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Nyckeltal

1 och 2) Efter värdeförändringar på fastigheter.
3) Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.  

För 2015 är resultatet beräknat för perioden 1 sep - 31 dec.
4) Fully Built-Out area är den befintliga potential eller yta som är inredd eller kan 

inredas för förrådsverksamhet.
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Ordförande har ordet

Finansiering
24Storage har genom en stor andel egna fastigheter, en 
kapitalintensiv verksamhet.
Styrelsen följer på regelbunden basis upp kassaflöde och 
finansiella nyckeltal och bolaget har bra relationer och samarbeten 
med banker och kreditinstitut. Styrelsen har haft god inblick i 
samtliga fastighetsprojekt och kommer även fortsättningsvis 
att engagera sig ingående i varje investeringsbeslut. Bolaget 
har säkrat kapital för en fortsatt tillväxt och den framtida 
tillväxttakten kommer att optimeras noga utifrån rådande 
marknadsförutsättningar.

Fortsatt väg framåt
24Storage kommer under överskådlig tid att fokusera på den 
svenska marknaden som uppvisar stora möjligheter. Andra 
möjligheter kommer att utvärderas opportunistiskt löpande.

Bolaget har mycket kompetenta medarbetare och vi känner oss 
väl rustade att ta oss an framtida möjligheter och utmaningar. 
Både jag och styrelsen ser fram emot att tillsammans med alla 
medarbetare skapa värden och ett framgångsrikt 24Storage.

En solid grund på plats
24Storage-koncernen grundades 2015 av Michael Fogelberg. 
Michael är en internationellt välkänd profil inom self-
storagebranschen och har varit en ledande kraft i att driva upp, 
inte bara 24Storage, utan det som idag utgör hela den svenska 
och europeiska förrådsmarknaden.

24Storage skapades utifrån idén att digitalisera klassisk self-
storage genom att kombinera den med e-commerce, uppkopplade 
anläggningar och automatisera manuellt beroende
verksamhetsprocesser. Idag har bolaget 15 anläggningar och 
finns på nio orter runt om i Sverige, med strategisk placering i de 
tre största storstadsregionerna. Över 50 procent av försäljningen 
sker idag antingen via webb, chatt, telefon- eller videosamtal.

Jag kan konstatera att bolaget under dessa tre år har byggt en 
solid grund att bygga vidare på!

Nästa steg i utvecklingen
Efter en framgångsrik uppstart är 24Storage nu moget att 
ta nästa steg i utvecklingen och siktar mot en börsnotering 
senast år 2020. Därför är det naturligt att Michael nu tar en 
annan roll i bolaget och istället engagerar sig som arbetande 
styrelseledamot, där han även fortsättningsvis kommer att bidra 
med sin branschkunskap och sina visionära idéer. Vid den extra 
bolagsstämman i november valdes Staffan Persson, Maria Åkrans 
och Henrik Forsberg Schoultz in i styrelsen och ökar därmed 
ägarnas representation och engagemang i bolaget inför en IPO.

Styrelsen har utsett Henrik Granström till ny VD för 24Storage 
AB. Henrik har 16 års erfarenhet från Newsec och Stronghold-
koncernen där han haft flera ledande befattningar. Henrik 
tillträder sin position den 2:a april 2018.

Ökat fokus på lönsam tillväxt och att rusta bolaget för en 
börsnotering
Som ny VD blir ett av Henriks viktigaste uppdrag att leda 
förberedelsearbetet inför en börsnotering. De erfarenheter Henrik 
tar med sig från tidigare uppdragsgivare kommer att vara mycket 
värdefulla för 24Storage i detta kommande arbete.

24Storage har under 2017 dubblerat de operativa kostnaderna 
och utökat organisationen med elva heltidsanställda för att 
supportera tillväxten. Nu återstår att se över rörelsekostnaderna 
och optimera dessa efter bolagets nuvarande och framtida 
kostym. Projektverksamheten skall fortsätta att expandera med 
nya anläggningar i linje med uppsatta mål, resurser 
och kassaflöde.

”SIKTAR MOT EN BÖRSNOTERING 
SENAST ÅR 2020”

Jan-Olof Backman
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Grundaren har ordet

EFTER EN EXPANSIV UPPSTART 
TAR VI NU NÄSTA STEG

servicenivån vilket är en central del i vår operativa modell. Vid årets slut 

sköttes över 50 procent av försäljningen av kunder som själv hyrde och 

betalade förråd via webben eller genom vår centraliserade kundservice. 

 

Stark efterfrågan driver affären 

Vid utgången av 2017 var 4 100 förråd uthyrda och cirka 80 procent av dem 

är privatpersoner. Vi vet att den genomsnittliga kunden stannar hos oss i 

15 månader och inte sällan först vill hyra ett större förråd än nödvändigt. 

Allmänhetens kunskap och kännedom om förrådsbranschen är låg och 

vi arbetar aktivt för att bredda användningsområdena med förvaring 

utanför hemmet. Vårt mål är att förändra kundens resa, från det statiska 

och traditionella bemötandet i butik, till det dynamiska och personliga 

som öppnas upp i takt med att vi förändrar verksamhetsprocesserna och 

anpassar dem till en digital vardag. 

Under året stärkte vi upp vår fastighetsavdelning och vi letar kontinuerligt, 

utvärderar och förhandlar nya möjligheter för att möjliggöra vår fortsatta 

expansion. Vi har utökat antalet uthyrningsbara kvadratmeter med 

88 procent, både genom ytoptimering av befintliga anläggningar och 

genom nyöppningar, vilket också har lett till en fördubblad värdeökning 

av vår fastighetsportfölj. Fastigheter är en nödvändighet i vår affär, och 

vi ser opportunistiskt på de möjligheter som ges. I idealfallet bygger 

vi nya anläggningar på obebyggd mark, vilket ger störst utväxling 

värderingsmässigt, men vi tittar också på fastighetskonverteringar. Vår 

Malmöanläggning är ett gott exempel, där vi byggde om ett gammalt 

tryckeri. Samtidigt utvärderar vi kontinuerligt möjligheterna att förvärva 

konkurrenter. 

Nu intar jag en ny roll och lämnar över stafettpinnen till Henrik! 

24Storage känns som mitt tredje barn. Jag har varit med från dess födelse 

till att på kort tid bli en ledande spelare på self-storage marknaden. För 

mig har det alltid varit naturligt att som grundare inta en annan position i 

bolaget inför förberedelserna av börsnotering. Jag ser därför fram emot 

att engagera mig i bolaget som arbetande styrelseledamot och räcker med 

varm hand över ledarskapet till Henrik Granström.

 Michael Fogelberg

2017 var året då den internationella branschorganisationen FEDESSA 

utnämnde oss som näst störst i Sverige. Vi öppnade fem anläggningar, 

i det närmaste dubblade antalet förråd, lanserade ett affärssystem och 

en webbsida med full självservicefunktionalitet och kan nu stoltsera med 

att erbjuda branschens längsta öppettider med tillgänglighet över chatt, 

telefon, e-post och videosamtal. Det har varit ett år fyllt av nyheter för både 

oss och för förrådsbranschen.

Tillväxten stöttas av en starkare organisation

Vi har investerat cirka 250 MSEK under året. Kapitalet har möjliggjort fem 

anläggningsöppningar som gjort att vi nu kan titulera oss som näst störst 

i Sverige. Vi har under året blivit en större och starkare organisation där 

vi förstärkt teamet på flera administrativa nyckelpositioner. Utan de elva 

nya medarbetarna som vi välkomnat under året hade vi inte kunnat hålla 

samma expansiva takt.

 

En viktig del i vår affärsstrategi är att snabbt öka beläggningsgraden på 

våra nya förrådsanläggningar för att snabbt generera kassaflöde. Strategin 

har fungerat bra och vid utgången av året hade de fem nya anläggningarna 

en genomsnittlig beläggningsgrad på cirka 53 procent av den hittills 

utbyggda ytan. Uppfyllnadstakten för de nyöppnade anläggningarna går 

snabbare för oss än vad jag historiskt sett i de tidigare self-storagebolag 

jag varit verksam i. Tre av våra anläggningar är redan under utbyggnad till 

sin fulla potential och det är ett konstruktionsarbete som kommer fortsätta 

även under nästa år. Intäkterna för våra fem nya anläggningar uppgick 

sammantaget till 1,1 MSEK under december månad att jämföra mot 2,5 

MSEK för de anläggningar som varit öppna tolv månader eller mer.

Ett år av nyheter och lanseringar 

Året var fullt av nyheter. En av de största händelserna skedde i andra 

kvartalet då vi rullade ut vårt affärssystem i samtliga anläggningar och 

även en webbsida där användare enkelt själva kan hyra och betala för sitt 

förråd dygnet runt. I slutet av året utökade vi självservicefunktionaliteten 

på webbsidan och utvecklade Mina sidor där våra kunder enkelt kan sköta 

de vanligaste ärendena. Under hösten öppnade vi en central kundservice 

på huvudkontoret i Stockholm där våra medarbetare chattar, besvarar 

telefon- och videosamtal eller mailar med kunder i hela Sverige. I samband 

med detta introducerade vi ett CRM-system för att strukturera våra 

kundrelationer och gick därmed från passiv till aktiv försäljning. I slutet 

av året rullade vi också ut en pilot av vår kundserviceenhet som möjliggör 

videosamtal mellan våra anläggningsbesökare och vår kundservice. 

Enheten kapar anläggningens medarbetarberoende, utan att tumma på 
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Marknaden

VI ÄR NU NÄST  
STÖRST I SVERIGE!
Self-storagekonceptet har funnits på den 
svenska marknaden sedan 1990-talet. Den 
totala marknaden i Europa estimeras av 
den internationella branschorganisationen 
FEDESSA att uppgå till 3 247 
anläggningar, med en total uthyrningsbar 
yta om 8,7 miljoner kvadratmeter – en 
tillväxt med 18 procent sedan 2016.1 

Den svenska marknaden utgör endast 
4,6 procent av den totala europeiska 
marknaden och har fortfarande en lång 
väg kvar innan antalet uthyrningsbara 
kvadratmeter per capita kommer upp i 
samma nivåer som England och USA. De 
fyra största self-storageaktörer i Sverige 
svarar för cirka 40 procent av marknaden. 
Under 2017 blev 24Storage näst störst i 
Sverige sett till antalet anläggningar.1

Befolkningstillväxt och urbanisering 
Sverige består av över tio miljoner 
invånare2 och inflyttningstakten till 
storstäderna är på en historiskt hög nivå. 
Enligt Stockholms Handelskammare är 
Stockholm den stad som växer snabbast 
i Europa. Samtidigt rapporterar Boverket 
om en sällan skådad trångboddhet i hela 
landet och den senaste prognosen säger 
att det behövs 710 000 nya bostäder i 
Sverige de kommande tio åren.3 

Den ökade trångboddheten i våra 
urbana områden ger upphov till större 
förvaringsbehov för både företag och 
privatpersoner. Urbaniseringen gynnar 
vår bransch och skapar goda möjligheter 
på en växande marknad och kommer 
fortsätta att prägla förrådsmarknaden de 
kommande åren. 

