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VD HAR ORDET 
 
Vi summerar härmed ytterligare ett år och konstaterar att bolaget visar fortsatt god tillväxt och 
utvecklas enligt vår plan. Bolagets egna kapital har ökat väsentligt under perioden tack vare vär-
deförändringar på fastigheterna och genomförda emissioner. Genom emissionerna har koncernen 
erhållit 100 % ägande av tidigare samägda fastigheterna i Stockholm samt ett fastighetsbestånd i 
och omkring Landskrona.  
 
Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick till 473 650 tkr (329 001 tkr) efter årets trans-
aktioner och det egna kapitalet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 67,5 % till 193 
550  tkr (115 511 tkr). 
 
Bolaget har under perioden visat styrka genom återbetalning av hela den utestående obligation 
som var noterad på First North Bondmarket. Obligationens löptid var fyra år men löstes redan 
efter två år. Betydande vinster och tillväxt av fastighetsportföljen har skapats samtidigt som rän-
tekostnaderna belastat bolagets kassaflöde och resultat. För att förbättra detta och stärka koncer-
nens soliditet återbetalades obligationen i förtid. Detta får dock sitt fulla genomslag först vid nästa 
rapport. Anskaffningskostnader som tidigare periodiserats över löptiden (fyra år) har nu kost-
nadsförts fullt ut. Sammantaget under perioden jan-dec 2017 uppgår totala kostnader för obligat-
ionen till 9 556 tkr. 
 
Bolaget har uppnått sin ambition om att återställa ett positivt kassaflöde och ha en god soliditet 
för att ta nya steg av tillväxt. Vår affärsmodell handlar om att förvärva kassaflödesfastigheter med 
värdeökningspotential. Nu har vi en mycket stabil grund med kassaflöde att stå på och kan blicka 
framåt och uppåt mot nya affärsmöjligheter och investeringar under 2018. 
 
 
 
 
Dan Astrén  
Verkställande Direktör 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen och verkställande direktören för SIG Invest AB (publ), org.nr. 556984-0456, får här-
med avge redovisning för koncernen och moderbolaget 2017. 
 
Allmänt om verksamheten 
 
SIG Invest AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. Bolaget investerar i fas-
tigheter, primärt kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Bolaget fokuserar på stra-
tegiskt attraktiva förvärv där möjligheten att addera värde är betydande. 
 
Affärsidé 
 
SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsut-
veckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till 
underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskon-
cept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv - förädling – avyttring samt 
stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Under året har bolaget förvärvat fastigheter till ett värde av 120,2 Mkr samt löst in den obligat-
ion om 60 Mkr bolaget haft noterad på Nasdaq First North Bondmarket. Bolaget flyttade under 
sommaren sitt huvudkontor från centrala Malmö till idylliska Bellevue sjösida i Limhamn.  
 
På ordinarie stämman i april beslutades det om en utdelning till bolagets ägare om 5 Mkr.  
Under hösten genomfördes två nyemissioner och moderbolagets egna kapital ökades med 55,6 
Mkr.  
 
Koncernens resultat 
 
Rörelseresultatet före finansnetto uppgick för året till 26 176 tkr (74 281)1. Resultat före skatt 
uppgick till 14 121 tkr (63 685). Resultat före skatt påverkades av 22 857 tkr (76 142) avseende 
värdeförändringar på fastigheter samt resultatpåverkande kostnader hänförliga till inlösen av 
obligation SIG01 i förtid om 6 207 tkr. 
 
Koncernens finansiella ställning 
 
Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 473 650 tkr (329 001) vilket är en ökning med 
43,9%. Delar av fastighetsbeståndet har värderats externt och resterande internt allt i linje med 
bolagets policy, värdena har fastställts av styrelsen.  
 
Omsättningstillgångarna har minskat med 94 281 tkr jämfört utgången av 2016, av detta avser 
89 956 tkr amortering av revers avseende försäljningen av Stockholm Strykmåttet 4 som avytt-
rades 2016. Likvida medel vid utgången av året var 7 859 tkr (2 801).  
                                                                        
1 Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år. 
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Bolagets finansiering består av eget kapital och banklån. Under året har det egna kapitalet hän-
förligt till moderbolagets aktieägare ökat netto med 78 039 tkr, det är en ökning med 67,5%. Bo-
lagets lån hos kreditinstitut är vid årets utgång 273 879 tkr (223 426), det är en belåning om 
57,8% (67,9) av fastigheternas verkliga värde. Övriga kortfristiga skulder har minskat med 
36 012 tkr, 67,8%, till stor del på grund av amortering av lån från närstående.  
 
Nyckeltal, flerårsöversikt koncernen och moderbolaget 
 
Koncernen (Tkr) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
Nettoomsättning 26 259 19 860 7 702 0 
Res. efter finansiella poster 14 121 63 685 47 812 -23 
Balansomslutning 499 175 444 170 333 200 5 850 
Soliditet (%) 38,8 35,0 17,5 0,9 
Avkastning på Eget Kapital (%) 6,2 55,4 135,2 -46,0 
Skuldsättningsgrad 1,4 1,5 4,5 116,0 
Räntetäckningsgrad  0,3 -0,1 -0,2 0 
Belåningsgrad (%) 56,2 72,1 85,8 214,3 
EPRA NAV 176,5 154,9 73,4 0,6 

 
 
Moderbolaget (Tkr) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
Nettoomsättning 858 0 356 0 
Res. efter finansiella poster -10 875 -228 2 667 -6 
Balansomslutning 136 239 143 026 103 157 627 
Soliditet (%) 77,1 40,4 21,6 80,4 

 
 
Miljöpåverkan 
 
SIG Invest strävar efter att verksamheten skall bedrivas på ett så resurssnålt sätt som möjligt för 
att ha minsta möjliga påverkan på omgivningen. Vid arbetet med hyresgäster, partners och leve-
rantörer skall hänsyn till miljöaspekter tas. 
 
Möjligheter och risker 
 
Bolaget verkar i regioner med stark tillväxt och hög efterfrågan. Med en gedigen kompetens och 
en organisation med stort fokus på̊ utvecklingspotential och effektivitet skapar och förvaltar vi 
fastigheter med god kontroll och bra värdetillväxt.  
 
Bolaget har som strategi att i huvudsak investera i fastigheter med stabilt kassaflöde men där 
potentialen för värdeökning är god. Med en bra förvaltning och utveckling av fastigheterna ad-
deras värde till stabila kassaflöden vilket ger bolaget en bra grund och goda möjligheter för till-
växt och fortsatta förvärv. Kontinuerligt utvärderas också befintlig fastighetsportfölj för möjliga 
avyttringar och därigenom tillgodogöra sig värdeökningar att använda för fortsatt expansion. 
 



6 
SIG Invest AB (publ) – Årsredovisning 2017 

 
 
 

Kassaflödet är tryggt och i kombination med fastigheter i bra lägen med en hög uthyrningsgrad, 
bra hyresgäster och god kontraktsstruktur bedöms risken for framtida större vakanser som låg. 
Bostadshyresintäkterna är förhållandevis säkra och förutsägbara. 
 
