering aktier dotterbolag / intressebolag -155 979 42 
Uppskrivning  0 9 697 
Aktieägartillskott   12 220         600 
Utgående anskaffningsvärde 261 220 283 055 

 

Nedan specificeras finansiell information avseende koncernens intresseföretag. Informationen avser 100 % om inte 
annat anges. Koncernens kapitalandel i intresseföretagen uppgår till 20-50 procent. 

 

   SHH Plutonen  SHH SHH Stjern-  SB   Summa 

 Kors- Invest Exploa- Selfoss Land- Invest valvet Bostad SHHNREP intresse- 

Belopp i mkr kryddan nr 61 tering Invest bolaget nr 49 Bostad i Sthlm Invest AB företag 

Totala intäkter 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,5 0,0 0,0 83,5 

Bruttoresultat 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 3,6 

Rörelseresultat 0,8 0,0 0,0 -0,2 -0,8 0,0 2,1 -0,2 0,0 1,7 

Periodens resultat -0,1 0,0 0,0 -0,8 -1,0 0,0 14,3 -1,8 -0,6 10,0 

Successiv vinstavräkning 0,0 24,8 0,0 8,5 0,0 0,0 -14,3 9,5 4,2 32,7 

Periodens resultat* -0,1 24,8 0,0 7,7 -1,0 0,0 0,0 7,7 3,6 42,7 

SHH:s andel av resultatet 1,2 13,7 0,1 3,7 -0,5 1,4 0,0 3,9 1,4 24,9 
* Inklusive successiv vinstavräkning 

  SHH Plutonen  SHH SHH Stjern- SB  Summa 

 Kors- Invest Exploa- Selfoss Land- Invest valvet Bostad SHHNREP intresse- 

Belopp i mkr kryddan nr 61 tering Invest bolaget nr 49 Bostad i Sthlm Invest AB företag 

Boendeprojekt* 98,1 0,0 0,0 383,4 360,2 0,0 3,5 129,4 41,7 1 016,3 

Övriga tillgångar 1,5 0,0 0,5 128,6 125,2 1,8 12,2 56,9 0,1 326,8 

Summa tillgångar 99,6 0,0 0,5 512,0 485,4 1,8 15,7 186,3 41,8 1 343,1 

Eget kapital* 43,6 0,0 0,4 10,5 399,3 1,1 14,8 16,0 7,2 492,9 

Skulder 56,0 0,0 0,1 501,5 86,1 0,7 0,9 170,3 34,6 850,2 

Summa eget kapital & skulder 99,6 0,0 0,5 512,0 485,4 1,8 15,7 186,3 41,8 1 343,1 

SHH:s andel av eget kapital 21,8 0,0 0,2 5,2 199,7 0,5 7,4 8,0 2,9 245,7 
* Inklusive successiv vinstavräkning 

 

Not 20 Andra långfristiga fordringar 
 Koncernen 
 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärden 1 645 765 
Tillkommande fordringar 0 1 480 
Avgående fordringar -1 645 0 
Omföring fordran till aktier dotterbolag 0 -600 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 0 1 645 
   
Utgående restvärde enligt plan 0 1 645 
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Not 21 Boendesprojekt 
2019                       2018 

Koncernen 
Exploaterings 

fastigheter 
Pågående  

boendeprojekt 
Färdigställda 

boende 
Exploaterings-   
fastigheter 

Pågående   
boendeprojekt 

Färdigställda 
boende 

Ingående anskaffningsvärde 51 541 98 887 0 - 340 243 0 
Investeringar 47 021  67 752 53 035 - 186 782 - 
Avyttringar - -155 351 0 - -361 897 0 
Projektnedskrivningar  -  -7 583  -14 700 0  
Successiv vinstavräkning - 668 - - 0 - 
Omklassificering till 
exploateringsfastigheter 

 -54 833 54 833  - 66 241 -66 241 - 

Utgående ackumulerade 
anskaffningar 

43 729 59 206 53 035 51 541 98 887 
 

       
Utgående redovisat värde 43 729 59 206 53 035 51 541 98 887 0 
 
Avtalsskulder i form av förskott från kunder ingår i utgående balans med 0 (112,3) MSEK. 
 
Not 22 Kundfordringar 
 Koncernen 
 2019 2018 
Kundfordringar före avdrag för reservering avseende kundförluster 1 950 4 486 
Summa 1 950 4 486 

SHH Bostad AB har inga förfallna kundfordringar och därmed finns inga reserveringar för osäkra fordringar. 