Livsförändringar driver affären
Det är inte alltid de roligaste händelserna 
i livet som föranleder behovet av förråd, 

det kan exempelvis röra sig om separation 
eller dödsfall. Vanligast förekommande 
är behovet vid bostadsrenovering eller 
flytt. Varje person flyttar i genomsnitt 
elva gånger i livet och det sker ofta i 
samband med studier, vid byte av arbete 
eller på grund av ändrade familjeskäl. 
Individer över 30 år, flyttar mindre 
ofta.4 I de svenska storstadsområdena 
har vi de senaste åren sett den största 
befolkningsökningen, drivet av både en hög 
urbanisering och invandring. 

Digitalisering 
Digitaliseringen förändrar spelreglerna 
för hur kunden interagerar med vår affär, 
samarbetet med tredjeparter ökar och 
arbetssätt i organisationen förändras i 
takt med att den grundläggande affären 
automatiseras. 

Digitaliseringen har ökat kundernas 
valmöjligheter, vilket leder till ökade krav 
på företagens erbjudande. Dagens kunder 
är otrogna och gör raska förflyttningar 
mellan produkter och tjänster. Kunderna 
förväntar sig en köpupplevelse utan 
trösklar och full flexibilitet, vilket tvingar 
bolag till att anpassa sig därefter. 

1) Källa: FEDESSA annual survey 2017 

2) Källa: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/
befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/

3) Källa: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2016/trangboddheten-i-storstadsregionerna.pdf

4) Källa: https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Var-attonde-
person-flyttade-under-2013/

Andel av den svenska marknaden 1

24Storage

Totalt antal uthyrningsbara m2

Marknadsandel, antal anläggningar
(i relation till största konkurrenterna) 1

24Storage Pelican Self Storage

City Self-Storage Shurgard

Privatpersoner

Företag

Vår kundfördelning
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Vårt erbjudande

DET SKA VARA ENKELT  
ATT HYRA FÖRRÅD 
Vi erbjuder flexibel förrådsförvaring på kundernas villkor. Det 
ska vara lika enkelt att hyra ett förråd, som att säga upp sitt 
avtal. Ingen vill ödsla tid eller energi på saker som inte fungerar 
eller uppfattas krångliga. Detta har vi tagit fasta på i vårt 
erbjudande. 

En digital närvaro för ökad tillgänglighet 
Vi digitaliserar förrådsbranschen, vilket innebär att vi 
kombinerar e-commerce med förrådsuthyrning och smarta 
fastigheter. För att möjliggöra en skalbart driven affär har 
vi automatiserat flera av de verksamhetsprocesser som 
varit analogt bundna. Vi arbetar aktivt med tredjeparter och 
anpassar den traditionella affären med de förväntningar 
som finns inom dagens kundgrupper. Full transparens, en 
kanaloberoende närvaro med tillgänglighet på kundernas 
villkor samt datadrivna insikter av verksamheten för 
driftsoptimering och effektivisering. Det är vad vi kallar nästa 
generations self-storage.

Vi ifrågasätter det som alltid varit 
Vi strävar alltid efter att göra det så enkelt som möjligt för 
kunden och på detta sätt utmanar vi konstant de traditionella 
gränserna i förrådsbranschen. Vi ser oss själva som en 
utmanare där vi hämtar lärdom från andra branscher och 
parallellt bryter ny juridisk mark för att möjliggöra nästa 
generations self-storage. I utgången av 2017 hade vi över  
4 100 förråd uthyrda.

Förråd i flera storlekar 
Vi erbjuder kunder i hela Sverige små eller stora förråd. Flera av 
våra förråd har direktaccess för bilen, där kunden enkelt kan lasta 
in och ut sina saker. Denna förrådstyp är populär bland säljare 
som vill förvara reklam- och profilprodukter.

Branschens mest flexibla kundservice
Vi erbjuder kundservice mellan tidig morgon till sen kväll via 
telefon, videosamtal, e-post eller chatt. Vi finns tillgängliga när 
våra kunder har tid och genom den kanal de vill kontakta oss via. 

Försäkringsskydd för våra kunders trygghet 
Tillsammans med Reason & Global erbjuder vi ett 
försäkringsskydd specifikt anpassat för förrådsbranschen, 
eftersom den traditionella hemförsäkringen oftast inte täcker 
förvaring utanför hemmet. Vårt försäkringsskydd täcker bland 
annat mot brand, vattenläckage, skadedjursangrepp och inbrott 
om olyckan skulle vara framme.  Vid utgången av 2017 hade cirka 
80 procent av våra kunder valt att teckna vår försäkringslösning.

Flyttmaterial 
På nästan alla våra anläggningar säljer vi flyttmaterial som är en 
uppskattad tilläggsprodukt bland flera av våra kunder. 

13
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Årets lanseringar

DIGITALISERING FÖR 
EFFEKTIVISERING 
Den grund vi lanserade under 2017 banar 
väg för nästa generations self-storage 
med nya arbetssätt i verksamheten och 
automatisering av tidigare manuella 
processer. Vi kan enkelt utveckla 
våra system ytterligare med hjälp 
av tredjepartsintegrationer, vilket i 
förlängningen öppnar upp en skalfördel 
och en mer effektiv drift för lönsam 
tillväxt. 2017 var sannerligen året av 
lanseringar!

Uppkopplade förrådsanläggningar 
för smartare drift
Baserat på vår branscherfarenhet har 
vi tagit fram ett anläggningskoncept för 
ökad säkerhet och kontroll. Konceptet 
kombinerar ett flertal styr- och 
säkerhetssystem integrerade med 
varandra, central för vår driftsmodell. 
Under 2017 rullades konceptet ut till 
våra anläggningar i Kallhäll, Orminge, 
Malmö, Handen, Tyresö, Kungsholmen 
och Sundbyberg. Våra medarbetare kan 
nu i realtid följa kunder vid anläggning 
över video, hjälpa dem öppna dörrar eller 
grindar på distans. Medarbetarna kan 
också övervaka anläggningsvärde för 
optimal magasineringsmiljö. 

Under 2018 kommer vi fortsätta 
optimeringen samt anpassa det  
för vår övriga anläggningsportfölj.
 

En systemmiljö skräddarsydd  
för förrådsbranschen
Vi har investerat i att utveckla ett eget 
affärssystem, specialanpassat för 
förrådsbranschen. Under Q2 migrerade 
vi över hela vår anläggningsportfölj, 
vilket var starten på en viktig grund i vår 
vision att revolutionera förrådsbranschen. 
Genom lansering av systemet fick 
vi inte bara ett centralt hjärta för 
prisbearbetning och förrådsadministration, 
utan lade också fundamentet 
för hela vår plattformsmiljö. 
Systemplattformen möjliggör 
också förvärv av 
konkurrenter, utan 
att operativ fart 
tappas. 

E-commerce och ökad  
självservice för kunden 
Vi ser det som en självklarhet 
att kombinera e-commerce och 
självservicefunktioner för kunden. Under 
året såg vi en stark användartillväxt på vår 
webbsida, och vi ökade antalet sessioner 
med över 1 900 procent under året – en 
funktion av utökad digital marknadsföring 
och en utökad funktionalitet och service 
på siten. 

Under året lanserade 
vi en webbsida med 

boknings- och 



15 15

Årets lanseringar

betalningsfunktionalitet samt en personlig 
portal där våra kunder kan utföra de 
enklaste ärendena själva via Mina Sidor. 
Genom årets webblanseringen kan 
individer nu boka, betala, flytta in, säga 
upp sitt kontrakt och flytta ut – utan att 
betjänas av någon av våra medarbetare. 
Cirka 20 procent av vår försäljning 
kommer från webbsidan. 

Mer än 50 procent av kontrakten 
skrivs utanför anläggningen
Förrådsbranschen har historiskt sett varit 
väldigt individberoende med bemanning 
på varje anläggning. Skalbarheten har 
uteblivit och de operativa kostnaderna 
har varit konstanta per anläggning.  Vår 
centraliserade kundservice är en nyckel till 
att minska detta beroende. 

Utveckling av antalet sessioner, januari - december 2017Försäljningskanaler

Telefon/Chatt/E-mailWebb Anläggning Desktop Mobil Tablet
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Under slutet av året tog vi ett operativt 
viktigt kliv och centraliserade vår 
försäljnings- och kundservice. I 
samband med lanseringen höjde vi vår 
servicenivå genom branschens mest 
generösa öppettider samt adderade 
en kundservicekanal via chatt. Vår 
kundservice utgår nu från Stockholm och 
kan bistå kunder på alla våra anläggningar 
på de tio orter vi finns närvarande. Vi ser 
framför oss att kunderna ska kunna nå 
oss oberoende av kommunikationskanal. 
Vill kunden hyra ett förråd över Facebook 
Messenger eller få en förhandsvisning av 
sitt förråd på plats, ska vi också kunna 
erbjuda det.

I utgången av 2017 skedde över 50 
procent av vår totala försäljning utanför 

anläggningen. Vår målsättning är att minst 
70 procent av den totala försäljningen 
ska ske via vår webbsida eller genom 
vårt centraliserade försäljnings- och 
supportcenter och att kunden i hög grad 
ska kunna utföra så mycket självservice 
som möjligt. 

Strukturerad kundbearbetning  
genom ett CRM  
Under Q4 lanserade vi ett CRM-system 
(Customer Relationship Management) för 
strukturerad bearbetning av såväl nya och 
gamla kunder som prospekt som ännu så 
länge bara är på intressestadiet. CRM-
systemet är ett nyckelverktyg för att kapa 
det säljarberoende som funnits på varje 
anläggning och blir ett fundament för vår 
centraliserade kundserviceverksamhet. 
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Våra anläggningar

VI HAR BLIVIT  
DUBBELT SÅ STORA!
Under 2017 öppnade vi fem anläggningar. Därmed fördubblade vi nästintill 

antalet förråd, ökade vår totala kvadratmeteryta med över 90 procent 

och hade ett fastighetsvärde om 762 MSEK vid årets slut, en ökning med 

över 330 MSEK. Vi har byggt upp fyra anläggningar från grunden, samtliga 

med belägenhet i Stockholmsområdet och expanderat till Skåne, genom 

en fastighetskonvertering i Malmö. Vi har också ytoptimerat flera av våra 

befintliga förrådsanläggningar för att rymma än fler förråd.

Förvärv 

I slutet av 2017 ingick vi avtal om förvärv av en befintlig förrådsanläggning. 

Anläggningen har outnyttjad mark som kan utvecklas.