El och uppvärmning är stora kostnader for fastighetsbolag, vilka dels varierar mellan säsonger 
så väl som påverkas av väder och klimat. Bolaget bygger och renoverar med fokus på̊ energief-
fektivitet.  
 
Ägarförhållanden 
 Antal aktier % av rösterna 
Svenska Investeringsgruppen AB (556726-4089, säte Malmö) 318 958 26,19 % 
Stanwood-Haley Properties AB (556976-8699, säte Stock-
holm) 257 770 21,17 % 
Tomas M Holding AB (556945-6345, säte Malmö) 138 324 11,36 % 
Astrén Invest AB (556945-0348, säte Malmö) 121 601 9,99 % 
Övriga  381 173 31,30 % 
Summa 1 217 826 100,00% 

  
 
Resultatdisposition 
 
Medel att disponera:  
Balanserat resultat  181 957 760 
Årets resultat   10 374 251 
Summa   192 332 011 

    
Förslag till disposition:  
Balanseras i ny räkning 192 332 011 
Summa   192 332 011 

 
 
Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande re-
sultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Där 
inte annat uppges är samtliga belopp i de efterföljande finansiella rapporterna angivna i tusen-
tals kronor (tkr).  
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 
Koncernens rapport över totalresultatet 
 

                                                                                        Not 2017 2016 

     
Intäkter                                                                                2 26 259 19 860 
Fastighetskostnader                                                            5 -10 115 -7 810 
Driftöverskott  16 144 12 050 
       
Värdeförändringar fastigheter  22 857 76 142 
Övriga intäkter  282 66 
Övriga kostnader  -5 330 - 
Administrationskostnader 3,4,5 -7 777 -13 977 
Rörelseresultat  26 176 74 281 

     
Finansiella intäkter 6 278 255 
Finansiella kostnader 6 -12 333 -10 851 
Resultat före skatt  14 121 63 685 

     
Aktuell skatt 7 -46 -487 
Uppskjuten skatt 7,13 -3 191 -3 953 
Årets resultat  10 884 59 245 

     
Hänförligt till       
Moderbolagets aktieägare  10 374 33 822 
Innehav utan bestämmande inflytande  510 25 423 

     
Övrigt totalresultat     
Årets resultat  10 884 59 245 
Övrigt totalresultat  - - 
Summa årets totalresultat  10 884 59 245 

     
Hänförligt till      
Moderbolagets aktieägare  10 374 33 822 
Innehav utan bestämmande inflytande  510 25 423 
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Koncernens rapport över finansiell ställning 
TILLGÅNGAR                                                            Not 2017-12-31 2016-12-31 
Materiella anläggningstillgångar      
Förvaltningsfastigheter 8 473 650 329 001 
Maskiner och inventarier 9 4 436 1 772 
Summa materiella anläggningstillgångar  478 086 330 773 
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Långfristiga fordringar 10 3 738 6 823 
Summa finansiella anläggningstillgångar  3 738 6 823 
       
Omsättningstillgångar      
Lager  160 14 
Kundfordringar 11 566 333 
Övriga fordringar  8 235 97 991 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  531 5 435 
Likvida medel 12 7 859 2 801 
Summa omsättningstillgångar  17 351 106 574 
SUMMA TILLGÅNGAR  499 175 444 170 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER  2017-12-31 2016-12-31 
Eget kapital      
Aktiekapital  1 218 854 
Övrigt tillskjutet kapital  111 181 54 559 
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  81 151 60 098 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  193 550 115 511 
Innehav utan bestämmande inflytande  -652 40 024 
Summa eget kapital  192 898 155 535 
       
Långfristiga skulder      
Uppskjuten skatteskuld 13 15 372 12 181 
Räntebärande skulder 14 224 296 220 811 
Skulder till övriga koncernbolag  - - 
Summa långfristiga skulder  239 668 232 992 
       
Kortfristiga skulder      
Räntebärande skulder 14 49 583 2 605 
Skulder till övriga koncernbolag  - 16 453 
Leverantörsskulder  2 871 6 783 
Skatteskulder  325 268 
Övriga kortfristiga skulder  10 089 26 297 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 741 3 237 
Summa kortfristiga skulder  66 609 55 643 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  499 175 444 170 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   

 
Aktie-
kapital 

Övrigt  
tillskjutet  
kapital 

Balanserade 
vinstmedel  
inkl årets  
resultat Summa 

Innehav 
utan be-
stäm-
mande 
infly-
tande 

Totalt 
eget kapi-
tal 

Eget kapital 2016-01-01 748 17 464 26 388 44 600 13 755 58 355 
       

Årets resultat     33 822 33 822 25 423 59 245 
Övrigt totalresultat       -   0 
Summa totalresultat 0 0 33 822 33 822 25 423 59 245 

       
Nyemission 106 36 983   37 089 846 37 935 
Omföring   112 -112       
Utdelning       -   0 
Summa transaktioner 
med bolagets ägare 106 37 095 -112 37 089 846 37 935 
Eget kapital 2016-12-31 854 54 559 60 098 115 511 40 024 155 535 

       
Årets resultat     10 374 10 374 510 10 884 
Övrigt totalresultat       -   0 
Summa totalresultat 0 0 10 374 10 374 510 10 884 

       
Nyemission 364 55 237   55 601   55 601 
Omföring    1 385 15 972 17 357 -37 648 -20 291 
Utdelning     -5 293 -5 293 -3 538 -8 831 
Summa transaktioner 
med bolagets ägare 364 56 622 10 679 67 665 -41 186 26 479 
Eget kapital 2017-12-31 1 218 111 181 81 151 193 550 -652 192 898 
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Koncernens rapport över kassaflödet 
 

Not 2017 2016 
Den löpande verksamheten 
    
Resultat före skatt 14 120  63 685  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                  21 -22 806  -76 142  
Betald inkomstskatt -46  -483  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rö-
relsekapital -8 732  -12 940  

    
Förändring i rörelsekapital     
Förändring av rörelsefordringar 94 281  -75 516  
Förändring av rörelseskulder -36 012  32 433  
Summa förändring av rörelsekapital 58 269  -43 083  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 537  -56 023  

    
Investeringsverksamheten     
Avyttring av fastigheter 2 000  136 145  
Förvärv av och investeringar i fastigheter -87 761  -62 167  
Förvärv av maskiner och inventarier -2 985  -763  
Förvärv av finansiella tillgångar 0 -6 823 
Avyttring av finansiella tillgångar 3 085  0  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -85 661  66 392  

    
Finansieringsverksamheten     
Förvärv av räntebärande skulder 110 463  0  
Avyttring av räntebärande skulder -60 000 -22 742 
Nyemission -  2 600  
Utdelning/Uttag -9 281  - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41 182  -20 142  
      
Totalt kassaflöde 5 058  -9 773  
Ingående likvida medel 2 801  12 574  
Utgående likvida medel 7 859  2 801  
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Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 
 

 Not 2017 2016 
Nettoomsättning 20 858 - 
Administrationskostnader 3,4,5 -9 943 -6 876 
Rörelseresultat  -9 085 -6 876 
       