 

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 Koncernen 
 2019-12-31 2018-12-31 
Förutbetalda hyror 787 753 
Upplupna ränteintäkter 1 947 3 438 
Upplupna intäkter 25 445 0 
Övriga poster 3 731 5 373 
Summa 31 910 9 563 

 
 

Not 24 Likvida medel 
 Koncernen 
 2019-12-31 2018-12-31 
Kassa och bank 142 482 234 679 
Summa 142 482 234 679 
 
 
Not 25 Aktiekapital 
 

Antal utgivna aktier per 31 december 2019  
Stamaktier 4 040 438 
Preferensaktier 479 087 
Summa 4 519 525 
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Avstämning av antalet aktier     
Antal aktier 

(tusental) 
Avstämning stamaktier      
Per 22 april 2015     3 000 
Per 9 december 2015     232 
Per 2 juni 2017     808 
Per 31 december 2019     4 040 
Avstämning preferensaktier      
Per 22 april 2015     63 
Per 20 maj 2015     12 
Per 9 juni 2015     4 
Per 26 november 2015     162 
Per 9 december 2015     166 
Per 29 maj 2017     32 
Per 29 maj 2018     40 
Per 31 december 2019     479 
      
Totalt per 31 december 2019     4 519 
 
 

Aktieägare med än 10 % av rösterna: 

Misha Moeremans d'Emaus direkt och via bolag med 36,0% av rösterna 
Fastighets AB Balder med 21,3% av rösterna 
Johan Ericsson via bolag med 15,6% av rösterna 
Ando Wikström via bolag med 15,6% av rösterna 

Resultat per aktie 

Resultat per aktie (0,79 kr) definieras som årets resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget (12 789 tkr) efter 
utdelning till preferensägarna (9 582 tkr) i förhållande till genomsnittligt antal stamaktier (4 040,438). Några 
utspädningseffekter förekommer ej. 

Preferensaktierna är inlösbara till 325 kr per aktie när som helst av moderföretaget. Aktierna ger en utdelning på 8% per 
år på det nominella beloppet om 250 kr per aktie. Om vinsten för ett räkenskapsår inte är tillräcklig för att utdelning ska 
kunna ske, ackumuleras utdelningen och betalas ut när tillräckliga vinstmedel finns tillgängliga. Vid en nedläggning av 
företaget kan preferensaktieägarna få ut ett maximalt värde på 287,50 kr per aktie. 

Utdelning 

För 2019 föreslår styrelsen 20,00 kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas kontant med 5,00 kr kvartalsvis 
med avstämningstidpunkter den 10 juni 2020, 10 september 2020, 10 december 2020 och 10 mars 2021. 

 

Not 26 Förslag till disposition av resultatet 
   
Till årsstämmans finns följande medel att förfoga:   
Överkursfond          179 491 855 kr  
Balanserat resultat    63 275 050 kr  
Årets resultat   -16 425 612 kr  
  226 341 293 kr  
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:   
Delas ut till aktieägarna   
20 kr per preferensaktie, totalt 479 087 aktier (efter 26 maj)       9 581 740 kr  
Balanseras i ny räkning överförs  216 759 553 kr  
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Not 27 Upplåning 

 
 Koncernen 
Räntebärande skulder 2019-12-31 2018-12-31 
Långfristiga skulder   
Obligationslån 220 000 230 000 
Leasingskulder 12 932 0 
Skulder till kreditinstitut 0 218 
Delsumma 232 932 230 218 
Kortfristiga skulder   
Leasingskulder     2 745 0 
Skulder till kreditinstitut   56 150 167 170 
Delsumma   58 895 167 170 
   
Summa räntebärande skulder 291 827 397 388 
 
 
 Koncernen 
 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående upplåning 397 388 473 103 
Ny upplåning     8 371 104 980 
Amorteringar - 14               -111 238 -148 296 
Amorteringar, ej kassaflöde                    -2 694 -32 399 
Utgående upplåning     291 827 397 388 
 

Bolagets upplåning förfaller enligt följande:  

Per 2018-12-31 
Mindre 
än 1år 1-5 år 

Mer än   
5 år Totalt 

Total upplåning 167 170 230 218              0 397 888 
 
 
Bolagets upplåning förfaller enligt följande:  

Per 2019-12-31 
Mindre 
än 1år 1-5 år 

Mer än   
5 år Totalt 

Total upplåning 56 150 235 677              0 291 827 
 
 
 

Avtalsenliga löptider för 
finansiella skulder per 31 
december 2019 

Mindre 
 än 6 

månader 

Mellan 6  
och 12 

 månader 
Mellan 1 och 

2 år 
Mellan 2 
och 5 år 

 
 
 

Mer än  
5 år 

Summa avtals- 
enliga 

kassaflöden 

 
 

Redovisat värde  
Fordringar/ 

skulder 
Finansiella skulder (exkl. 
derivat) 

    
 
 

 
 

Leverantörsskulder 6 286  - - - - 6 286 6 286 
Upplåning - - 32 500 - 23 650 56 150 56 150 
Leasingskulder  1 384  1 362 2 662 7 622 2 647 15 677 15 677 
Summa finansiella skulder 7 670 1 362 35 162 7 622 26 297 78 113 78 113 
Derivat 
Företagsobligationer 

 
                   3 198  

 
  

 
220 000 

  
 - 

 
               223 198 

 
               220 000 

Summa derivat 3 198 -    220 000     - 223 198 220 000 
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Not 28 Övriga kortfristiga skulder 

Koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 
Personalskatt 480 650 
Lagstadgade sociala avgifter 417 537 
Skuld till närstående  2 395 2 395 
Övriga kortfristig skulder  67 513 21 271 
Summa  70 805 24 853 
   
Samtliga skulder är i svenska kronor.   