Vi ingick också avtal om förvärv av en lokal som andel av en bostadsrätts-

förening. Vår avsikt är att konvertera lokalen till förråd. Förvärvet är 

ett av de senaste bevisen på hur vi tänker annorlunda gentemot våra 

konkurrenter med centralare lägen och mindre anläggningar.

Nybyggnation 

På de platser vi förvärvar obebyggd mark har vi möjlighet att bygga en 

anläggning precis som vi vill ha den. Vi skapar ett direkt värde och en av 

vinsterna är att vi kan optimera andelen uthyrningsbar anläggningsyta 

redan i arkitektstadiet. 

Ombyggnation 

Under 2017 tillträdde vi en fastighet i Alvik. Under året har vi optimerat, 

renoverat och byggt ut vår befintliga anläggningsportfölj för cirka 15 MSEK.

Vad gör vi när vi optimerar vår uthyrningsbara anläggningsyta? 

Vi strävar alltid efter att ha en så hög andel av anläggningen uthyrningsbar 

som möjligt med målet att ha över 90 procents beläggningsgrad. Om 

exempelvis efterfrågan är låg i en förrådsstorlek och slut i en annan, bygger 

vi om för att möta marknadsbehovet. Vår gemensamt långa erfarenhet 

i branschen gör också att vi vid förvärv av andra förrådsaktörer snabbt 

kan se outnyttjad potential. I konstruktionsfasen har vi en lång erfarenhet 

och kan optimera cirka 70 procent av den totala anläggningsytan till 

uthyrningsbara kvadratmeter. 
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15 ANLÄGGNINGAR

Kungsbacka Hede och Varla  
Göteborgsvägen 180   
434 39 Kungsbacka
Förråd: 332 + 420 st
Totalyta: 3 176 + 3 524m2

Kallhäll  
Skarprättarvägen 30 
176 77 Järfälla
Förråd: 664 st
Totalyta: 5 216 m2

Kungälv 
Västra Porten 2
422 51 Ytterby 
Förråd: 673 st
Totalyta: 5 167 m2

Tyresö 
Siklöjevägen 5 
135 31 Tyresö
Förråd: 415 st
Totalyta: 2 784 m2

Göteborg 
Exportgatan 31 
422 46 Hisings Backa 
Förråd: 698 st
Totalyta: 5 528 m2

Kungsholmen
Wargentinsgatan 7 
112 29 Stockholm
Förråd: 120 st
Totalyta: 560 m2

Borås
Teknikgatan 5 
502 46 Borås 
Förråd: 203 st
Totalyta: 1 650 m2

Vallentuna Bällsta*
Fågelsångsvägen 5
186 42 Vallentuna 
Förråd: 272 st
Totalyta: 2 400 m2

*Tillträde skedde den 1 februari 2018

Uddevalla Kirpen
Schillers Väg 1 
451 55 Uddevalla
Förråd: 267
Totalyta: 2 516 m2

Orminge
Telegramvägen 50 
132 35 Saltsjö-Boo
Förråd: 668 st
Totalyta: 4 616 m2

Eskilstuna
Langsgatan 3 
632 21 Eskilstuna 
Förråd: 237 st
Totalyta: 1 952 m2

Trollhättan
Betongvägen 13
461 38 Trollhättan
Förråd: 763 st
Totalyta: 6 020 m2

Sundbyberg
Skogsbacken 2 
172 41 Sundbyberg 
Förråd: 123 st
Totalyta: 700 m2

Handen
Träffgatan 7 
136 44 Handen 
Förråd: 753 st
Totalyta: 5 168 m2

Malmö
Lundavägen 54
212 25 Malmö 
Förråd: 719 st
Totalyta: 7 650 m2
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Väsentliga händelser 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2017
Bland de viktiga händelserna som skett i bolaget under 2017 märks 
investeringar i fastigheter, IT- och systemmiljö samt medarbetare. 

Q1

Q3

Q
2

Januari   
• Majoriteten av befintliga ägare tecknar 
på en nyemission och vi tillför 51 MSEK i 
eget kapital

Februari   
• Vi tillträder en markfastighet  
i Vallentuna

April   
• Vi lanserar vårt egenutvecklade affärssystem

Februari   
• Vi säkrar ytterligare 150 MSEK i expansionskapital 
genom en junior kreditfacilitet

Maj   
• Vi öppnar vår första egendesignade 
förrådsanläggning i Kallhäll, Stockholm

Maj   
• Vi lanserar möjligheten att hyra förråd på 
webben med betalningsmetod e-postfaktura

Juni   
• Vi öppnar en anläggning i 
Orminge, Stockholm 
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Juli   
• Vi expanderar till Skåne med att  
öppna vår första anläggning i Malmö 

September   
• Vi öppnar en anläggning i Handen, Stockholm

Oktober   
• Den internationella 
branschorganisationen FEDESSA 
listar oss som näst störst i Sverige, 
sett till antalet anläggningar 

November  
• Vi öppnar ett centraliserat försäljnings- och 
kundservicecenter med branschens mest 
generösa öppettider i Sverige

November   
• Vi lanserar en ny webbsida, med 
inloggningsfunktionalitet för självservice, 
betalningsmöjlighet med kreditkort och chatt 

November   
• På en extra bolagsstämma väljs Staffan Persson, 
Henrik Forsberg Schoultz och Maria Åkrans till nya 
styrelseledamöter och stärker ägarnas representation  
och engagemang i bolaget inför en börsintroduktion. 
Jan-Olof Backman utses till ny styrelseordförande.

December   
• Vi öppnar vår femte 
anläggning under året i 
Tyresö, Stockholm 

November   
• Vi rullar ut ett CRM-system 

December  
• Vi säkrar ytterligare 100 MSEK i 
expansionskapital genom utökning 
av en junior kreditfacilitet till 
totalt 300 MSEK

December   
• En extra bolagsstämma fattar beslut 
om en emission om 25 MSEK

December   
• Vi skriver avtal om 
förvärv av en  
lokal i Sundbyberg 

December   
• Vi skriver avtal om förvärv av en 
förrådsanläggning i Vallentuna med 
tillträde 1 februari 2018 

Augusti   
• Vi tillträder en fastighet i Alvik
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VI VILL AKTIVT BIDRA  
TILL ETT BÄTTRE  
STADSLANDSKAP 

Vårt samhällsansvar

Vi vet att smarta investeringar inte är så smarta om de bara 
gynnar oss. Det är när det blir smart för alla; närboende i 
området, miljön och våra medarbetare som det också blir smart 
på riktigt. 

Vi väljer noggrant var vi placerar våra anläggningar och bidrar 
mer än gärna aktivt till att vara ett positivt inslag där vi ser att 
våra fastigheter kan fylla en funktion eller addera ett mervärde till 
stadslandskapet. Våra anläggningar kan exempelvis fungera som 
en trygg och upplyst övergång mellan handel och bostäder, eller 
också placeras strategiskt mellan bostäder och motorvägar och 
då fungera som bullerskydd. 

Våra värderingar är viktiga genom hela byggprocessen
Genom vår samlade kompetens och spetskunskap handplockar 
vi våra leverantörer efter noggrann upphandling. När vi köper 
mark får vi möjligheten att upprätta en anläggning anpassad efter 
omgivningens förutsättningar. Ibland förvärvar vi fastigheter och 
strävar då efter att renovera eller bygga om, istället för att riva 
och bygga nytt. Oavsett om vi renoverar en befintlig anläggning 
eller bygger en ny fastighet från grunden gör vi eftertänksamma 
materialval som är hållbara både för oss och för miljön. 

Under våra byggprojekt har vi en hög grad av egen närvaro, något 
som säkerställer arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det gör också 
att vi har ökad kontroll och minskad risk för att våra anlitade 
leverantörer använder underleverantörer som inte delar våra 
värderingar eller agerar på ett sätt som påverkar arbetsmiljön 
negativt. De medarbetare som har tillträde till byggzonen har en 
personlig accessbricka för att hindra att obehöriga äger tillträde. 

Uppkopplade fastigheter för optimal anläggningsdrift
Tack vare vårt anläggningskoncept kan vi på distans bevaka 
och följa inomhusklimatet noggrant. Med konceptet kommer 
även inbrottslarm och realtids kameraövervakning för ökad 
kundsäkerhet. Genom den här typen av styrning och optimering 
säkerställer vi en resurseffektiv fastighetsdrift på alla nivåer i 
anläggningen.

Digital legitimering för ökad kundsäkerhet
Vi är måna om att bidra till ett bättre samhälle och försvåra 
för den svarta ekonomin. Därför är vi noggranna i vår 
kundkontrollsprocess. Vi kan förstås aldrig gå hundraprocentigt 
i god för våra kunder, däremot gör vi så gott vi kan för att 
motverka olaglig handel. För att bli kund hos oss behöver du 
identifiera dig med legitimation eller genom digital signatur med 
hjälp av Bank ID.

De självklara självklarheterna som många ändå  
glömmer – men inte vi
All vår verksamhet präglas av ordning och reda och vi ser 
till att nyttja resurserna så effektivt som möjligt. Därför är 
sopsortering, behovsstyrd belysning, värme och ventilation 
självklarheter för oss. En hög grad av digitalisering gör att 
traditionella papperskontrakt ersätts med PDF-avtal och 
Bank ID-signaturer, vilket är självklara delar i samhället på 
2010-talet.
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Jan-Olof Backman 
Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i 
ersättningsutskottet sedan 2017
Födelseår: 1961 
Utbildning: Civilingenjör från KTH, M.Sc  
från University of Washington 
Tidigare erfarenhet: Ledande positioner från McKinsey & Co, 
Skanska och Coor Service Management 
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i Microsystemation,  
Logent och Vasakronan AB 

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  14 790 st

Antal konvertibler 0 st

Antal optioner 0 st

Styrelse

Fredrik Tilander
Styrelseledamot sedan 2015
Födelseår: 1972 
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg 
Tidigare erfarenhet: Konsult Ernst & Young Management 
Consulting, grundare och försäljningschef Poolingparter AB 
(nu TradeExtensions AB), VD Backstage Invest AB. Stort antal 
styrelseuppdrag 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande ETNetwork AB och 
ledamot i Realm AB och Backstage Invest AB. 

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier 73 953 st

Antal konvertibler 23 075 st

Antal optioner 0 st

Staffan Persson
Styrelseledamot sedan 2017
Födelseår: 1956
Utbildning: Examen förvaltningslinjen, Umeå Universitet. 
Studier i företagsekonomi, C-nivå, Uppsala Universitet och 
juriststudier vid Uppsala och Stockholms Universitet. 
Tidigare erfarenhet: Investerare och entreprenör med lång 
erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade 
bolag. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD, Swedia Capital 
AB, Piteå Stadshotell AB och Vrå Gård Förvaltning AB. 
Styrelseordförande i Sveab Holding AB, Swedia Fastigheter 
AB och Darkathlon AB. Styrelseledamot i Nortal Capital AB, 
Nortal Investments AB, Swedia HighP AB, Nortal Forest AB, 
The Lexington Company (avböjt omval), Quizz Golf AB, Dooba 
Holdings Ltd, Zimbrine Holdong B.V., Cinnober Financial 
Technoligy AB (avböjt omval), Oscar Properties Holding AB, 
Fieldspring AB, Fieldspring Holding AB och Synthetic MR AB. 
Styrelsesuppleant i Jiver River AB och Vilka Invest AB. 