Utdelning från dotterbolag  - - 
Resultatandel från handelsbolag  - 3 942 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 243 231 
Ränteintäkter från koncernbolag 6 4 830 9 842 
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -5 829 -5 428 
Räntekostnader till koncernföretag 6 -1 034 -1 939 
Resultat före skatt  -10 875 -228 

       
Koncernbidrag  6 688 475 
Uppskjuten skatt 7 746 -61 
Årets resultat  -3 441 186 
Övrigt totalresultat  - - 
Årets totalresultat  -3 441 186 
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Moderbolagets Balansräkning 
 
  Not 2017-12-31 2016-12-31 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar       
Inventarier och verktyg  9 51 - 
Andelar i koncernföretag 17 68 875 44 363 
Fordringar på koncernföretag 18 60 047 91 774 
Uppskjuten skattefordran 7 2 145 1 399 
Summa anläggningstillgångar  131 118 137 536 
        

Omsättningstillgångar       
Fordringar på koncernföretag   1 017 - 
Kundfordringar 11 - - 
Övriga fordringar   3 536 310 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 5 011 
Likvida medel 12 565 169 
Summa omsättningstillgångar   5 121 5 490 
SUMMA TILLGÅNGAR  136 239 143 026 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital      
Aktiekapital   1 218 854 
Övrigt tillskjutet kapital   107 930 52 693 
Balanserade vinstmedel    -647 4 123 
Årets resultat   -3 441 186 
Summa eget kapital  105 060 57 856 

     
Långfristiga skulder       
Räntebärande skulder 14 - 60 000 
Skulder till koncernbolag 19 16 301 6 173 
Summa långfristiga skulder  16 301 66 173 

     
Kortfristiga skulder       
Skulder till koncernbolag   13 863 16 456 
Leverantörsskulder   630 1 438 
Övriga skulder   86 298 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   299 805 
Summa kortfristiga skulder   14 878 18 997 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  136 239 143 026 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
 

Tkr Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserade 
vinstmedel inkl 
årets resultat 

Totalt eget 
kapital 

Eget kapital 2016-01-01 748 17 464 4 121 22 333 
Årets resultat     186 186 
Summa totalresultat 0 0 186 186 
     
Nyemission 106 35 231   35 337 
Utdelningar       - 
Summa transaktioner med  
bolagets ägare 106 35 231 0 35 337 
Eget kapital 2016-12-31 854 52 695 4 307 57 856 
Årets resultat     -3 441 -3 441 
Summa totalresultat 0 0 -3 441 -3 441 
     
Nyemission 364 55 237   55 601 
Utdelningar     -4 955 -4 955 
Summa transaktioner med  
bolagets ägare 364 55 237 -4 955 50 646 
Eget kapital 2017-12-31 1 218 107 932 -4 090 105 060 
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Moderbolagets rapport över kassaflöden 
 

Not  2017 2016 
Den löpande verksamheten    
Resultat före skatt -10 875  247  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                              21 6 692  - 
Betald inkomstskatt -  -  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -4 183  247  

    
Förändring i rörelsekapital     
Förändring av rörelsefordringar 765  22 720  
Förändring av rörelseskulder -4 119  11 128  
Summa förändring av rörelsekapital -3 354  33 848  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 537  34 095  

    
Investeringsverksamheten     
Avyttring av fastigheter -  -  
Förvärv av och investeringar i fastigheter -  -  
Förvärv av maskiner och inventarier -55  -  
Förvärv av finansiella tillgångar -25 258 -62 500 
Avyttring av finansiella tillgångar 32 472  -  
Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 159  -62 500  

    
Finansieringsverksamheten     
Förvärv av räntebärande skulder 10 128  -  
Avyttring av räntebärande skulder -60 000 -6 781 
Nyemission 55 601  35 336  
Utdelning -4 955  - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 774  28 555  
      
Årets kassaflöde 396  150  
Ingående likvida medel 169  19  
Utgående likvida medel 565  169  
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NOTER 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Allmän information 
SIG Invest AB (publ), org.nr. 556984-0456, har sitt säte i Malmö, Skåne län. Huvudkontorets 
adress är Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn. 
Koncernredovisningen för år 2017 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans 
benämnd koncernen. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande 
av styrelsen den 9 mars 2018. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resul-
tat- och balansräkning kommer att framläggas för beslut om fastställelse på årsstämman den 11 
april 2017.    
 
Överensstämmelse med lag och normgivning  
De finansiella rapporterna har upprättats med tillämpning av redovisningsprinciper som följer 
de av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar av dessa 
(IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
kompletterande redovisningsregler för koncerner vilket anger de tillägg, utöver upplysningar 
enligt IFRS, som krävs enligt bestämmelser i årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar Års-
redovisningslagen och RFR 2. Moderbolagets redovisning överensstämmer med koncernens re-
dovisningsprinciper med undantag av vad som framgår nedan under avsnittet ”Moderbolagets 
redovisningsprinciper”. 
 
Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 december 2017 har standarder och tolk-
ningar publicerats vilka ännu inte trätt i kraft. Nedan redogörs i korthet för de standarder och ut-
talanden som kan bli tillämpbara vid utformningen av koncernens framtida finansiella rapporter.  
IFRS 9 ”Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder och träder i kraft 1 januari 2018. Den ersätter de delar av IAS 39 som han-
terar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värde-
ringsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderings-
kategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt total-
resultat och verkligt värde över resultaträkningen. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning 
av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder ändras 
inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde 
över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. Värdeförändringar hänförliga till 
förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. Förändringar finns även av-
seende mätning av effektivitet för säkringsredovisning samt dokumentation kring säkringsredo-
visning. Koncernens bedömning är att ikraftträdandet av IFRS 9 inte kommer att få någon effekt 
på bolagets redovisning.  
 
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisningen av intäkter ska 
ske och träder i kraft den 1 januari 2018. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare 
av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplys-
ningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter 
kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska läm-
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nas. Koncernen översyn av intäkterna har resulterat i att man har identifierat att delar av kon-
cernens intäkter omfattas av IFRS 15, varför SIG Invests intäkter ska delas upp i två delar – Hy-
resintäkter och Serviceintäkter. SIG Invest kommer från och med 2018 redovisa sina intäkter 
enligt IFRS 15 och då även räkna om jämförelsetalen för 2017. SIG Invest har gjort bedömningen 
att övergången till IFRS 15 inte kommer få någon materiell påverkan på totala intäkter eller re-
dovisat resultat.     
 
IFRS 16 ”Leases” kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal från och med den 1 januari 2019. Stan-
darden kommer påverka redovisningen av koncernens operationella leasingavtal där koncernen 
är leasetagaren. För denna typ av leasingavtal ska ett framtida värde beräknas och tas upp i ba-
lansräkningen. Koncernen har endast något enstaka sådant avtal varför bedömningen är att 
standarden inte kommer att ge någon nämnvärd effekt på koncernens finansiella ställning.  
 
Grunder för rapporternas upprättande 
Moderföretagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket också är koncernens rapporte-
ringsvaluta. Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor om inte annat anges.  
 