 

Not 29 Ställda säkerheter 

  Koncernen Moderbolaget 

 2019 2018 2019 2018 
Ställda säkerheter         
För egna avsättningar och skulder       
Pantsatta aktier för obligation, nyemission mm 261 860 227 026 110 358 89 777 
Pantsatta reverser 0 0 262 500 262 500 
Hyresdeposition 0 0 0 0 
Övriga poster 50 268 50 50 

Summa ställda säkerheter 261 910 227 294 372 908 352 327 
 
 
Not 30 Eventualförpliktelser 

 Koncernen Moderbolaget 

 2019 2018 2019 2018 
Eventualförpliktelser         
Borgensåtaganden för pågående byggnadsprojekt 286 843 51 018 267 850 51 018 
Lämnade garantier för mottagna förskott 9 475 35 977 0  0  
Hyresgaranti 764 764 0 0  
Övriga eventualförpliktelser 60 801 69 801 50 50 
Summa eventualförpliktelser 357 984 148 561 267 900 51 068 

 
För garantiåtaganden se vidare avsättningar i redovisningsprinciperna. 
 
 
Not 31 Finansiell riskhantering 

Finansiella riskfaktorer 

Koncernen exponeras, genom den verksamhet som bedrivs, för finansiella risker som ränterisk, finansierings/ 
likviditetsrisk och kredit/motpartsrisk, som beskrivs i avsnitten nedan. Koncernens finansiella riskhantering fokuserar 
på de finansiella marknadernas oförutsägbarhet och försöker minimera riskerna för ogynnsamma effekter på 
koncernens resultat. 

Ränterisk 

Ränterisk är risken att koncernens nettoresultat påverkas av förändringar av erlagda och/eller erhållna räntor till följd 
av förändringar i det allmänna ränteläget. 

Refinansieringsrisk 

Refinansieringsrisk definieras som risken att SHH Bostad AB inte ska kunna erhålla finansiering vid en given tidpunkt, eller 
att kreditgivarna ska få svårigheter att infria sina utfästelser. 
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Likviditetsrisker 

För att erhålla god flexibilitet och kostnadseffektivitet samt säkerställa tillgången på framtida finansieringsbehov arbetar 
SHH Bostad AB aktivt med betalningsberedskapen i form av projektbaserad upplåning från såväl kreditinstitut som 
övriga aktörer. Betalningsberedskapen definieras som likvida medel, kortfristiga placeringar och outnyttjade bindande 
kreditfaciliteter. SHH Bostad AB:s likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 142 mkr. 

Kreditrisker 

SHH Bostad AB har begränsade kreditrisker då äganderätt avseende bostadsprojekt sker när betalning har erlagts. 
Underliggande belopp är i svenska kronor. 

Kreditrisker i kundfordringar 

Risken att kunder inte uppfyller sina åtaganden, d.v.s. att betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kreditrisk. Kunder 
kreditkontrolleras varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika 
kreditupplysningsupplysningsföretag. För större kundfordringar begränsas risken för kreditförluster genom olika typer av 
säkerheter. Dessa kan till exempel vara bankgarantier, spärr i byggnadskreditiv, moderbolagsgarantier samt övriga 
betalningsgarantier. 

 

Koncernen har följande finansiella instrument 

 

Klassificering av finansiella instrument (enligt IFRS 9,2018) 

 
2018 

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde via 
övrigt totalresultat 

Finansiella 
Tillgångar 
värderade till 
verkligt värde 
över resultat-
räkningen 

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
upplupet 
anskaffnings- 
värde 

 
 
 
 
Skuld  
värderat  
till upplupet 
anskaffnings-
värde 

Finansiella skulder 
Värderade till verkligt 
värde över 
resultaträkningen  

 
 
 
 
 
 
Övriga 
finansiella 
skulder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Summa 

Andra långfristiga aktieinnehav - - - - - - - 

Långfristiga fordringar - - - - - - - 

Kundfordringar - - 4 486 - - - 4 486 

Övriga fordringar                                                         -                                  - - - - - - 

Likvida medel - - 234 679 - - - 234 679 

Företagsobligationer - - - - - - - 

Summa tillgångar 0 0 239 165 
 

0 
 

0 
 

239 165 
 
 
 
 

Långfristiga räntebärande skulder    

 

 

  

Övriga långfristiga skulder - - - 218 - - 218 

Kortfristiga räntebärande skulder - - - 167 383 - - 167 383 

Leverantörsskulder - - - 16 819 - - 16 819 

Övriga kortfristiga skulder                                          -                                 - - - - - - 

Företagsobligationer - - - 233 156 - - 233 156 

Summa skulder 0 0 0 
 

417 576 0 
 

0 
 

417 576 
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Klassificering av finansiella instrument (enligt IFRS 9,2019) 

 

 

 

 

Not 32 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm 
 Koncernen 
 2019 2018 
Avskrivningar 3 312 333 
Justering för successiv vinstavräkning -668 -60 685 
Realisationsresultat vid försäljning av dotterföretag  -34 038 -4 861 
Resultatandel av intresseföretagets resultat  -24 947 -18 618 
Övriga poster 1 128 10 370 
Summa justeringar -55 213 -73 461 
 
 
 
 
Avstämningar av skulder som härrör från finansieringsverksamheten - koncernen 

 
UB 

2018 
Kassa- 
flöden 

Icke- 
kassaflödespåverkande 

                        förändringar 
UB 

2019 
Obligationslån     230 000 0                                    -10 000 220 000 
Leasingsskulder 218 -218  0 
Upptagna lån 167 170    -111 020                                      56 150 
Övriga skulder 0        -21 725                                         37 402 15 677 
Summa skulder härrörande     
från finansieringsverksamheten 397 388  -132 963  27 402   291 827 