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  80 319 st

Antal konvertibler 23 075 st

Antal optioner 0 st

Maria Åkrans
Styrelseledamot sedan 2017, ledamot i ersättningsutskottet
Födelseår: 1970 
Utbildning: Ekonomi, FEI
Tidigare erfarenhet: Flertal CFO-positioner på både noterade 
och onoterade bolag, exempelvis 24Storage, Eniro, Neonet, Ark 
Travel AB och MTG Radio. Tidigare styrelseuppdrag i DGC One 
AB, Nyheter24 och Frank Dandy AB. 
Övriga uppdrag: -

Innehav,  privat och via bolag  2017-12-31

Antal aktier  1 800 st

Antal konvertibler 0 st

Antal optioner 0 st

Henrik Forsberg Schoultz 
Styrelseledamot sedan 2017 
Födelseår: 1985
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
Tidigare erfarenhet: Konsult McKinsey & Company, 
Investerare Nordstjernan
Övriga uppdrag: Investeringsansvarig Ernström & Co och 
styrelseuppdrag i CellMark, Apotea och Wint

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  Ernström & Co innehar 93 000 st

Antal konvertibler 0 st

Antal optioner 0 st

Michael Fogelberg
Styrelseledamot sedan 2014 och grundare av 24Storage 
Födelseår: 1969
Utbildning: Bachelor in International Business and Finance 
från Seattle University
Tidigare erfarenhet: Grundade Shurgards europeiska 
verksamhet, grundade SelStor 
Övriga uppdrag: FEDESSA, Swedish Selfstorage Association

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  95 222  st

Antal konvertibler 0 st

Antal optioner 2 500 st

Patrick Metdepenninghen
Styrelseledamot sedan 2015
Födelseår: 1961
Utbildning: Master i Finance & Risk Management 
vid Solvay, Bryssel 
Tidigare erfarenhet: Främst inom fastigheter och finans, 
tidigare general partner för Shurgard Europa till 2004, som 
ansvarig för kapitalanskaffning, medgrundare och tidigare 
ordförande för SelStor 
Övriga uppdrag: Pennon Street, ett privat tradingföretag

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  24 814 st

Antal konvertibler 1 250 st

Antal optioner 0 st
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Henrik Granström
VD sedan april 2018
Födelseår: 1972
Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik, Umeå Universitet. 
MBA från Chalmers/Handelshögskolan i Göteborg. 
Tidigare erfarenhet: 16 års erfarenhet som ledande 
befattningshavare inom Strongholdkoncernen, bland annat 
som VD för Newsecs nordiska rådgivningsverksamhet samt VD 
för Datscha.

Henrik tillträdde som VD den 2:a april 2018 och hade därmed 
inget registrerat innehav per den 31 december 2017.

Koncernledning

Sara Heiner Asplund
CFO sedan 2017
Födelseår: 1976
Utbildning; Civilingenjör Industriell Ekonomi, KTH och 
ekonomistudier Stockholms Universitet
Tidigare erfarenhet: Flera controller- och ekonomichefs-
befattningar, senast inom Nordic Choice Hotels och 
Strawberry Properties

Clas Moberg
VP Maintenance and Construction sedan 2017
Födelseår: 1956 
Utbildning; Civilingenjör, Kraft- och värmeteknik, KTH
Tidigare erfarenhet: Fastighetschef, K-Rauta

Kjell Berggren
VP Real Estate Development sedan 2017
Födelseår:  1958
Utbildning: Ekonomi, Frans Schartau Handelsinstitut 
Tidigare erfarenhet: Har mångårig expansionserfarenhet 
från H&M, EMF NFI, ESPRIT samt HOP LUN Group.

Karin Lindblom
Head of HR sedan 2017
Födelseår: 1986
Utbildning: B.Sc Human Resources Management/Personnel 
Administration, Stockholms Universitet 
Tidigare erfarenhet: HR Business Partner, Estée Lauder 
Companies Inc, Kellogg Company och Media Markt. Regional 
HR Manager, Espresso House

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  500  st

Antal konvertibler 0 st

Antal optioner 0 st

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  300  st

Antal konvertibler 0 st

Antal optioner 1 900 st

David Coupez
COO sedan 2017 
Födelseår:  1962
Utbildning; M.Sc Electrical Engineering från Polytechnic 
Institute of Mons 
Tidigare erfarenhet: CIO Shurgard, har haft ledande 
positioner på Tomra Systems ASA och SWIFT.

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  1 000  st

Antal konvertibler 0 st

Antal optioner 0 st

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  500  st

Antal konvertibler 0 st

Antal optioner 0 st

Innehav,  privat och via bolag   2017-12-31

Antal aktier  0 st  

Antal konvertibler 0 st

Antal optioner 0 st
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Årsredovisningen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för 24Storage AB avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2017. 24Storage AB, 
organisationsnummer 556996-8141 med 
säte i Stockholm.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
24Storage AB är moderbolag för 
24Storage verksamhet i Sverige.
Bolaget bygger och driver säkra och 
lättillgängliga self-storage anläggningar. 
Uthyrningen av låsta och bevakade förråd 
sker både till företag och privatpersoner. 
24Storage hade 2017 14 anläggningar i 
drift och flera projekt under förvärv eller 
utveckling.

UTVECKLING AV VERKSAMHET, 
RESULTAT OCH STÄLLNING

Kommentar till koncernens  
resultat- och balansräkning:

Intäkter
Koncernens intäkter uppgick till 35,0 
(27,0) MSEK och ökningen förklaras av 
fem nyöppnade anläggningar och högre 
intäkter på befintliga anläggningar.
 
Rörelsekostnader
Koncernens rörelsekostnader uppgick till 
-29,7 (-14,5) MSEK och ökningen förklaras 
av fem nyöppnade anläggningar och att 
bolaget byggt upp en organisation för 
framtida tillväxt.
 
Bruttoresultat
Bruttoresultatet uppgick till 5,3 (12,5) 
MSEK, försämringen förklaras av att nya 
anläggningar är olönsamma i starten.

Administrationskostnader
Administrationskostnaderna uppgick till 
-28,9 (-17,4) MSEK för året. Ökningen 
beror främst på en ökad kostnadsnivå till 
följd av expansionen.
 
Värdeförändringar fastigheter
Värdeförändringar på fastigheter uppgick 
till 95,6 (44,3) MSEK, en ökning med 
51,3 MSEK jämfört med föregående år. 
Av värdeförändringen avsåg 74,7 MSEK 
fastigheter som ägdes vid årets ingång.

Vid starten på året var nio anläggningar 
i drift och i december var det 14 
anläggningar. Ökningen beror på 
nyöppnade anläggningar i Kallhäll, 
Malmö, Orminge, Handen och Tyresö. 
Öppningarna har medfört att intäkter och 
kostnader successivt ökat i takt med att 
nya anläggningar öppnats. Vid årsskiftet 
pågick byggnation på en anläggning som 
öppnar under 2018.
 
Finansiella poster
Finansiella poster uppgick till -17,8 MSEK 
(-12,9 MSEK). Ökningen beror främst på 
en högre genomsnittlig upplåning under 
året jämfört med föregående år. Den 
genomsnittliga räntan vid utgången av 
året var 4,0 procent. Även kostnader för 
lånegarantier (committment fee) och 
pantbrev ingår med 2,2 (3,7) MSEK.
 
Skatt
Skatten uppgick till -14,7 (-5,1) MSEK. Av 
årets skatt utgjorde 0 (0,1) MSEK aktuell 
skatt och -14,7 (-5,1) MSEK uppskjuten 
skatt.
 
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
uppgick till 30,3 (13,0) MSEK. Ökningen 
beror på investeringar i IT-system.
 
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter uppgick till 762,8 
(427,6) MSEK. Ökningen beror på förvärv 
71,6 (102,7) MSEK, investeringar 168,0 
(57,0) MSEK och värdeförändringar 95,6 
(44,3) MSEK. Avyttringar uppgår till  
0 (18,2) MSEK.

Likvida medel
Vid årets utgång uppgick likvida medel till 
47,6 (45,2) MSEK. Under året har bolaget 
tillförts 75,6 MSEK genom nyemissioner 
samt 38,3 MSEK genom utgivandet av ett 
förlagslån.
 
Eget kapital
Eget kapital uppgick till 243,0 (127,8) 
MSEK. Under året har 168 517 aktier 
emitterats vilket ökat det egna kapitalet 
med 75,6 MSEK. Egna kapitalet har vidare 
ökat med årets resultat om 39,5 MSEK.

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder uppgick 
till 469,5 (301,9) MSEK vid årets utgång. 
Ökningen beror främst på tillkommande 
lån i form av bank och förlagslån beroende 
på de investeringar som genomförts  
under året.
 
Kassaflödet
Kassaflödet under året var positivt 
med 2,5 (39,7) MSEK. Kassaflödet 
från verksamheten var -48,5 (-15,8) 
MSEK då verksamheten är i ett 
uppbyggnadsskede. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten var 
-247,0 (-130,1) MSEK till följd av 
fastighetsförvärv och pågående 
byggprojekt. Finansieringsverksamheten 
bidrog med 298,0 (185,7) MSEK och 
påverkades främst av upptagna
banklån om 268,1 (100,0) MSEK, 
nyemission om 75,6 (51,0) MSEK och 
upptagande av förlagslån om
38,3 (38,3) MSEK.
 
Kommentar till moderbolagets 
resultat- och balansräkning:

Intäkter
Intäkterna uppgick till 40,6 (17,2) MSEK 
för perioden. Ökningen beror på ökad 
fakturering av development fee till 
fastighetsbolagen.
 
Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till  
-33,4 (-18,5) MSEK för perioden. 
Ökningen beror främst på mer nedlagt 
arbete i projekt som fakturerats till 
fastighetsbolagen.
 
Bruttoresultat
Bruttoresultatet uppgick till 
7,2 (-1,3) MSEK.
 
Administrationskostnader
Administrationskostnaderna uppgick till 
-18,5 (-13,3) MSEK för perioden. Ökningen 
beror främst på en ökad kostnadsnivå till 
följd av expansionen.
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Finansiella poster
Finansiella poster uppgick till -11,1 MSEK 
(-5,3 MSEK). Ökningen förklaras av högre 
upplåning samt nedskrivningar av andelar 
i koncernföretag.
 