Koncernredovisning 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kon-
trollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i 
företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterfö-
retag 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 be-
stämmande inflytandet upphör. Endast den delen av dotterföretagets balanserade vinstmedel 
som intjänats efter den tidpunkt då bestämmande inflytande erhölls ingår i koncernens egna ka-
pital.  
 
Förvärv kan klassificeras antingen som rörelseförvärv eller som tillgångsförvärv. En individuell 
bedömning görs för varje enskilt förvärv. I de fall där det primära syftet är att förvärva ett bolags 
fastighet, och där det förvärvade bolaget saknar förvaltningsorganisation och administration el-
ler dessa funktioner är av underordnad betydelse för förvärvet, klassificeras förvärvet som ett 
tillgångsförvärv. Övriga bolagsförvärv klassificeras som rörelseförvärv. Under innevarande rä-
kenskapsår har samtliga förvärv klassificerats som tillgångsförvärv.  
 
Interna fordringar, skulder samt vinster eller förluster som uppkommer vid upprättandet av 
koncerninterna transaktioner elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. Konsolide-
ringen vid förvärv sker från och med den då vi erhåller ett bestämmande inflytande och vid 
avyttring till den dag det bestämmande inflytandet upphör.   
 
Nedskrivningar 
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra om det finns indi-
kationer på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra tillgångar 
än finansiella tillgångar vilka redovisas till verkligt värde enligt IAS 40. För undantagna till-
gångar enligt ovan bedöms det redovisade värdet enligt respektive standard.  
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Om någon indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ner till 
återvinningsvärdet om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet 
är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. För ned-
skrivning av finansiella tillgångar se ovan.  
 
Tillgångsförvärv 
Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförlig till övervärden på fastigheten 
som identifierats vid upprättandet av förvärvsanalysen. Eventuell skatterabatt minskar i stället 
fastighetens redovisade verkliga värde. Det medför att även vid efterföljande värdering och bok-
slut kommer det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten att reduceras med den vid förvärvs-
tillfället beräknade uppskjutna skatten.  
 
Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag utan förändring av bestämmande inflytande 
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder till förlust av kon-
troll redovisas som egetkapitaltransaktioner – d v s som transaktioner med ägarna i deras roll 
som ägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mel-
lan verkligt värde på erlagd köpeskilling och den faktiskt förvärvade andelen av det redovisade 
värdet på dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till 
innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.  
 
Rapport över kassaflöde 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar end-
ast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Likvida medel i kassaflödesanalysen över-
ensstämmer med definitionen av likvida medel i koncernens rapport över finansiell ställning.  
 
Intäktsredovisning 
Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut under operationella leasingavtal. Hyresintäkter i fastig-
hetsförvaltningen redovisas i den period som hyran avser. I de fall hyreskontrakt under viss tid 
medger en reducerad hyra som kompenseras av en vid en annan tidpunkt högre hyra, periodise-
ras denna under- respektive överhyra över kontraktets löptid. Ersättning i samband med upp-
sägning av hyresavtal i förtid intäktförs direkt om inga förpliktelser kvarstår gentemot hyresgäs-
ten.  
 
Vinster och förluster från fastighetsförsäljningen redovisas i normalfallet på tillträdesdagen. 
Ränteintäkter periodiseras över löptiden. Utdelning på aktier redovisas när aktieägarens rätt att 
erhålla betalning bedöms som säker.  
 
Intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte föreligger sär-
skilda villkor i köpekontraktet. Försäljning av fastighet via bolag nettoredovisas avseende un-
derliggande fastighetspris och kalkylmässig skatt. Resultat från försäljning av fastighet redovisas 
som värdeförändring och avser skillnad mellan erhållet försäljningspris efter avdrag för försälj-
ningsomkostnader, kalkylmässig skatt och redovisat värde i senaste rapport med justering för 
nedlagda investeringar efter senaste rapport.  
 
 



18 
SIG Invest AB (publ) – Årsredovisning 2017 

 
 
 

Leasing 
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing 
föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all vä-
sentlighet har förts över till leastagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. SIG In-
vest har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som oper-
ationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. 
Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till SIG Invest förvaltningsfastigheter är, sett ur ett 
redovisningsperspektiv, att betrakta som operationella leasingavtal.  
Tomträttsavtal är, ur ett redovisningsperspektiv, operationell leasingavtal och avgälden redovi-
sas som kostnad för perioden de avser. I övrigt har SIG Invest inga leasingavtal vid utgången av 
2017. 
 
Ersättningar till anställda 
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar endast avgiftsbe-
stämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en se-
parat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. Ersättning 
till anställda såsom lön och pension redovisas som kostnad under den period när den anställda 
utfört de tjänster som ersättningen avser. Det finns inga anställningsavtal där avtal om avgångs-
vederlag förekommer.  
 
Inkomstskatter 
Redovisning av inkomstskatter inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. Skatten redovisas 
i resultatet, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget 
kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära 
skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer 
sig från det skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma till exempel vid en upp- el-
ler nedskrivning av en tillgång eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan 
enskilt koncernföretags redovisning och koncernredovisningen.  
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats 
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller när den uppskjutna skatteskulden regleras. Skattesatsen är för närvarande 22%. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas mot vilket de temporära skillnaderna kan nyttjas. Uppskjutna skat-
tefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma 
myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. 
 
Förvaltningsfastigheter 
Koncernens fastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och värdestegring. Koncernens 
samtliga fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter.  
Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde per balansdagen. Verkligt värde fastställs 
genom bedömning av marknadsvärdet för varje enskilt värderingsobjekt. Värderingsmodellen 
bygger på en långsiktig avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida betalningsströmmar 
med individuella avkastningskrav per fastighet beroende på analys av genomförda transakt-
ioner och fastighetens marknadsposition. Koncernens princip är att värdera samtliga fastigheter 
till verkligt värde, vartannat år genom oberoende externa auktoriserade fastighetsvärderare, vil-
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ket gjordes på en del av portföljen senast under 2017. Det år externa värderingar ej görs intern-
värderas fastigheterna i koncernen enligt värderingsmodeller som är allmänt accepterade i 
branschen.  
 
Utgifter som är värdehöjande aktiveras. Löpande underhåll, reparationer och byte av mindre de-
lar kostnadsförs i den period de uppkommer. Vid större ny-, till- eller ombyggnader aktiveras 
räntekostnaden.  
 
Värdeförändring redovisas i resultaträkningen och består av såväl orealiserade som realiserade 
värdeförändringar. Den orealiserade värdeförändringen beräknas utifrån värderingen vid peri-
odens slut jämfört med värderingen föregående år, alternativt anskaffningsvärdet om fastighet 
förvärvats under året, med tillägg för under perioden aktiverade tillkommande utgifter. För fas-
tighet som sålts under året beräknas orealiserad värdeförändring utifrån värdering vid senaste 
rapport före försäljningen jämfört med värdering vid utgången av föregående år, med justering 
för under året aktiverade tillkommande utgifter. Hur den realiserade värdeförändringen beräk-
nats framgår av redovisningsprinciperna för intäkter från fastighetsförsäljningar.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall en materiell anläggningstillgång består av 
flera betydande delar fördelas anskaffningsvärdet på dessa delar. Tillkommande utgifter läggs 
till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningarna kommer baseras på anskaffningsvärden vilka, ef-
ter avdrag för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod.  
 
Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag och justeras vid behov. Avskrivningarna 
baseras på följande nyttjandeperioder.  
 
Inventarier, verktyg och maskiner 5-20 år.  
 
Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och innehas utan handelssyfte. 
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för de poster med förfallodag mer än 12 måna-
der efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering efter anskaff-
ningstidpunkten sker till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning. En nedskrivning av kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en övrig 
extern kostnad.  
 
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet an-
skaffningsvärde.  
 
Likvida medel 
I likvida medel i balansräkningen ingår banktillgodohavanden samt kortfristiga likvida place-
ringar. 
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Upplåning 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplå-
ning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet 
belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträk-
ningen fördelat över lånets löptid, med tillämpning av effektivräntemetoden.  
Lånekostnader belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig, utom till den del de inräknas 
i ett byggnadsprojekts anskaffningskostnad. Koncernen aktiverar lånekostnader som är hänför-
bara till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som har betydande tid i anspråk att 
färdigställa för avsedd användning eller försäljning.  
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att 
skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.  
 
Avsättningar och eventualförpliktelser 
Avsättningar redovisas när det finns ett åtagande och det är troligt att ett utflöde av resurser 
krävs och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Eventualförpliktelser redovisas om 
det föreligger ett möjligt åtagande som bekräftas endast av flera osäkra framtida händelser och 
det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets storlek inte 
kan beräknas med tillräcklig säkerhet.  
 
Moderbolagets redovisningsprinciper 
Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 och är 
oförändrad jämfört föregående år.  
 
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De 
nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenterats i moderbolagets finansiella rapporter.  
 
Ändrade redovisningsprinciper  
Om inte annat anges nedan har moderbolagets redovisningsprinciper under 2017 förändrats i 
enlighet med vad som anges ovan för koncernen.  
 
Andelar i dotterbolag  
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Det bokförda 
värdet prövas fortlöpande mot dotterbolagens koncernmässiga egna kapital. I de fall bokfört 
värde understiger dotterbolagens koncernmässiga värde sker nedskrivning som belastar resul-
taträkningen. I de fall en tidigare nedskrivning inte längre är motiverad sker återföring av 
denna.  
 
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras som aktier i dotter-
företag hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt al-
ternativregeln, d v s som bokslutsdisposition. 
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Förändringar i svenska regelverk 
De förändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer som har trätt i kraft och gäller för 
räkenskapsår 2017 samt de ändringar som träder ikraft from 1 januari 2018 har inte haft/kom-
mer inte att få någon väsentlig påverkan på moderbolagets finansiella rapporter.  
 
 
Not 2 Hyresintäkter 
 
De totala hyresintäkterna för koncernen uppgick till 26 259 tkr (19 860). Hyresintäkterna ut-
görs av hyresvärdet med avdrag för värdet av under året vakanta ytor. Med hyresvärde avses 
erhållna hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. I hyresvärdet ingår även 
tillägg som vidarefaktureras hyresgästen, exempelvis el, värme, indextillägg och visst underhåll. 
Hyresintäkter 2017 2016 
Bostäder 13 940 13 596 
Bostäder, kommersiella 11 838 6 098 
Lokaler 351 117 
P-platser och övrigt 130 49 
Summa 26 259 19 860 

 
 
 
Not 3 Personal och styrelse 
 
Medarbetare och styrelse     
    Andel kvinnor Andel kvinnor 
Medelantal anställda 2017 % 2016 % 
Moderbolaget  3 0 0 0 
Dotterföretag   2 50 2 0 
Koncernen totalt  5 20 2 0 

       
Könsfördelning i företagsledningen     
    2017  2016 
Medelantal     Antal kvinnor %   Antal kvinnor % 
Moderbolaget      
Styrelsen    16,7  0 
Övriga ledande befattningshavare  0  0 
Koncernen totalt      
Styrelsen    16,7  0 
Övriga ledande befattningshavare   0   0 
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Personal och styrelse  

      Koncernen Moderbolaget 

Löner, arvoden och förmåner, tkr 2017 2016 2017 2016 

Styrelsen   0 0 0 0 
Verkställande direktör 542 34 542 34 
Övriga ledande befattningshavare 1 040 413 1 040 81 
Övriga anställda   1 123 320 0 0 
Summa   2 705 767 1 582 115 

       
Avtalsenliga pensionskostnader     
Styrelsen   0 0 0 0 
Verkställande direktör 21 0 0 0 
Övriga ledande befattningshavare 34 17 0 0 
Övriga anställda   38 20 0 0 
Summa   93 37 0 0 

       
Lagstadga sociala kostnader inkl löneskatt    
Styrelsen   0 0 0 0 
Verkställande direktör 172 15 167 15 
Övriga ledande befattningshavare 316 160 307 28 
Övriga anställda   278 105 0 0 
Summa   766 280 474 43 

 
 
Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 
 

  Koncernen Moderbolaget 
    2017 2016 2017 2016 
KPMG AB       
Revisionsuppdrag 385 0 118 0 
Skatterådgivning - -  - 
Övriga uppdrag 0 0 0 0 
Summa  385 0 118 358 

 

  Koncernen Moderbolaget 
    2017 2016 2017 2016 
Oskar Kantoft, Dillon Audit Malmö AB      
Revisionsuppdrag 0 382 0 280 
Skatterådgivning - -  - 
Övriga uppdrag 0 78 0 78 
Summa  0 460 0 358 
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Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revison av års- och koncernredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan 
granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbets-
uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga ar-
betsuppgifter.   
 
 
Not 5 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag 
 

  Koncernen Moderbolaget 
    2017 2016 2017 2016 
Fastighetskostnader      
Driftkostnader  4 258 5 780 - - 
Reparation och underhåll  5 338 1 589 - - 
Fastighetsskatt och tomträttsavgäld 519 441 - - 
Övriga fastighetskostnader   - - - - 
Summa  10 115 7 810 - -       
Övriga kostnader      
Kostnader som har vidarefakturerats - - - - 
Summa  - - - - 
      

 

 Koncernen Moderbolaget 
  2017 2016 2017 2016 
Administrationskostnader     
Personalkostnader 3 765 741 2 086 188 
IT, reklam- och lokalkostnader 677 422 397 87 
Revisionsarvoden 385 623 118 280 
Övriga kostnader 2 951 12 191 7 337 6 321 
Summa 7 778 13 977 9 938 6 876 

 
Under 2017 har koncernen haft sex heltidsanställda jämfört med endast två under 2016 därav 
den stora ökningen i personalkostnader. Detta är också en av orsakerna till den stora minsk-
ningen i övriga kostnader.  
 