 

 
 
 
 
 
 
2019 

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde via 
övrigt totalresultat 

Finansiella 
Tillgångar 
värderade till 
verkligt värde över 
resultaträkningen 

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
upplupet 
anskaffnings- 
värde 

 
 
 
Skuld 
värderat till 
upplupet 
anskaffnings- 
värde 

Finansiella 
skulder 
Värderade till 
verkligt värde 
över 
resultaträkningen  

 
 
 
Övriga 
finansiella 
skulder Summa  

Andra långfristiga aktieinnehav - - - - - - - 

Långfristiga fordringar - - - - - - - 

Kundfordringar - - 1 950 - - - 1 950 

Övriga fordringar                                                     -                                       - - - - - - 

Likvida medel - - 142 482 - - - 142 482 

Företagsobligationer - - - - - - - 

Summa tillgångar 0 0 144 432 
 

0 0 0 144 432 
 
Långfristiga räntebärande skulder    

 
   

Övriga långfristiga skulder - - - 12 488 - - 12 488 

Kortfristiga räntebärande skulder          - - - 59 339 - - 59 339 

Leverantörsskulder - - - 6 286 - - 6 286 

Övriga kortfristiga skulder                                      -                                      - - - - - - 

Företagsobligationer - - - 223 198 - - 223 198 

Summa skulder 0 0 0 
 

301 311 0 0 301 311 
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Not 33 Noter för moderbolag 

SHH Bostad AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationer RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. 

Intäkter 

Övriga rörelseintäkter utgörs av provisionsintäkter. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter 
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en 
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital, redovisas mot eget kapital. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är 
hänförlig till obeskattade reserver 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 
När det finns en indikation på att ett tillgångsvärde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en 
prövning av om återföring bör göras. 

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. 

Finansiella instrument 
SHH Bostad AB tillämpar K3 kapitel 11, dvs finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella 
instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar, kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och 
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när SHH Bostad AB blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som 
avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och 
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. 

 

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 

Vid varje balansdag bedömer företaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. 

Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
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anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella 
anläggningstillgångar som är väsentliga. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 

- Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 

 

Not 34 Uppskattningar och bedömningar 

Borgens- och garantiförpliktelser, rättstvister med mera 

Inom ramen för SHH:s ordinarie affärsverksamhet är SHH från tid till annan part i rättstvister. I dessa fall görs en 
bedömning av SHH åtaganden och sannolikheten för ett för SHH negativt utfall. SHH bedömning görs utifrån den 
information och kunskap SHH har i dagsläget. Bedömningar är i något fall svåra och slutligt utfall kan bli annat än 
bedömt. 

 

Not 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 Koncernen 
 2019-12-31 2018-12-31 
Upplupna räntekostnader 3 198 3 370 
Upplupna semesterlöner 998 965 
Upplupna löner  2 746 0 
Upplupen löneskatt 1 511 1 586 
Övriga poster 11 460 7 393 
Summa 19 913 13 313 
 
 
Not 36 Intäkternas fördelning 
 Moderbolaget 
I nettoomsättningen ingår intäkter från: 2019 2018 
Vidarefaktureringar 0 1 
Summa 0 1 
   
I övriga intäkter ingår intäkter från:   
Provisionsintäkter m.m. 0 0 
 
 
Not 37 Resultat från andelar dotterföretag 
 Moderbolaget 
 2019 2018 
Antecipierad utdelning 0 39 253 
Koncernbidrag 0 240 
Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag 0 417 
Nedskrivningar av andelar i dotterföretag -0 -2 782 
Summa 0 37 128 
Moderbolaget har ensam rätt att besluta om denna avstämning har skett mot dotterföretags utdelningskapacitet. 
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Not 38 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 Moderbolaget 
 2019 2018 
Räntor koncernbolag 2 789 0 
Räntor intressebolag 1 749 1 095 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15 0 
Summa 4 553 1 095 
 
 
Not 39 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 Moderbolaget 
 2019 2018 
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 19 104 19 004 
Summa 19 104 19 004 

 

Not 40 Skatt på årets resultat 
 Moderbolaget 
 2019 2018 
Aktuell skatt 0 0 
Skatt på årets resultat 0 0 
   
Redovisat resultat före skatt  -16 426 17 730 
Skatt beräknad enligt gällande skattesats, 21,4% (22%)  -3 515 3 901 
Skatteeffekt av ej skattepliktig utdelning 0 -8 636 
Skatteeffekt av ej skattepliktig reavinstförsäljning aktier i dotterföretag  0  -92 
Skatteeffekt nedskrivning aktier i dotterföretag 0 612 
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader 15 612 
Skatteeffekt avseende outnyttjat underskott 3 500 4 215 
Redovisad skattekostnad 0 0 
 
 
Not 41 Andelar i koncernföretag 
 Moderbolaget 
 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärde 98 507 98 185 
Genom förvärv av dotterföretag 13 150 7 054 
Genom försäljning -3 600 -3 850 
Omföring till intresseföretag/dotterföretag                     3 525 -100 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 111 582 101 289 
   