Likvida medel
Vid årets utgång uppgick likvida medel till 
25,3 (39,5) MSEK. Under året har bolaget 
tillförts 75,6 MSEK genom nyemissioner 
samt 38,3 MSEK genom utgivandet av ett 
förlagslån.
 
Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag uppgick till 
143,9 (103,6) MSEK. Under året har 
aktieägartillskott lämnats till 24Storage 
Service AB och 24Storage Systems & 
Brand AB i syfte att kapitalisera dessa.
 
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter uppgick till 95,3 (45,8) MSEK och 
avser främst upparbetade ej fakturerade 
kostnader i projektverksamheten.
 
Eget kapital
Eget kapital uppgick till 130,2 (62,5) 
MSEK. Under året har 168 517 aktier 
emitterats vilket ökat det egna kapitalet 
med 75,6 MSEK. Egna kapitalet har vidare 
minskat med årets resultat om -7,9 MSEK.
 
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder uppgick till  
99,0 (82,8) MSEK vid årets utgång. 
Ökningen förklaras av bolaget upptagit ett 
förlagslån om 38,3 MSEK.
 
Kassaflödet
Kassaflödet under året var negativt med 
-14,2 (39,5) MSEK. Kassaflödet från 
verksamheten var -13,8 (-17,5) MSEK då 
verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. 
Förändringar i rörelsekapital påverkade
kassaflödet -127,5 (-34,2) MSEK 
främst beroende på upparbetade 
ej fakturerade kostnader i projekt 
80,5 MSEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var -1,3 (0,9) 
MSEK. Finansieringsverksamheten bidrog 
med 128,4 (90,4) MSEK och påverkades 
främst av nyemission om 75,6 (51,0) 
MSEK, upptagande av förlagslån om 
38,3 MSEK samt erhållna koncernbidrag 
14,5 (0,9) MSEK.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 
BETYDELSE SOM INTRÄFFAT UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET 2017

Förvärv bolag/fastigheter
Februari - Vi tillträder en fastighet i 
Vallentuna.
Maj – Vi öppnar officiellt den nya 
anläggningen i Kallhäll.
Juni - Vi öppnar officiellt den nya 
anläggningen i Orminge.
Juli - Vi öppnar officiellt den nya 
anläggningen i Malmö.
Augusti – Vi tillträder en fastighet i Alvik.
September – Vi öppnar officiellt den nya 
anläggningen i Handen.
December – Vi öppnar officiellt den nya 
anläggningen i Tyresö.
December – Vi träffar avtal om förvärv av 
en lokal som ska konverteras till förråd i 
Sundbyberg.
December – Vi träffar avtal om förvärv 
av förrådsverksamhet i Vallentuna via 
bolagsförvärv.

Resultat
Under året har koncernen öppnat fem nya 
anläggningar och etablerat oss i Kallhäll, 
Malmö, Orminge, Handen och Tyresö. 
Utvecklingen av beläggningsgraden för 
nya anläggningarna har varit mycket god 
efter öppning. Uthyrningen i våra befintliga 
anläggningar har också varit mycket
god. Expansionen under 2017 har medfört 
att koncernen ökat antalet medarbetare 
från 21 till 31.

Finansiering
Januari - Emission om 112 961 aktier  
(50,7 MSEK) beslutad av extra 
bolagsstämma 2017-01-25.
Maj – Långivare av förlagslån om  
38,3 MSEK har inbetalt sin andel till  
24Storage AB.
December - Emission om 55 556 
aktier (25,0 MSEK) beslutad av extra 
bolagsstämma 2017-11-28.

Styrelse
Den 28 november hölls en extra 
bolagsstämma. På denna valdes Staffan 
Persson, Henrik Forsberg Schoultz och 
Maria Åkrans till nya styrelseledamöter. 
Jan-Olof Backman utsågs till ny 
styrelseordförande.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Ägandet i 24Storage AB har under 2017 
breddats genom emissioner.

VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER
Rapporten över finansiell ställning 
domineras av fastigheter samt eget kapital 
och finansiering. Risken i fastigheternas
värde är främst beroende av 
utvecklingen av kassaflöde för self-
storagefastigheterna men även de 
allmänekonomiska förutsättningarna 
eftersom de har stor betydelse för 
nivån på diskonteringsparametrarna. 
Det geografiska läget för respektive 
anläggningar har också betydelse 
för anläggningarnas specifika 
diskonteringsparameter.

De finansiella riskerna avser främst 
likviditets-, refinansierings-, och ränterisk. 
Mer information om dessa återfinns i  
not 19.

Moderbolagets resultat och ställning 
påverkas i stor utsträckning av 
koncernbolagens situation varför 
ovanstående beskrivning även gäller
moderbolaget.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN 
FRAMTIDA UTVECKLINGEN 
24Storage kommer att fortsätta förvärva 
och utveckla fastigheter för att bedriva 
self-storageverksamhet. Satsningen
på digitalisering fortsätter och kommer 
vara en naturlig del av kundens 
förväntansbild inom en snar framtid.
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT

tkr Not. 2017 2016

KVARVARANDE VERKSAMHETER

Nettoomsättning 2 34 993 27 039

Rörelsekostnader -29 661 -14 499

Bruttoresultat  5 333 12 540

Administrationskostnader -28 889 -17 425

Fastighetsförsäljning 567

Rörelseresultat före värdeförändringar på fastigheter  4, 5, 6, 20 -23 557 -4 318

Värdeförändringar på fastigheter 12 95 602 44 344

Rörelseresultat 72 045 40 026

Finansiella intäkter 59 148

Finansiella kostnader -17 878    -13 051

Finansnetto   8 -17 819  -12 903

Resultat före skatt  54 226 27 123

Skatt   9 -14 742  -5 078

Årets resultat från kvarvarande verksamheter 39 485   22 045

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Årets totalresultat 39 485 22 045

Till årsstämmans behandling finns följande belopp i SEK:

Överkursfond 137 626 156

Balanserat resultat 0

Årets resultat -7 913 144

Summa 129 713 012

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten och fria fonder disponeras enligt följande:   

Överförs till överkursfond 129 713 012

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
finansiella rapporter med tillhörande bokslutskommentarer.
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tkr Not. 2017 2016

TILLGÅNGAR 21

Immateriella anläggningstillgångar 10 30 342 13 012

Materiella anläggningstillgångar 11 7 377 4 119

Förvaltningsfastigheter  12 762 815 427 637

Långfristiga fordringar  13, 27 1 274 180

Summa anläggningstillgångar  801 809 444 947

Varulager 233 101

Kundfodringar 27 2 046 1954

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 4 105 2 983

Övriga fordringar 13, 27 7 067 8 150

Likvida medel 15 47 610 45 160

Summa omsättningstillgångar 61 061 58 348

Summa tillgångar 862 869 503 295

EGET KAPITAL 16

Aktiekapital 516 347

Övrigt tillskjutet kapital 163 383 87 904

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 79 061 39 576

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 242 960 127 827

Summa eget kapital 242 960 127 827

SKULDER 21

Långfristiga räntebärande skulder 17, 19, 27 469 538 301 882

Uppskjutna skatteskulder 9 49 963 34 397

Summa långfristiga skulder 519 501 336 279

Kortfristiga räntebärande skulder 17, 19, 27 57 482

Leverantörsskulder 27 16 702 17 625

Skatteskulder 9

Övriga skulder 27 1 601 1 703

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18 24 623 19 861

Summa kortfristiga skulder 100 408 39 189

Summa skulder 619 910 375 468

Summa eget kapital och skulder   862 869 503 295

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

tkr Not.
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet  

kapital

Balanserade  
vinstmedel inkl. 

årets resultat Summa

Ingående eget kapital 2016-01-01 220 36 780 17 532 54 532

2016 TOTALRESULTAT

Årets resultat  22 045 22 045

Årets övrigt totalresultat

Årets totalresultat 22 045 22 045

2016 TRANSAKTIONER MED KONCERNENS ÄGARE  

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare

Nyemission 127 51 124 51 251

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare 127 51 124 51 251

Utgående eget kapital 2016-12-31 347 87 904 39 576 127 827

Ingående eget kapital 2017-01-01 347 87 904 39 576 127 827

2017 TOTALRESULTAT  

Årets resultat       39 485 39 485

Årets övrigt totalresultat       0 0

Årets totalresultat 39 485 39 485

TRANSAKTIONER MED KONCERNENS ÄGARE    

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare    

Nyemission 169 75 479  75 648

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare 169 75 479 0 75 648

Utgående eget kapital 2017-12-31  516 163 383 79 061 242 960
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

tkr Not. 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Resultat före skatt         54 226 27 123

Värdeförändring av förvaltningsfastigheter   12 -95 602 -44 344

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 7 288 3 193

Betald inkomstskatt    

-34 088 -14 028

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager     -131 -25

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar    -131 -9 647

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -14 108 7 860

-14 370 -1 812

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 48 459 -15 840

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -4 406 -4 006

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -19 739 -9 912

Förvärv av förvaltningsfastigheter -167 947 -56 973

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan 3 -53 856 -77 828

Avyttring av förvaltningsfastigheter  18 205

Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan 3 460

Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar     -1 094 -94

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -247 043 -130 148

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyemission  75 646 51 000

Teckningsoptioner    251

Upptagna lån      268 077 100 022

Amortering av lån     -84 021 -3 809

Upptagna förlagslån   38 250 38 250

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    297 952 185 714

Årets kassaflöde  2 450 39 726

Likvida medel vid årets början  45 160 5 434

Likvida medel vid årets slut       15 47 610 45 160
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
tkr Not. 2017 2016

Intäkter    2 40 619 17 243

Rörelsekostnader -33 406 -18 499

Bruttoresultat     7 213 -1 256

Administrationskostnader  -18 488 -13 253

Rörelseresultat   4, 5, 20 -11 275 -14 509

Resultat från finansiella poster:  

Resultat från andelar i koncernföretag 8 -3 719

Ränteintäkter och liknande resultatposter  8 5

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -7 376 -5 322

Resultat efter finansiella poster   -22 370 -19 826

Bokslutsdispositioner      7 14 457 850

Resultat före skatt     -7 913 -18 976

Skatt      9

Årets resultat   -7 913 -18 976

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET

Årets resultat  -7 913 -18 976

Övrigt totalresultat  

Årets totalresultat  -7 913 -18 976
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
tkr Not. 2017 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar  10 1 240 1 860