 
Not 6 Finansnetto 
 
  2017 2016 
Koncernen   
Övriga ränteintäkter 278 255 
Summa 278 255 
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Koncernen 2017 2016 
Räntekostnader till övr. koncernbolag -493 -1 885 
Övriga räntekostnader -11 840 -8 966 
Summa -12 333 -10 851 

   
Moderbolaget 2017 2016 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 243 231 
Ränteintäkter från koncernbolag 4 830 9 842 
Summa 5 073 10 073 

   
Moderbolaget 2017 2016 
Resultat vid försäljning värdepapper -483 - 
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 346 -5 428 
Räntekostnader till koncernföretag -1 034 -1 938 
Summa -6 863 -7 366 

 
 
Not 7 Skatter 
 
Koncernens resultaträkning 2017 2016 

Skatteberäkning i koncernen 

Underlag 
Aktuell 

skatt 

Underlag 
Uppskjuten 

skatt 

Underlag 
Aktuell 

skatt 

Underlag 
Uppskjuten 

skatt 
Resultat före skatt 14 120  63 685  
Skattemässiga avskrivningar -2 991 2 991 -2 503 2 503 
Ej skattepliktig värdeförändring fastigheter -23 627 23 627 -25 457 25 457 
Avsättning till obeskattade reserver 2 805 -2 805 -554 554 
Övriga skattemässiga justeringar 229 -134 -44 642 1 139 
Summa underlag från rörelsen -9 464 23 679 -9 471 29 653 

     
Utnyttjande av balanserade underskott -714 714 -347 347 
Nya underskott 8 632 -8 632 12 030 -12 030 
Justering för effekter sålda fastigheter 1 757 -1 257     
Summa skattepliktigt resultat 211 14 504 2 212 17 970 

     
Aktuell skatt/Uppskjuten skatt -46 -3 191 -487 -3 953 

 
Moderbolaget 2017 2016 
Resultat före skatt -4 187 247 
Aktuell skatt 0 0 
Uppskjuten skatt 746 -61 
Resultat efter skatt -3 441 186 
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Uppskjuten skattefordran  2017  2016 
Vid årets ingång 1 399 1 460 
Årets förändring 746 -61 
Vid årets utgång 2 145 1 399 

 
 
Not 8 Förvaltningsfastigheter 
 

Mkr 2017 2016 
Verkligt värde per 1 januari 329,0 291,5 
Förvärv 120,2 82,7 
Investeringar 3,3 14,8 
Försäljningar -2,5 -136,1 
Värdeförändringar enligt resultaträkningen 23,6 76,1 
Verkligt värde vid periodens utgång 473,7 329,0 

 
 
Förvaltningsfastigheter redovisas i koncernens rapport över finansiell ställning till verkligt 
värde och värdeförändringarna redovisas i koncernens rapport över totalresultatet. Samtliga 
förvaltningsfastigheter har bedömts vara i nivå 3 i värderingshierarkin enligt IFRS 13 Värdering 
till verkligt värde. SIG Invest använder sig av en kassaflödesbaserad modell, vilket enligt veder-
tagen teori innebär att en tillgångs värde utgörs av det diskonterade nuvärdet av framtida kassa-
flöden som tillgången förväntas generera. Vartannat år görs externa värderingar på fastighet-
erna av oberoende värderingsinstitut. 57% av fastighetsinnehavet har värderats av externt vär-
deringsinstitut under 2017.   
 
Per bokslutsdagen har SIG Invest intern värderat samtliga fastigheter till verkligt värde. Varje 
fastighet värderas individuellt genom att nuvärdesberäkna framtida kassaflöden, det vill säga 
framtida hyresinbetalningar minskade med bedömda drifts- och underhållsutbetalningar under 
10 år samt restvärdet år tio. Bedömda hyresinbetalningar samt drifts- och underhållsutbetal-
ningar har härletts från befintliga hyresintäkter, drifts- och underhållskostnader. Kassaflödet 
marknadsanpassas genom att beakta eventuella förändringar i uthyrningsgrad och uthyrnings-
nivåer såväl som drifts- och underhållsutbetalningar. Av avgörande betydelse för fastighetsbe-
ståndets beräknade värde är avkastningskravet och antaganden om den framtida reala tillväx-
ten. Avkastningskravet är den vägda kostnaden för lånat och eget kapital. Kostnaden för lånat 
kapital utgår från marknadsmässig ränta på krediter. Kostnaden för eget kapital utgår från den 
”riskfria räntan” motsvarande lång statsobligationsränta med tillägg för ”riskpremie”. Riskpre-
mien är individuell för varje investering och bedöms av bolagets ledning.  
 
Känslighetsanalys 
Verkligt värde är en bedömning av ett sannolikt försäljningspris på marknaden vid värdetid-
punkten. Priset kan dock endast fastställas när en transaktion genomförts. Vid fastighetsvärde-
ring anges ofta ett intervall för at visa på osäkerheten kring uppskattningar av ett marknads-
värde. Värdeintervallet brukar uppgå till +/- 5% men kan variera beroende bland annat på 
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marknadssituation, fastighetens tekniska standard och investeringsbehov. Koncernens fastig-
hetsbestånd värderas till 473,7 mkr (329 mkr) och med ett osäkerhetsintervall om +/- 5% så 
innebär det att det bedömda verkliga värdet varierar med +/- 23,7 mkr (16,5 mkr). Nedan 
anges de väsentliga faktorerna som påverkar värderingen och resultateffekter därav.  
 
 

  
Parameter 
Förändring 

Mark-
nadsvär-
depåver-

kan 
(mkr) 

Mark-
nadsvär-
depåver-
kan (%) 

Parameter 
Förändring 

Mark-
nadsvär-
depåver-

kan 
(mkr) 

Mark-
nadsvär-
depåver-
kan (%) 

Vakansgrad + 0,25% -2,1 -0,44% - 0,25% 1,7 0,36% 
Hyra + 1% årligen 7,5 1,58% - 1% årligen -7,9 -1,67% 
Drift och underhållskostnader + 25 kr/kvm -16,1 -3,40% - 25 kr/kvm 16,0 3,38% 
Direktavkastningskrav + 0,25% -32,6 -6,88% - 0,25% 37,2 7,85% 

 
 
Not 9 Maskiner och inventarier 
 

 2017 2016 
  Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget 
Ackumulerade anskaffningsvär-
den     
Vid årets början 2 110 0 1 296 - 
Nyanskaffningar 2 922 55 689 - 
Omklassificeringar - - - - 
Förvärv av dotterbolag 63 - 125 - 
Avyttringar och utrangeringar - - - - 
Summa 5 095 55 2 110 - 
          
Ackumulerade avskrivningar en-
ligt plan     
Vid årets början -338 0 -122 - 
Omklassificeringar - - - - 
Förvärv av dotterbolag -61  -48 - 
Avyttringar och utrangeringar - - - - 
Årets avskrivningar enligt plan på  
anskaffningsvärden -260 -4 -168 - 
Summa -659 -4 -338 - 
Redovisat värde vid periodens slut 4 436 51 1 772 - 
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Not 10 Långfristiga fordringar 
 
Koncernen 2017 2016 
Fordringar hos koncernföretag 0 3 957 
Andra långfristiga fordringar 3 738 2 866 
Summa 3 738 6 823 

 
 