Årets nedskrivningar                           -0 -2 782 
Utgående ackumulerat nedskrivningar -0 -2 782 
   
Utgående restvärde enligt plan 111 582 98 507 
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Moderbolaget Org nr Säte 
Kapital- 
andel (%) 

SHH Markförädling 556987-5981 Stockholm 100 
SHH Bostadsutveckling AB 556850-8559 Stockholm 100 
SHH Förvaltning AB 559017-4552 Stockholm 100 
SHH Invest nr 52 AB 556937-9018 Stockholm 100 
SHH Invest nr 53 AB 556942-6363 Stockholm 100 
SHH Invest nr 59 AB 556900-6077 Stockholm 100 
SHH Invest nr 23 AB 556884-7072 Stockholm 100 
SHH Invest nr 60 AB 556937-7319 Stockholm 100 
SHH Invest nr 20 AB 556884-7064 Stockholm 100 
SHH Invest nr 24 AB 556876-1422 Stockholm 100 
SHH Invest nr 31 AB 559034-3702 Stockholm 100 
SHH Invest nr 34 AB 556927-9911 Stockholm 100 
SHH Invest nr 35 AB 559038-4995 Stockholm 100 
SHH Invest nr 37 AB 559065-3431 Stockholm 100 
SHH Invest nr 44 AB 559079-0316 Stockholm 100 
SHH Invest nr 45 AB 559079-0175 Stockholm 100 
SHH Invest nr 47 AB 559079-0191 Stockholm 100 
SHH Invest nr 54 AB 559029-3899 Stockholm     0 
SHH Samhällsfastigheter AB 559201-1000 Stockholm 100 
Östhamra Projekt 2 AB I Sundsvall 559232-4288 Stockholm 100 
SHH Invest nr 25 AB 559016-4249 Stockholm 100 
    

Moderbolaget 
Kapital- 
andel % 

Rösträtts- 
andel % 

Antal 
aktier 

Bokfört värde 
2019-12-31 

Bokfört värde 
2018-12-31 

SHH Markförädling AB 100 100 500 50 50 
SHH Bostadsutveckling AB 100 100 9 360 89 677 89 677 
SHH Förvaltning AB 100 100 500 100 50 
SHH Invest nr 52 AB 100 100 500 50 50 
SHH Invest nr 53 AB 100 100 500 50 50 
SHH Invest nr 21 AB 100 100 500 149 149 
SHH Invest nr 23 AB 100 100 500 722 722 
SHH Invest nr 22 AB 100 100 500 50 50 
SHH Invest nr 20 AB 100 100 500 50 50 
SHH Invest nr 24 AB 100 100 331 1 337 1 337 
SHH Invest nr 31 AB 100 100 500 50 50 
SHH Invest nr 34 AB 100 100 500 50 50 
SHH Invest nr 35 AB 100 100 500 500 50 
SHH Invest nr 37 AB 100 100 500 2 422 2 422 
SHH Invest nr 44 AB 100 100 500 50 50 
SHH Invest nr 45 AB 100 100 500 50 50 
SHH Invest nr 47 AB 100 100 500 50 50 
SHH Invest nr 54 AB 0 0 0 0 3 600 
SHH Samhällsfastigheter AB 80 80 800 4 000 0 
Östhamra Projekt 2 AB I Sundsvall 100   100 50 000 50 0 
SHH Invest nr 25 AB 100   100 500 12 125 0 
Summa    111 582 98 507 
 
 

Not 42 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 Moderbolaget 
 20189-12-31 2018-12-31 
Förutbetald försäkring 69 75 
Upplupna ränteintäkter 3 998 1 086 
Förutbetalda kostnader obligationer 2 552 4 120 
Summa 6 619 5 281 
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Not 43 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 Moderbolaget 
 2019-12-31 2018-12-31 
Upplupna räntekostnader 3 198 3 156 
Övriga poster 1 044 256 
Summa 4 242 3 412 
 
 
 
STYRELSENS INTYGANDE 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.  
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets 
ställning och resultat. 
 
Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och koncernen står inför. 
 
Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att föreläggas 
årsstämman den 26 maj 2020 för fastställelse. 
 
 
Stockholm den 20 april 2020 
 
 
 
Johan Ericsson  Thomas Eriksson  Ulrika Hallengren 
styrelseordförande styrelseledamot  styrelseledamot 
 
 
 
Marcus Hansson Johan Hessius  Misha Moeremans d´Emaus 
styrelseledamot  styrelseledamot  vd och styrelseledamot 
  
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 april 2020. 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
Patrik Adolfson   Madeleine Endre 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för SHH Bostad AB (publ) för år 2019. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 19-76 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

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

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den 
kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets och koncernens styrelse i enlighet med 
revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

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. Detta 
innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess 
kontrollerade företag inom EU. 

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

Vår revisionsansats 

Revisionens inriktning och omfattning 

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de 
finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva 
bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden 
och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken 
för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns 
belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter. 

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den 
bransch i vilken koncernen verkar. 

SHH Bostad AB är ett bostadsutvecklingsbolag. Verksamheten består i att bygga bra bostäder till rimliga priser i Sverige. 
SHH Bostad bygger, bostadsrättsföreningar, hyresrätter och andra fastigheter på orter runt om i Sverige.  