Materiella anläggningstillgångar  12 1 280 459

Andelar i koncernföretag 23 143 903 103 622

Andra långfristiga fordringar 13,19 424

Summa anläggningstillgångar  146 847 105 941

Omsättningstillgångar

Fordringar på koncernföretag  112 281 11 125

Övriga fordringar      2 376 4 950

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 95 292 45 793

Summa kortfristiga fordringar  209 949 61 868

Likvida medel    25 330 39 529

Summa omsättningstillgångar  235 279 101 397

Summa tillgångar 382 126 207 339

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital  

Aktiekapital   516 348

Fritt eget kapital  

Överkursfond  137 626 87 904

Balanserat resultat    0 -6 781

Årets resultat -7 913 -18 976

Summa eget kapital     130 229 62 495

Långfristiga skulder    

Förlagslån   17 76 500 38 250

Skulder till koncernföretag    17 22 522 22 522

Övriga långfristiga skulder    17 0 22 075

Summa långfristiga skulder 99 022 82 847

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder   8 859 16 851

Skulder till koncernföretag  97 460 32 360

Skatteskulder 0

Övriga skulder    30 039 881

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 16 517 11 905

Summa kortfristiga skulder  152 875 61 997

Summa eget kapital och skulder   382 126 207 339
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET

tkr Not. Aktiekapital
Över-

kursfond

Balanserade  
resultat 

årets resultat Summa

Ingående eget kapital 2016-01-01 220 36 780 -6 781 30 219

Nyemission 128 51 124 51 252

Årets resultat -18 976 -18 976

Årets totalresultat -18 976 -18 976

Utgående eget kapital 2016-12-31 348 87 904 -25 756 62 495

Ingående eget kapital 2017-01-01 348 87 904 -25 756 62 495

Nyemission 168 75 478 75 646

Resultatdisposition -25 756 25756 0

Årets resultat  -7 913 -7 913

Årets totalresultat     -7 913 -7 913

Utgående eget kapital 2017-12-31 516 137 626 -7 913 130 229
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

tkr Not. 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -22 370 -19 826

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 8 540 2 280

-13 830 -17 546

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -152 081 -11 345

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  24 615 -22 864

-127 466 -34 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -141 296 -51 754

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar -833 827

Avyttring/Förvärv av finansiella tillgångar -424 73

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 257 900

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  

Nyemission 75 646 51 000

Teckningsoptioner     0 251

Erhållna/lämnade koncernbidrag  14 457 850

Upptagna förlagslån 38 250 38 250

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    128 353 90 351

Årets kassaflöde -14 199 39 497

Likvida medel vid årets början 39 529 33

Likvida medel vid årets slut 15 25 330 39 529
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Noter till de finansiella rapporterna

(A) ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. 
Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 
”Moderbolagets redovisningsprinciper”. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för 
utfärdande av styrelsen den 28 mars 2018. Koncernens rapport 
över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell 
ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 18 juni 2018.

(B) VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VID 
UPPRÄTTANDET AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden förutom förvaltningsfastigheter som 
värderas till verkligt värde. 

(C) BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE 
FINANSIELLA RAPPORTERNA
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. 
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska 
kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till 
närmaste tusental.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver 
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar 
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och 
antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar 
redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period 
och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen 
vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på 
de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan 
medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella 
rapporter beskrivs närmare i not 25.

(D) VÄSENTLIGA TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag 
som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. 
Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent 
tillämpats av koncernens företag, vad avser intresseföretag vid 

NOT 1. VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

behov genom anpassning till koncernens principer.

(E) ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV 
NYA ELLER ÄNDRADE IFRS
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som 
koncernen tillämpar från och med 1 januari 2017. Övriga ändringar 
av IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2017 har inte haft 
någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. 

Ändrad IAS 7 Rapport över kassaflöden tillämpas från och med 
2017. Upplysningar har lagts till i not 17 där årets förändring 
i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten stäms av 
med specifikation av nyupplåning, amortering, och förändringar 
kopplade till förvärv av dotterföretag. Upplysning lämnas både för 
förändringar som är kassaflödespåverkande och förändringar som 
inte är kassaflödespåverkande. Ändringen tillämpas framåtriktat 
varför inga upplysningar presenteras för jämförelseåret.

(F) NYA IFRS SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella 
instrument
Redovisning och värdering från och med 2018. IFRS 9 innebär 
förändringar av hur finansiella tillgångar klassificeras och 
värderas, inför en nedskrivningsmodell som baseras på 
förväntade kreditförluster istället för inträffade förluster och 
förändringar av principer för säkringsredovisning bl.a. med syfte 
att förenkla och att öka samstämmigheten med företags interna 
riskhanteringsstrategier.

Koncernen kommer framför allt att påverkas via nya 
upplysningskrav.

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers – ersätter 
bland annat IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och 
IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet 
Standarden syftar till att täcka in alla typer av intäkter oavsett 
bransch och innebär väsentligt utökade upplysningskrav. 
Huvuddragen i intäktsredovisningen innebär en femstegmodell, 1. 
Identifiera kontrakt, 2. Identifiera de olika åtagandena, 3. Fastställ 
transaktionspriset, 4. Fördela transaktionspriset, 5. Uppfyllande 
av åtagandena = intäkt redovisas. Standarden träder i kraft 1 
januari 2018. 

Koncernen kommer framför allt att påverkas via nya 
upplysningskrav. 

IFRS 16 Leases ersätter existerande IFRS relaterade till 
redovisning av leasingavtal, såsom IAS 17 Leasingavtal och 
IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett 
leasingavtal.

Koncernen planerar att tillämpa standarden från den 
1 januari 2019.
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IFRS 16 påverkar främst leasetagare och den centrala effekten 
är att alla leasingavtal som idag redovisas som operationella 
leasingavtal ska redovisas på ett sätt som liknar nuvarande 
redovisning av finansiella leasingavtal. Det innebär att även för 
operationella leasingavtal behöver tillgång och skuld redovisas, 
med tillhörande redovisning av kostnader för avskrivningar och 
ränta – till skillnad mot idag då ingen redovisning sker av hyrd 
tillgång och relaterad skuld, och då leasingavgifterna periodiseras 
linjärt som leasingkostnad. Undantag för redovisning som 
nyttjanderättstillgång och leasingskuld finns för leasingkontrakt 
av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst 
12 månader.

Koncernen kommer framför allt att påverkas via nya 
upplysningskrav.

(G) KLASSIFICERING M.M.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i 
allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balansdagen.

(H) KONSOLIDERINGSPRINCIPER OCH RÖRELSEFÖRVÄRV
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande 
inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger 
om moderbolaget har inflytande över investeringsobjektet, 
är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över 
investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen 
om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella 
röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Förvärv
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär 
att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 
tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs 
det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan 
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag 
av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av 
egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer 
redovisas direkt i årets resultat.

Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande och verkligt värde på tidigare ägd andel 
(vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, 
redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, s k 
förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat.
Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte 
betalningar som avser reglering av tidigare affärsförbindelser. 
Denna typ av regleringar redovisas vanligtvis i resultatet.
Förvärv av fastigheter genomförs ofta i form av bolagsförvärv. 

När ett sådant förvärv görs övervägs om förvärvet avser ett 
rörelseförvärv. Ett bolagsförvärv är ett rörelseförvärv om 
förvärvet förutom fastigheten även avser andra resurser 
och processer. När bolagsförvärvet inte bedöms vara ett 
rörelseförvärv redovisas det som ett förvärv av tillgångar 
och skulder och anskaffningsvärdet fördelas på tillgångarna 
och skulderna baserat på deras verkliga värden varvid ingen 
goodwill eller uppskjuten skatt redovisas. Den initialt fråndragna 
uppskjutna skatten påverkar inte värderingen vid efterföljande 
bokslut. Vidare tillgångsförs transaktionskostnader.
Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är 
klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering 
och reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade 
köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt och 
förändringen redovisas i årets resultat.

I de fall förvärvet inte avser mer än 50 procent av dotterföretaget 
uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns två 
alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. 
Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande 
inflytandes andel av proportionella nettotillgångar alternativt 
att innehav utan bestämmande inflytande redovisas till verkligt 
värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande 
har andel i goodwill. Valet mellan de olika alternativen att 
redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras förvärv 
för förvärv. 

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i 
sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade 
förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men 
endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

(I) INTÄKTER
Hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i årets 
resultat baserat på villkoren i leasingavtalet. Den sammanlagda 
kostnaden för lämnade förmåner redovisas som en minskning av 
hyresintäkterna linjärt över leasingperioden. 

Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag
Intäkter för försäljning av varor redovisas i årets resultat när 
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas 
ägande har överförts till köparen. Intäkter från tjänsteuppdrag 
redovisas i årets resultat baserad på färdigställandegraden 
på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en 
bedömning av utfört arbete på basis av gjorda undersökningar. 
Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder 
betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader 
eller risk för returer och om säljaren behåller ett engagemang 
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i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med 
ägandet sker ingen intäktsföring. Intäkterna redovisas till det 
verkliga värdet av vad som erhållits, eller förväntas komma 
att erhållas, med avdrag för lämnade rabatter. Intäkter från 
försäljning av flyttmaterial och försäkringslösningar redovisas 
netto, det vill säga intäkter minus inköpskostnad redovisas som 
nettoomsättning.

Intäkter från fastighetsförsäljning
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på 
tillträdesdagen om inte risker och förmåner övergått till köparen 
vid ett tidigare tillfälle. Kontrollen över tillgången kan ha 
övergått vid ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten och om 
så har skett intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna 
tidigare tidpunkt. Vid bedömning av intäktsredovisningstidpunkt 
beaktas vad som avtalats mellan parterna beträffande risker 
och förmåner samt engagemang i den löpande förvaltningen. 
Därutöver beaktas omständigheter som kan påverka affärens 
utgång vilka ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll.

(J) LEASING
Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i 
årets resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i 
samband med tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat 
som en minskning av leasigavgifterna linjärt över leasingavtalets 
löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

(K) FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade 
medel och utdelningsintäkter. Finansiella kostnader består av 
räntekostnader på lån och konvertibla skuldebrev.
Låneutgifter redovisas i resultatet med tillämpning av 
effektivräntemetoden utom till den del de är direkt hänförliga 
till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som 
tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning, i vilket fall de ingår i tillgångarnas 
anskaffningsvärde.

(L) SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande 
transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller 
i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära 
skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller 
för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar 

och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för 
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig 
resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader 
hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte 
förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av 
uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller 
skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt 
beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms 
sannolikt att de kan utnyttjas.
Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid 
utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen 
redovisas som en skuld. 

(M) FINANSIELLA INSTRUMENT 
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över 
finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan likvida medel, 
lånefordringar, kundfordringar samt finansiella placeringar. På 
skuldsidan återfinns leverantörsskulder samt låneskulder. 

Klassificering och värdering

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat 
och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, 
även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas upp 
i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när 
motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att 
betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder 
tas upp när faktura mottagits.
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En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell 
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger 
en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger en avsikt 
att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt 
realisera tillgången och reglera skulden. Finansiella instrument 
som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde 
motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom 
avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som 
redovisas till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till 
verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt 
instrument klassificeras vid första redovisningen bland annat 
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 likvida 
placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten 
understigande tre månader vilka är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdefluktuationer.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa 
tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet 
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som 
beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas 
till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra 
fordringar.

Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, 
ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Till vilken kategori koncernens finansiella 
tillgångar och skulder hänförts framgår av not 27.

(N) UTGIVNA KONVERTIBLA SKULDEBREV
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att 
motparten utnyttjar sin option att konvertera fordringsrätten 
till aktier, redovisas som ett sammansatt finansiellt instrument 
uppdelat på en skulddel och en egetkapitaldel. Skuldens 
verkliga värde vid emissionstidpunkten beräknas genom att 
de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella 
marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till konvertering. 
Värdet på egetkapitalinstrumentet beräknas som skillnaden 
mellan emissionslikviden då det konvertibla skuldebrevet 
gavs ut och det verkliga värdet av den finansiella skulden vid 
emissionstidpunkten. Eventuell uppskjuten skatt hänförlig 
skulden vid emissionstidpunkten avräknas från det redovisade 
värdet av egetkapitalinstrumentet. Transaktionskostnader i 

samband med emission av ett sammansatt finansiellt instrument 
fördelas på skulddelen och egetkapitaldelen proportionellt mot 
hur emissionslikviden fördelas. Räntekostnaden redovisas i årets 
resultat och beräknas med effektivräntemetoden.

(O) MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ägda tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för 
att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet 
med syftet med anskaffningen. Låneutgifter som är direkt 
hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar 
som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning ingår i anskaffningsvärdet. 
Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.  
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika 
nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av 
materiella anläggningstillgångar. Det redovisade värdet för en 
materiell anläggningstillgång tas bort ur rapport över finansiell 
ställning vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde 
med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Leasade tillgångar
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med 
ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. När så ej är 
fallet är det fråga om operationell leasing.

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas 
som anläggningstillgång i rapport över finansiell ställning och 
värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde 
och nuvärdet av minimileasingavgifterna vid ingången av avtalet. 
Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas 
som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna 
skrivs av över respektive tillgångs nyttjandeperiod medan 
leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av 
skulderna.

Tillgångar som hyrs enligt operationell leasing redovisas 
som regel inte som tillgång i rapport över finansiell ställning. 
Operationella leasingavtal ger inte heller upphov till en 
skuld. Fastigheter, byggnader och/eller mark, som hyrs under 
operationella leasingavtal tas dock under vissa förutsättningar in 
i rapport över finansiell ställning som förvaltningsfastigheter se 
avsnittet om förvaltningsfastigheter.
Tillgångar som hyrs ut enligt finansiella leasingavtal redovisas 
ej som materiella tillgångar då riskerna förenade med ägandet 
förts över på leasetagaren. Istället bokförs en finansiell fordran 
avseende de framtida minimileaseavgifterna.
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(P) AVSKRIVNINGSPRINCIPER
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Leasade tillgångar skrivs 
även de av över beräknad nyttjandeperiod eller, om den är 
kortare, över den avtalade leasingtiden. Koncernen tillämpar 
komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.

 • maskiner och andra tekniska anläggningar 5 - 12 år
 • inventarier, verktyg och installationer 5 - 10 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder 
omprövas vid varje års slut.

(Q) IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen 
utgörs av ett inkråmsförvärv i samband med verksamhetens 
uppstart och värderas till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Övriga immateriella tillgångar  
fördelas till kassagenererande enheter och prövas minst årligen 
för nedskrivningsbehov. 
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar 
redovisas som en tillgång i rapport över finansiell ställning endast 
då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika 
tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs 
när de uppkommer.
Årets aktivering av immateriella tillgångar avser IT-system.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella 
tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana 
nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas 
minst årligen. Goodwill och andra immateriella tillgångar med 
en obestämbar nyttjandeperiod eller som ännu inte är färdiga att 
användas prövas för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så 
snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga 
har minskat i värde. Immateriella tillgångar med bestämbara 
nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt då de är tillgängliga 
för användning.

(R) FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att 
erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination 
av dessa båda syften. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter 
till anskaffningsvärde, vilket inkluderar till förvärvet direkt 
hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i rapport 
över finansiell ställning till verkligt värde. Verkliga värdet 
baseras till 100 procent på värderingar av utomstående 
oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med 
adekvata kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och 
med de lägen som är aktuella. Denna värdering sker normalt 
årligen. Om det under löpande år föreligger indikationer på 
väsentliga värdeförändringar för enskilda fastigheter, delar 
av fastighetsbeståndet eller hela fastighetsbeståndet sker 
omvärdering i samband med kvartalsrapportering för de aktuella 
fastigheterna. Omvärderingar av verkligt värde under löpande 

år sker genom en intern värdering. Eventuellt internt utförd 
värdering under löpande år kvalitetskontrolleras genom att ett 
urval om 20 procent externvärderas varefter en avstämning 
sker mellan internt och externt utförd värdering. I de fall 
endast enstaka objekt behöver omvärderas under löpande år 
sker detta genom helt interna värderingar. Verkliga värden 
baseras på marknadsvärden, vilket är det bedömda beloppet 
som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning 
av en fastigheten genom en ordnad transaktion mellan 
marknadsaktörer.

Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar 
redovisas i årets resultat. Hyresintäkter och intäkter från 
fastighetsförsäljningar redovisas i enlighet med de principer som 
beskrivs under avsnittet intäktsredovisning.

En fastighet som innehas via ett operationellt leasingavtal 
klassificeras som förvaltningsfastighet om koncernen innehar 
fastigheten för att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller 
för båda dessa syften. Huruvida en fastighet som innehas genom 
en operationell lease ska klassificeras som förvaltningsfastighet 
avgörs fastighet för fastighet. En förvaltningsfastighet som 
innehas genom operationell leasing redovisas initialt som en 
finansiell lease. Åtagandet att betala leasingavgifter redovisas 
som skuld i rapport över finansiell ställning och de löpande 
leasingbetalningarna redovisas som ränta respektive amortering 
av skulden i likhet med principerna för finansiell lease. Den 
operationellt leasade förvaltningsfastigheten redovisas därefter 
löpande i rapport över finansiell ställning till verkligt värde med 
värdeförändringar redovisade i årets resultat.
Även fastigheter under uppförande som avses att användas som 
förvaltningsfastigheter när arbetena är färdigställda klassificeras 
som förvaltningsfastigheter.

Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast 
om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del 
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla 
andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period 
de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande 
utgift läggs till det redovisade värdet är om utgiften avser utbyten 
av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana 
utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs 
utgiften till det redovisade värdet. Reparationer kostnadsförs i 
samband med att utgiften uppkommer.
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(S) NEDSKRIVNINGAR 
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för 
att avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, andra immateriella 
tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella 
tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas 
återvinningsvärdet dessutom årligen. 
En nedskrivning redovisas när en tillgångs redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet En nedskrivning redovisas som 
kostnad i årets resultat. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus 
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången.

Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns 
objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av 
tillgångar är i behov av nedskrivning.

(T) VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet.

(U) ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering 
och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av 
personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när företaget 
inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda eller när 
företaget redovisar kostnader för omstrukturering. Ersättningarna 
som beräknas bli reglerade efter tolv månader redovisas till dess 
nuvärde. Ersättningar som inte förväntas regleras helt inom tolv 
månader redovisas enligt långfristiga ersättningar.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer 
där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget 
åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den 
anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till 
planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning 
som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär 
den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) 
och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer 
att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). 
Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda 
planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de 
intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget
under en period.

Aktierelaterade ersättningar
Kontantreglerade optioner ger upphov till ett åtagande gentemot 
de anställda vilket värderas till verkligt värde och redovisas som 
en kostnad med en motsvarande ökning av skulder. Verkligt värde 
beräknas initialt vid tilldelningstidpunkten och fördelas över 
intjänandeperioden. Det verkliga värdet på de kontantreglerade 
optionerna beräknas med Black-Scholes-modellen och hänsyn 
tas till de tilldelade instrumentens villkor och förutsättningar. 
Skulden omvärderas varje balansdag samt när den regleras. Alla 
förändringar i verkligt värde på skulden redovisas i årets resultat 
som en personalkostnad

(V) EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Upplysning om  eventualförpliktelse lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser utom koncernens kontroll eller när det finns ett 
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på 
grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna 
uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär 
att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen 
ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så 
långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka 
undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.

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 presenteras i 
moderbolagets finansiella rapporter.

Klassificering och uppställningsformer
För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport 
över resultat och övrigt totalresultat, där för koncernen dessa 
två rapporter tillsammans utgör en rapport över resultat 
och övrigt totalresultat. Vidare används för moderbolaget 
benämningarna balansräkning respektive kassaflödesanalys för 
de rapporter som i koncernen har titlarna rapport över finansiell 
ställning respektive rapport över kassaflöden. Resultaträkning 
och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt 
årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över 
resultat och övrigt totalresultat, rapporten över förändringar 
i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 
Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport 
över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som 
gör sig gällande i moderbolagets resultat- och balansräkningar 
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utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader, 
anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av 
avsättningar som egen rubrik i balansräkningen. 

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter 
inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag.

Intäkter
Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag
I moderbolaget resultatredovisas tjänsteuppdrag när tjänsten 
är färdigställd. Intill dess redovisas pågående arbeten för 
annans räkning avseende tjänsteuppdrag till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument och säkringsredovisning
Med anledning av sambandet mellan redovisning och 
beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument 
och säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk 
person. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar 
till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och 
finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. 
Anskaffningsvärdet för räntebärande instrument justeras för 
den periodiserade skillnaden mellan vad som ursprungligen 
betalades, efter avdrag för transaktionskostnader, och det belopp 
som betalas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs).