Not 11 Kundfordringar 
 

 Koncernen Moderbolaget 
  2017 2016 2017 2016 
Kundfordringar 566 375 8 0 
Reservering för osäkra fodringar - -42 - - 
Summa 566 333 8 0 

     
Åldersfördelning förfallna kundfordringar     
0-30 dagar 10 15   - 
31-60 dagar 43 113  - 
61-90 dagar 22 10  - 
>90 dagar 210 193   - 
Summa 285 331 0 0 

 

                          Koncernen 
Avsättningar för osäkra fordringar 2017 2016 
Avsättningar vid årets början -42 0 
Reservering för befarade förluster 0 -42 
Återförda outnyttjade belopp 42 - 
Summa 0 -42 

 
 
Not 12 Likvida medel 
 

   2017 2016 
Koncernen         
Kortfristiga likvida placeringar 0 103 
Kassa och bank     7 859 2 698 
Summa   7 859 2 801 

     
Moderbolaget     
Kortfristiga likvida placeringar 0 103 
Kassa och bank     565 66 
Summa   565 169 
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Not 13 Uppskjuten skatteskuld 
 
Koncernens balansräkning 2017 2016 

Uppskjuten skattefordran Underlag Skatt Underlag Skatt 

Vid årets ingång 23 614 5 195 11 872 2 612 
På grund av ändrad taxering -4 004 -881   
Förändring under året 7 918 1 742 11 742 2 583 
Uppskjuten skattefordran vid årets utgång2  27 528 6 056 23 614 5 195 

     
Uppskjuten skatteskuld3      
Temporära skillnader fastigheter         
Vid årets ingång 161 464 35 522 175 397 38 587 
Förändring under året 72 841 16 025 -13 933 -3 065 
Vid årets utgång 234 305 51 547 161 464 35 522 

     
Förvärvade temporära skillnader fastigheter4          
Vid årets ingång -85 348 -18 777 -128 584 -28 288 
Förändring under året -51 615 -11 355 43 236 9 512 
Vid årets utgång -136 963 -30 132 -85 348 -18 777 

     
Temporära skillnader obeskattade reserver         
Vid årets ingång 2 864 630 423 93 
Förändring under året -2 805 -617 2 441 537 
Vid årets utgång 59 13 2 864 630 

     
Totalt uppskjuten skatteskuld         

Vid årets ingång 78 980 17 376 47 236 10 392 
Förändring under året 18 421 4 053 31 744 6 984 
Totalt uppskjuten skatteskuld vid årets utgång 97 401 21 428 78 980 17 376 

     
Uppskjuten skattefordran vid årets utgång  6 056  5 195 
Totalt uppskjuten skatteskuld vid årets utgång   -21 428   -17 376 
Redovisas netto i balansräkningen som upp-
skjuten skatteskuld (-)/-fordran (+) 

 
-15 372 

 
-12 181 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
2 Avser fastställda tillgängliga underskott 
3 Uppskjuten skatteskuld beräknas mellan verkliga värden och skattemässiga restvärden 
4 Ingår ej i underlaget för uppskjuten skatt då förvärven klassas som tillgångsförvärv 
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Not 14 Räntebärande skulder 
 
Koncernen 2017 2016 
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 224 296 160 811 
Obligationslån 0 60 000 
Summa 224 296 220 811 

   
Kortfristiga skulder   
Övriga kortfristiga skulder kreditinstitut 46 000 - 
Kortfristig del skulder till kreditinstitut 3 583 2 605 
Summa 49 583 2 605 

   
Moderbolaget 2017 2016 
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut - - 
Obligationslån 0 60 000 
Summa 0 60 000 

   
Kortfristiga skulder   
Kortfristig del skulder till kreditinstitut - - 
Summa - - 

 
 
Belopp som förfaller till betalning Koncernen Moderbolaget 
Per 2017-12-31 2017 2016 2017 2016 
Mindre än 1 år 49 583 2 605 - - 
Mellan 2 och 5 år 14 332 70 420 - 60 000 
Mer än 5 år 209 964 150 391 - - 
Summa 273 879 223 416 0 60 000 

     

 UB 2016 Kassaflöden 
Förvärvat 
kassaflöde UB 2017 

Koncernen         
Skulder till kreditinstitut 163 416 67 102 43 361 273 879 
Obligationslån 60 000 -60 000   0 
Summa skulder härrörande från 
finansieringsverksamheten 223 416 7 102 43 361 273 879 
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Not 15 Finansiella risker och finanspolicy 
 
SIG Invest är finansierat med eget kapital och skulder, där majoriteten av skulderna utgörs av 
räntebärande skulder. Andelen eget kapital påverkas av vald finansiell risknivå som i sin tur på-
verkas av långivarens krav på eget kapital för att erbjuda marknadsmässig finansiering. 
 
Finanspolicy 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för fem olika slags finansiella risker. Med finan-
siella risker avses refinansieringsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, prisrisk och kreditrisk. Finans-
policyn anger riktlinjer och regler för hur finansverksamheten skall bedrivas samt fastställer an-
svarsfördelning och administrativa regler. Avsteg från koncernens finanspolicy kräver styrel-
sens godkännande. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras 
centralt av moderbolagets finansavdelning. Den finansiella riskhanteringen sker på portföljnivå. 
Finansiella transaktioner skall genomföras utifrån en bedömning av koncernens samlade behov 
av likviditet, finansiering och ränterisk. 
 
Refinansieringsrisk 
Med refinansieringsrisk avses risken att SIG Invest inte kan återfinansiera sig i framtiden eller 
endast till kraftigt ökade kostnader. SIG Invest arbetar kontinuerligt med att ta upp nya lån och 
omförhandla befintliga lån.  
 
Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för att kunna fullfölja fö-
retagets betalningsåtaganden avseende rörelsekostnader, räntor och amorteringar. Enligt fi-
nanspolicyn skall det alltid finnas tillräckligt med kontanta medel och garanterade krediter för 
att täcka det löpande likviditetsbehovet. Styrelsen kan oaktat långsiktigt mål besluta om tillfäl-
ligt ökad likviditet till exempel vid ökad beredskap för större affärer. Per bokslutsdagen uppgick 
SIG Invests likvida medel, finansiella placeringar och outnyttjade kreditfaciliteter till 7,9 Mkr 
(2,8). 
 
Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för fluktuationer i kassaflöde och resultat till följd av förändringar i 
räntenivåer. Den faktor som främst påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Lång ränte-
bindningstid innebär en förutsägbarhet i kassaflödet men det innebär oftast också högre ränte-
kostnader. Hanteringen av koncernens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att den 
centrala finansfunktionen ansvarar för att identifiera och hantera denna exponering. För att er-
hålla en kostnadseffektiv hantering av ränterisken görs bedömningen av ränterisken vid uppta-
gandet av lån med kort räntebindning utifrån koncernens totala låneportfölj.  
 
Prisrisk 
SIG Invests intäkter påverkas av fastigheternas uthyrningsgrad, nivån på marknadsmässiga hy-
ror samt kundernas betalningsförmåga. 
 