I sammandrag kan vår granskning beskrivas som följer: 

• I koncernrevisionen har vi fokuserat på verksamheten i moderbolaget samt de fem mest väsentliga dotterbolagen. 
Dessa motsvarar totalt drygt 99% av intäkterna och 98% av rörelsetillgångarna. Vårt fokus har då varit redovisning 
av projekt och successiv vinstavräkning samt bedömning och tillämpning av redovisningsprinciperna, såsom 
upplyses om i not 2 i årsredovisningen. 
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• Vi har även reviderat de nio mest väsentliga intressebolagen. Tillsammans med justering avseende successiv 
vinstavräkning motsvarar dessa i stort sett hela resultatet från intressebolag.  

• För dotterbolag samt moderbolaget och intressebolag enligt ovan, har granskningen omfattat genomgång av 
kvartalsbokslutet per den 30 september inför årsbokslutet, bedömning av nyckelkontroller avseende finansiell 
rapportering samt en revision av årsbokslutet som ligger till grund för koncernbokslutet.  

För övriga enheter inom koncernen som inte är föremål för lagstadgad revision, görs andra revisions och analytiska 
granskningsinsatser som del i granskningen av konsolideringen.  
 

Väsentlighet 

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter 
kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna. 

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella 
rapportering som helhet (se tabellen nedan). Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens 
inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av 
enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet. 

Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden 
behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. 

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt 
betydelsefulla området 

Redovisning av intäkter från bostadsutveckling 
Vi hänvisar till not 2 Redovisningsprinciper, not 3 
Kritiska uppskattningar och bedömningar, not 7 
Intäkternas fördelning samt not 22 Bostadsprojekt 
 
SHH Bostad-koncernens intäkter uppgår för år 2019 till 
totalt drygt mkr 408 med ett resultat om drygt mkr 12. Av 
intäkterna hänförs cirka mkr 100 till redovisning över tid 
baserat på successiv vinstavräkning. 
 
Under 2018 erhöll ett antal noterade 
bostadsutvecklingsbolag, dock ej SHH Bostad AB, frågor 
från Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”) utifrån bolagens 
tillämpning av IFRS 15, ”Intäkter för avtal med kunder”. 
Dessa frågor har bland annat berört hur grunderna för 
bostadsrättsföreningarnas självständighet har bedömts. 
Bedömning av huruvida föreningarna är självständiga eller 
ej ligger till grund för om dessa ska konsolideras, vilket i 
sin tur har en avgörande påverkan på princip för 
intäktsredovisning.  
 
Börsen kom med en skrivelse i december 2018. Av denna 
framgår bland annat att skillnader mellan bolagens 
affärsmodeller och avtalsstrukturer innebär att bolagen 
kan komma fram till olika slutsatser och att bolagens 
principer för intäktsredovisning därmed kan skilja sig åt. 
SHH:s slutsats av denna skrivelse var att de principer för 
intäktsredovisning som användes inte stred mot Börsens 
skrivelse. 
 
Efter att Börsen lämnat sitt svar påbörjade 
Finansinspektionen en utredning i frågan och har 
preliminärt noterat att bostadsrättsföreningar inte kan 
anses vara självständiga och därmed ska konsolideras. Som 
en följd av detta ska intäkter inte heller redovisas över tid 
(successivt) utan vid överlämnade till enskilda 
bostadsrättsköpare (dvs enligt den s.k. 

 
 
 
 
SHH har tagit del av och utvärderat Börsens 
ställningstagande som utgavs år 2018 samt FI 
preliminära bedömning. Vi har tagit del av och 
granskat den genomgång som SHH har upprättat med 
anledning av detta. Med utgångspunkt i denna 
utvärdering har vi fört en dialog med, och utmanat, 
företagsledningen och styrelsen utifrån IFRS 10 
Koncernredovisning och IFRS 15 Intäkter från avtal 
med kunder samt påverkan på intäktsredovisningen.  
Vi har också granskat de utökade upplysningar som 
SHH Bostad tagit in i årsredovisningen utifrån IFRS 
10 Koncernredovisning, IFRS 15 Intäkter från avtal 
med kunder samt IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter. Granskningen har även innefattat en 
utvärdering av om upplysningarna är ändamålsenliga 
och förenliga med IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter. 
IFRS är ett principbaserat ramverk som ofta kräver 
bedömningar. I not 2 Redovisningsprinciper samt not 
3 Kritiska uppskattningar och bedömningar beskrivs 
dessa principer och de bedömningar SHH har gjort 
närmre. Som SHH Bostad beskriver i not 3 Kritiska 
uppskattningar och bedömningar, om ny praxis införs 
för konsolidering av bostadsrättsföreningar och 
intäktsredovisning skulle detta få en väsentlig effekt 
på SHH Bostads finansiella rapporter. 
Som SHH skriver i årsredovisningen är frågan om 
intäktsredovisning i bostadsutveckling komplex och 
kräver många bedömningar och det är därför inte 
anmärkningsvärt att olika acceptabla bedömningar 
kan göras. Vi har vidare diskuterat och kommunicerat 
våra observationer och reflektioner kring detta. 
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”färdigställandemetoden”). Finansinspektionen har inte 
gjort någon slutlig bedömning. 
 
I så komplexa frågor som intäktsredovisning av 
bostadsutveckling anser SHH Bostad, i likhet med Börsen, 
att olika bedömningar är möjliga. 
 
SHH Bostad redogör i årsredovisningen bland 
redovisningsprinciperna och väsentliga antaganden och 
bedömningar för vald princip och grunderna för detta. 
SHH Bostad har gjort en bedömning av 
bostadsrättsföreningarnas självständighet och därmed 
huruvida dessa ska konsolideras eller inte baserat på denna 
bedömning. SHH Bostad har både bostadsrättsföreningar 
som konsolideras, då bedömningen är att SHH Bostad har 
kontroll över dessa, samt föreningar som inte konsolideras. 
Denna bedömning görs löpande inför respektive projekt. 
 
Då frågan om konsolidering av bostadsrättsföreningar har 
en direkt påverkan på intäktsredovisningen och då en 
annan princip än redovisning av intäkter över tid skulle få 
en materiell effekt på SHH Bostads koncernredovisning, 
har vi bedömt att detta är ett särskilt betydelsefullt 
område. 
 
Värdering av projekt och intresseföretag 
Vi hänvisar till not 2 Redovisningsprinciper, not 3 
Kritiska uppskattningar och bedömningar, not 7 
Intäkternas fördelning, not 20 Andelar i intresseföretag 
samt not 22 Bostadsprojekt 
 
SHH Bostad AB är ett bostadsutvecklingsbolag som har till 
verksamhet att bygga bostäder, både i form av 
bostadsrätter och hyresrätter i Sverige. Av intäkterna 
hänförs mkr 100, eller 89% till denna verksamhet. Under 
år 2019 har tre projekt färdigställts och per årsbokslutet 
fanns 10 projekt i produktion. Redovisade tillgångar 
avseende bostadsprojekt, inklusive successiv 
vinstavräkning, uppgick till drygt mkr 156 per årsbokslutet 
2019, och utgör därmed drygt 18% av balansomslutningen. 
SHH Bostad har, i förekommande fall, reserverat för 
förväntade kostnader så att redovisad vinstavräkning 
återspeglar förväntat resultat. 
 
SHH Bostad har också andelar i intressebolag, om totalt 
cirka mkr 261, där verksamheten utgörs av pågående 
projekt. Värderingen av pågående projekt har en väsentlig 
betydelse för den intressebolagsandel som tas in i 
konsolideringen för SHH Bostad AB. Värderingen av 
intressebolag påverkas väsentligen av sedan tidigare 
bedömda övervärden relaterade till ett fåtal projekt. SHH 
Bostad har också vissa åtaganden till intressebolag genom 
transaktioner med dessa. Värderingen av dessa åtaganden, 
som är skuldförd om totalt mkr 81, medför också 
bedömningar och påverkar värderingen av intresseföretag. 
Det krävs väl fungerande rutiner och processer för att följa 
upp och kontrollera projekten.  
 
SHH Bostad redovisar intäkterna från vissa projekt över 
tid med tillämpning av successiv vinstavräkning baserat på 
försäljningsgraden. Se även Särskilt Betydelsefullt Område 
Redovisning av intäkter enligt från bostadsutveckling 
enligt ovan för beskrivning av relaterade frågeställningar 
till detta. Redovisning enligt successiv vinstavräkning 
innebär att redovisade intäkter och kostnader i pågående 
projekt baseras på antagande och bedömningar om 

 
 
Vid granskning av projektredovisning och 
intäktsredovisningen, har vi för att säkerställa 
framförallt värderingen och riktigheten, utfört bland 
annat följande revisionsåtgärder: 

• Vi har utvärderat utvalda nyckelkontroller i 
SHH Bostads projektprocess. 

• Vi har bedömt de principer och metoder samt 
antagande som redovisningen baserats på 
utifrån SHH Bostads redovisningsprinciper 
samt granskat SHH:s rutiner för uppföljning 
av projektens finansiella resultat som utgör 
grunden för tillämpning av successiv 
vinstavräkning (se ovan särskilt 
betydelsefullt område) samt för beräkning av 
intressebolagsandel. 

• Analytisk granskning av intäkter och bedömt 
ledningens rutiner för uppföljning av 
resultatet av projekten.  

• I projekten redovisade kostnader har 
granskats på stickprovsmässig basis utifrån 
riktighet i att dessa bokas mot projekt. 

• På stickprovsmässig basis granskat kostnader 
som utgör grunden för upparbetningsgraden 
i projekten. 

• Kontroll av den matematiska riktigheten i 
beräkningen av den successiva 
vinstavräkningen. 

• Bedömning av de reserveringar för kostnader 
i projekt som SHH Bostad bokfört avseende 
pågående projekt och med ledningen 
diskuterat grunden för dessa reserveringar.  

• Kontroll av beräkning och värdering av andel 
i intressebolag, samt fordringar mot 
intressebolag baserat på SHH Bostads 
redovisningsprinciper samt genomgång av 
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framtida utfall dokumenterade i prognoser för projekten. 
Dessa baseras på fastställda kalkyler för projekten med 
påverkan av det sannolika utfallet av exempelvis ändringar 
och tilläggsarbeten, andra kostnadsförändringar utifrån 
händelser under projektets gång som kan medföra både 
fördyrningar och besparingar, samt påverkan från ändrade 
antaganden jämfört med lämnade anbud. Det är därför 
viktigt att ha fullgoda rutiner för kalkylering, rapportering, 
analys och prognostisering.  
 