Kreditrisker 
Risken för att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att betalning ej er-
hålls för kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid 
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information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. En 
beräkning av kreditrisken görs i samband med nyuthyrning och lokalanpassning för befintlig 
kund. Bankgaranti, depositioner av förtida hyror eller annan säkerhet krävs för kunder med låg 
kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. I syfte att följa kundernas kreditvärdighetsut-
veckling sker en löpande kreditbevakning. 
 

Verkligt värde på finansiella till-
gångar och skulder 

Låne- och kund-
fordringar 

Finansiella till-
gångar/skulder 

värderade till verk-
ligt värde via resul-

taträkningen 

Finansiella skulder 
värderade till upp-
lupet anskaffnings-

värde 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Långfristig fordran - - - - - - 
Kundfordringar 566 333 - - - - 
Upplupna intäkter och förutbe-
talda kostnader 531 5 435 - - - - 
Övriga fordringar 8 235 97 991 - - - - 
Likvida medel 7 859 2 801 - - - - 
Summa 17 191 106 560          

      
Långfristiga räntebärande skul-
der - - - - 224 296 220 811 
Kortfristiga räntebärande skul-
der - - - - 49 583 2 605 
Leverantörsskulder - - - - 2 871 6 783 
Övriga skulder - - - - 10 089 26 297 
Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter - - - - 3 741 3 237 
Summa     290 580 259 733 

 
Kontraktsförfallostruktur avseende SIG Invests bestånd framgår av följande tabell, där kon-
traktsvärdet avser årsvärde.  
Kontraktsförfallostruktur Förfaller Antalet kontrakt Kontraktsvärde, tkr 

Kommersiella     
 2018 3 292 

 2019 2 4 642 

 2020 - - 

 2021 - - 

 2022 - - 

 2023 - 2 4 776 
Summa   7 9 710 

Bostäder  196 17 287 
P-platser och övrigt   55 149 
Summa  258 27 146 

 
 
 



32 
SIG Invest AB (publ) – Årsredovisning 2017 

 
 
 

Not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 

 Koncernen Moderbolaget 

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Ställda säkerheter     
Fastighetsinteckningar 1) 233 202 207 669 - - 

Summa Ställda säkerheter 233 202 207 669 - - 

     
Eventualförpliktelser     
Borgensförbindelser 72 800 74 800 72 800 74 800 
Övriga eventualförpliktelser - - - - 

Summa Eventualförpliktelser 72 800 74 800 72 800 74 800 
 
1) Avser ställda säkerheter för krediter i Swedbank, Ålandsbanken, Skurups Sparbank och Sparbanken Syd samt för 
säkerställd obligation. 
 
 
Not 17 Andelar i koncernföretag 
 
  2017-12-31 2016-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 44 363 8 225 
Anskaffningar 58 376 32 452 
Tillskott - 3 686 
Omklassificering - - 
Försäljningar -33 864 - 
Redovisat värde vid periodens slut 68 875 44 363 

 
  Antal andelar Andel i % Bokfört värde 

Hassle Fastighets AB, 500 100 4 196 
556987-9827, Malmö    
Strykmåttet AB, 50 000 100 51 235 
556996-9958, Malmö    
Svenska Investeringsgruppen Omsorg 2 AB 10 000 100 6 276 
556831-3323, Malmö    
EMALB AB 500 100 7 118 
556866-4329, Malmö    
Kullen Östra i Helsingborg Ekf 1 33,3 1 
769633-6853, Helsingborg    
SIG Invest Förvaltning Syd AB 250 000 100 50 
559132-5963, Malmö       
Redovisat värde vid periodens slut   68 876 
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Not 18 Fordringar på koncernbolag 
 
Moderbolaget 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 91 774 65 412 
Förändring -31 727 26 362 
Utgående redovisat värde 60 047 91 774 

 
 
Not 19 Skulder till koncernbolag 
 
Moderbolaget 2017 2016 

Skulder till koncernföretag     

Amortering inom 2 till 5 år 16 301 6 173 
Summa 16 301 6 173 

 
 
Not 20 Transaktioner mellan koncernbolag 
 
Moderbolaget 2017 2016 
Ersättning för koncerninterna tjänster till koncernföretag 800 - 
Summa 800 - 

   
Moderbolaget 2017 2016 
Köpta tjänster från koncernföretag     
Hyra lokaler 96 - 
Ersättning för koncerninterna tjänster från koncernföretag 125 3 358 
Summa 221 3 358 

 
Moderbolaget har en närståenderelation med ledande befattningshavare, se not 3. Transaktion-
erna mellan koncernbolag sker på marknadsmässiga villkor.  
 
 
Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
 
Koncernen 2017 2016 

Avskrivningar enligt plan 321 - 
Orealiserade värdeförändringar -23 627 -25 457 
Realiserade värdeförändringar 500 -50 685 
Summa -22 806 -76 142 

 
Moderbolaget 2017 2016 

Avskrivningar enl plan 4 - 
Koncernbidrag 6 688 - 
Summa 6 692 - 
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Not 22 Händelser efter balansdagen 
 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.  
 
 
Not 23 Viktiga uppskattningar och bedömningar 
 
För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra 
bedömningar och antaganden som påverkar redovisade värden samt upplysningar i de finansi-
ella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar. Det område där upp-
skattningar och antaganden skulle kunna innebära risk för justeringar av redovisade värden för 
tillgångar och skulder under kommande räkenskapsår är främst värdering av förvaltningsfastig-
heter. Där kan bedömningarna ge en betydande påverkan på koncernens resultat och finansiella 
ställning. Värderingen kräver en bedömning av det framtida kassaflödet samt fastställande av 
diskonteringsfaktor (avkastningskrav). Dessa risker minimeras genom externa värderingar av 
förvaltningsfastigheterna. Se not 8 för vidare information kring värdering av förvaltningsfastig-
heterna samt känslighetsanalys.    
 
Det är sammantaget koncernens bedömning att man har en rättvisande värdering av fastighets-
beståndet.  
 
 
Not 24 Resultatdisposition 
 
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel (kronor) i moderbolaget 
disponeras enligt följande: 
 
Medel att disponera:  
Balanserat resultat  181 957 760 
Årets resultat   10 374 251 
Summa   192 332 011 

    
Förslag till disposition:  
Balanseras i ny räkning 192 332 011 
Summa   192 332 011 

 
Per den sista december 2017 uppgick antalet registrerade aktier i SIG Invest AB (publ) till 1 
217 826 (854 256) stycken med kvotvärde 1 (1) krona per aktie.  
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Revisionsberättelse SIG Invest AB (publ), org. nr 556984-0456, 2017   

 
 
Till bolagsstämman i SIG Invest AB (publ), org. nr 556984-0456 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för SIG Invest AB (publ) för år 2017.  
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 2017 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 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som 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 samt rapport över totalresultat och 
rapport över finansiell ställning för koncernen. 

Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2016 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad den 12 april 2017 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. 

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. 
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 
på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta 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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

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

� skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

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

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

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

� inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för SIG Invest AB (publ) för år 2017 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, eller 

� på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

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

 
Malmö den 9 mars 2018   
  
KPMG AB  
  
  
  
Eva Melzig Alessandro Mangiapia 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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