SHH Bostads slutsats, baserat på den bästa uppskattning 
och den information som fanns tillgängliga vid 
genomgången av projekt och successiv vinstavräkning, är 
att det inte fanns något kvarvarande nedskrivningsbehov 
avseende ovan poster i SHH Bostad AB-koncernen eller i 
intressebolagen, per den 31 december 2019. 
 
Då projektverksamheten utgör en så stor del av 
verksamheten och är av en komplex natur med avseende 
på redovisningen och de processer och kontroller som 
krävs för verksamheten, har vi bedömt att detta är ett 
särskilt betydelsefullt område. 
 

projektredovisningen med ledning och 
ansvariga. 

• Granskning av åtaganden mot intresseföretag 
för att bedöma riktighet i skuldföringen. 

• Diskussion med ledningen avseende 
befintliga övervärden i projekt i 
intressebolagen. 

 
Iakttagelser har diskuterats med bolaget samt 
rapporterats till styrelsen. Baserat på vår 
granskning är det vår uppfattning att SHH 
Bostads antaganden och uppskattningar, som 
ligger till grund för beräkningen av successiv 
vinstavräkning, ligger inom ett acceptabelt 
intervall. Vi har kommunicerat att bedömning av 
projekt samt värdering av intressebolag i många 
fall innebär svårare bedömningsfrågor, och att det 
slutliga utfallet kan komma att variera från nu 
fastställda antaganden och bedömningar.  

 
 
 
 
 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-5 och 82-84. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. Vårt 
uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

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 IFRS, 
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

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 verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas 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 koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för SHH Bostad AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 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. 

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 bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 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 överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget 

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 eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

PricewaterhouseCoopers AB utsågs till SHH Bostad AB:s (publ) revisor av bolagstämman den 29 maj 2018 och har varit 
bolagets revisor sedan 10 juni 2016.  
 
 
Stockholm den 20 april 2020 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

Patrik Adolfson    Madeleine Endre 
Auktoriserad revisor     Auktoriserad revisor  
Huvudansvarig revisor 
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Östhamra, Norrtälje, projekt om 60 äldreboenden med Humana som hyresgäst  
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Definitioner 
 
 

FINANSIELLA NYCKELTALSDEFINITIONER 
 
Avkastning på eget kapital 
Periodens resultat efter skatt hänförligt till 
moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt 
eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, 
omräknat till helårsvärde för den aktuella perioden. 
 
Bruttomarginal 
Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning. 
 
Nettolåneskuld 
Räntebärande skulder och avsättningar minus 
räntebärande tillgångar inklusive likvida medel. 
 
Resultat per stamaktie 
Periodens resultat hänförligt till aktieägare i 
moderbolaget i förhållande till genomsnittligt antal 

stamaktier. Resultat per aktie fördelas på det 
genomsnittliga antal aktier efter utdelning till 
preferensaktieägarna. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. 
 
Soliditet 
Eget kapital dividerat med balansomslutning. 
 
Skuldsättningsgrad 
Nettolåneskuld dividerad med eget kapital. 
 
Vinstmarginal 
Periodens resultat dividerat med nettoomsättning. 

 
 

BRANSCHRELATERADE DEFINITIONER 

 
Boendeprojekt 
Avser boenden i produktion, byggrätter med detaljplan 
eller byggrätter i planskede. 
 
Boenden i produktion 
Avser tiden från byggstart fram till färdigställande.  
 
Byggrätter 
För boenden motsvarar byggrätter antingen lägenhet, 
radhus eller vård- eller omsorgsboende. För att förfoga 
över byggrätterna krävs antingen ett lagfaret ägande av 
marken, ett förvärvsavtal eller ett markanvisningsavtal 
för marken. 
 
Byggrätter med detaljplan 
Bedömt antal byggrätter med lagakraftvunnen 
detaljplan. 
 
Byggrätter i planskede 
Bedömt antal byggrätter under planprocess men utan 
ännu lagakraftvunnen detaljplan. 
 
Exploateringsfastigheter 
Avser innehav av mark- och byggrätter för framtida 
bostadsproduktion samt aktiverade 
projektutvecklingsinvesteringar. 
 
 
 
 
 

Färdigställandegrad 
Upparbetade kostnader i relation till beräknade totala 
kostnader för boenden i pågående produktion. 
 
Färdigställda boenden 
Ett boende anses färdigställt efter erhållet 
besiktningsprotokoll och då inflyttning kan eller har 
påbörjats. 
 
Försäljningsgrad 
Antal sålda boenden i produktion i relation till totalt 
antal boenden i produktion. 
 
Produktionsstart 
Det tillfälle när produktionen påbörjas av ett projekt. 
 
Projektportfölj 
Summa boenden i produktion, byggrätter med 
detaljplan och byggrätter i planskede. 
 
Sålda boenden i produktion 
Boenden med bindande försäljningsavtal eller där 
bokningsavtal tecknats och beslut om övergång till 
bindande förhandsavtal fattats.  
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