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen 
men med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för 
operationell leasing.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod som i koncernen inte är föremål för avskrivning, 

skrivs i moderbolaget av i enlighet med ÅRL. Detta innebär 
avskrivning över i normalfallet fem år. I särskilda fall kan 
avskrivningstiden vara längre än fem år.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter redovisas enligt koncernens principer för 
materiella anläggningstillgångar, men utan möjlighet att tillämpa 
verkligt värdemetoden. Istället tillämpas anskaffningsvärdemetod 
med avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod för 
byggnaderna. I enlighet med undantagsreglerna i RFR 2 
för förvaltningsfastigheter, redovisas byggnader som en 
enda avskrivningsenhet utan uppdelning på komponenter. 
Tillkommande utgifter aktiveras endast i den utsträckning dessa 
är värdehöjande i förhållande till prestanda vid fastighetens 
anskaffningstidpunkt.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 

NOT 2. INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Intäkter per väsentligt intäktsslag Koncernen Moderbolaget

tkr 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning:  

Self-storagerelaterade intäkter 32 232 25 331 40 619 17 243

Övriga intäkter 2 761 1 708

Total nettoomsättning    34 993 27 039 40 619 17 243

Self-storagerelaterade intäkter avser uthyrning av förråd och butiksförsäljning av material som t.ex. flyttlådor och förmedling av 
försäkringslösning. Övriga intäkter avser andra hyresgäster. I moderbolaget utgör self-storagerelaterade intäkter fakturerade tjänster 
relaterat till self-storageverksamhet till koncernbolagen.
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NOT 3. KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen Moderbolaget

tkr 2017 2016 2017 2016

Räntor 3 732 2 946 4 190 1 660

Avskrivningar 3 556 247 632 620

Nedskrivning av aktier i dotterföretag 3 719

Poster som inte ingår i kassaflödet 7 288 3 193 8 540 2 280

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter  
- koncernen Koncernen

tkr 2017 2016

Förvärvade tillgångar och skulder     

Immateriella anläggningstillgångar                                 

Förvaltningsfastigheter                   71 629 102 738

Rörelsefordringar                     457

Likvida medel                      50 417

Summa tillgångar                                   71 679 103 612

Långfristiga räntebärande skulder                               -2 915

Kortfristiga rörelseskulder                 -16 946 -22 452

Summa avsättningar och skulder                             -16 946 -25 367

Köpeskilling:                   -53 908 -78 245

Säljarreverser                                                     

Utbetald köpeskilling                                -53 908 -78 245

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten           50 417

Påverkan på likvida medel                               -53 858 -77 828

Avyttring av dotterföretag och andra  
affärsenheter - koncernen Koncernen

tkr 2017 2016

Avyttrade tillgångar och skulder     

Förvaltningsfastigheter                   -13 326

Rörelsefordringar                     -429

Likvida medel                                        

Summa tillgångar                                   -13 755

Realisationsresultat                  546

Kortfristiga rörelseskulder                 13 295

Summa avsättningar och skulder                             13 295

Försäljningspris                   460

Erhållen köpeskilling                                460

Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten                                          

Påverkan på likvida medel                               460
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Kostnader för ersättningar till anställda i koncernen

tkr 2017 2016

Löner och ersättningar m.m. 20 933 10 848

Pensionskostnader

Avgiftsbaserade planer 2 334 1 200

Sociala avgifter 5 831 3 899

29 097 15 946

Könsfördelning i företagsledningen 

Andel kvinnor i procent 2017 2016

Moderbolaget

Styrelsen 14% 0% 

Övriga ledande befattningshavare 33% 33%

Koncernen totalt

Styrelser 14% 0% 

Övriga ledande befattningshavare 33% 33%

Löner och andra ersättningar fördelade mellan 
ledande befattningshavare och  övriga anställda 
samt sociala kostnader i moderbolaget 

tkr

Ledande  
befattnings-

havare
Övriga  

anställda Summa

Moderbolaget 2017

Löner och andra 7 726 7 183 14 909

(varav tantiem o.d.) 1 591 339 1 929

Moderbolaget totalt 2017 7 726 7 183

Sociala kostnader            5 928

varav pensionskostnader                1 968

Moderbolaget 2016

Löner och andra 4 349 3 203 7 552

(varav tantiem o.d.)

Moderbolaget totalt 2016 4 349 3 203

Sociala kostnader 3 856

varav pensionskostnader 1 016

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader  
samt pensionsförpliktelser för ledande  
befattningshavare i koncernen 

Ledande befattningshavare 2017 2016

5 pers 5 pers

Koncernen

Löner och andra ersättningar 7 726 4 349 

Pensionskostnader 639 731

Pensionsförpliktelser

Medelantalet anställda

Antal 2017
varav 

män 2016
varav 

män

Moderbolaget 12 80% 6 95%

Dotterföretag 16 55% 9 51%

Koncernen totalt 27 65% 15 69%

NOT 4. ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES ERSÄTTNINGAR

Avgångsvederlag
Inga avtal om avgångsvederlag har tecknats per 31 december 
2017.

Aktierelaterade ersättningar
Den 1 november 2016 , startade koncernen ett 
aktieoptionsprogram som ger ledande befattningshavare och 
övriga anställda rätt att förvärva aktier i företaget.
Lösenpris är det pris till vilken den underliggande tillgången 
löses enligt optionen. Lösenpriset är fastställt till 1 000 kronor. 
Löptiden för optionerna är satt till och med den 31 oktober 2021, 
dvs. som längst 5,0 år. Utestående kontantreglerade optioner per 
den 31 december 2016  har ett lösenpris på 1 000 kr återstående 
avtalsenlig löptid på 5 år. Givet att samtliga teckningsoptioner 
utnyttjas kommer utspädningen med anledning av detta 
optionsprogram att uppgå till 3,72 procent.
Bolagets kostnader för programmet uppgår till 0,1 MSEK.
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Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, moderbolaget

2017 2016

tkr
Grundlön,  

styrelsearvode
Pensions-
kostnad

Övrig
ersättning Summa

Grundlön,  
styrelsearvode

Pensions-
kostnad

Övrig
ersättning Summa

Verkställande direktör
Michael Fogelberg

Ersättning från moderbolaget 1 627 262 145 2 034 1 286 252 24 1 562

Ersättning från dotterföretag

Styrelseledamot  
Stefan Nilsson*

Ersättning från moderbolaget 663 52 31 746 1 096 198 73 1 367

Ersättning från dotterföretag

Övriga styrelseledamöter 
(6 pers.)

Ersättning från moderbolaget  317 317

Ersättning från dotterföretag   

Övriga ledande  
befattningshavare (5 pers.)

Ersättning från moderbolaget 4 725 325 218 5 268 1 786 281 85 2 152

Ersättning från dotterföretag 

Summa  7 331 639 395 8 365 4 168 731 182 5 081

Ersättning från moderbolaget 7 331 639 395 8 365 4 168 731 182 5 081

Ersättning från dotterföretag 0 0 0 0 0 0 0 0

NOT 5. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncernen Moderbolaget

tkr 2017 2016 2017 2016

KPMG

Revisionsuppdrag 740 550 740 550

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 165 150 165 150

Andra uppdrag 56 348 56 348

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föran-
leds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
Andra uppdrag avser främst rådgivning vid förvärv. 

*Stefan Nilsson avgick som styrelseledamot vid årsstämman 29 mars 2017.

NOT 6. RÖRELSENS KOSTNADER 
FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG

NOT 7. BOKSLUTSDISPOSITIONER

tkr 2017 2016

Externa kostnader 23 857 14 252

Personalkostnader 31 136 17 425

Avskrivningar 3 556 247

Totalt 58 550 31 924

tkr 2017 2016

Erhållna koncernbidrag 14 457 850

Summa 14 457 850
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NOT 8. FINANSNETTO

NOT 9. SKATTER

Koncernen

tkr 2017 2016

Ränteintäkter 59 148

Finansiella intäkter 59 148

Räntekostnader -16 218 -11 391

Ränta på övervärde konvertibler -1 660 -1 660

Finansiella kostnader -17 878 -13 051

Finansnetto -17 819 -12 903

Moderbolaget

tkr 2017 2016

Resultat från andelar i koncernföretag -3 719

Ränteintäkter 5

Finansiella intäkter 5

Räntekostnader -7 376 -5 322

Varav koncernföretag -676 -300

Varav övriga -6 701 -5 022

Ränteintäkter och räntekostnader avser finansiella tillgångar och 
skulder som inte värderas till verkligt värde via resultatet.

Koncernen

tkr 2017 2016

Aktuell skattekostnad (-)

Årets skattekostnad -1 54

Uppskjuten skattekostnad (-)

Uppskjuten skatt -14 741 -5 132

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen  -14 742 -5 078

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT  
Koncernen

tkr 2017 % 2017 tkr 2016 % 2016 tkr

Resultat före skatt 54 226 27 123

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22% -11 930 22% -5 967

Ej avdragsgilla kostnader 5% -2 712 0,3% -73

Ej skattepliktiga intäkter 2

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag -0,1% 18

Skatt hänförligt till tidigare år -1 -0,2% 54

Schablonränta på periodiseringsfond 0,0% -2

Övrigt 0,2% -99 -3,3% 891

Redovisad effektiv skatt 27,2% -14 742 18,7% -5 078

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT  
Moderbolaget

tkr 2017 % 2017 tkr 2016 % 2016 tkr

Resultat före skatt -7 913 -18 976

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22,0% 1 741 22% 4 175

Ej avdragsgilla kostnader -22,0% -1 741 0,1% -73

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering  av uppskjuten skatt 21,9% -4 142

Redovisad effektiv skatt 0% 0 0,0% 0
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EJ REDOVISADE UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar 
inte har redovisats i rapporten över finansiell ställning.

tkr
Koncernen 

2017
Moderbolaget

2017
Koncernen

2016
Moderbolaget

2016

Skattemässiga underskott 18 976 25 575

FÖRÄNDRING AV UPPSKJUTEN SKATT I TEMPORÄRA SKILLNADER OCH UNDERSKOTTSAVDRAG 
Koncernen

2017 2016

tkr
Balans per  

31 dec 2016
Redovisat i 

årets resultat
Förvärv/

Övrigt
Balans per 

31 dec 2017
Balans per  

31 dec 2015
Redovisat i 

årets resultat
Förvärv/ 

Avyttring
Balans per  

31 dec 2016

Förvaltningsfastigheter -42 693 -19 242 -61 935 -32 025 -10 933 265 -42 693

Finansiella 
anläggningstillgångar 825 825 825 825

Övrigt 575 -128 -826 -379 61 514 575

Utnyttjande av 
underskottsavdrag 188 17 205 103 85 188

Aktivering av 
underskottsavdrag 6 708 4 612 11 320 1 506 5 202 6 708

-34 397 -14 740 -826 -49 963 -29 530 -5 132 265 -34 397

NOT 10. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

tkr 2017 2016

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 13 012 3 100

Nyanskaffningar 19 739 9 912

Utgående balans 31 december 32 751 13 012

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 0 0

Årets avskrivningar  -2 408 0

Utgående balans 31 december -2 408 0

Redovisade värden per 31 december 30 342 13 012

Årets avskrivningar ingår i följande 
rader i resultaträkningen:

Rörelsekostnader 2 408

Moderbolaget

tkr 2017 2016

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 3 100 3 100

Utgående balans 31 december 3 100 3 100

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -1 240 -620

Årets avskrivningar  -620 -620

Utgående balans 31 december -1 860 -1 240

Redovisade värden per 31 december 1 240 1 860

Årets avskrivningar ingår i följande 
rader i resultaträkningen:

Rörelsekostnader 620 -620
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NOT 11. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 12. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernen

tkr 2017 2016

Anskaffningsvärde

Ingående balans 4 584 577

Övriga förvärv 4 406 4 006

Utgående balans 31 december 8 990 4 585

Avskrivningar

Ingående balans -465 -218

Årets avskrivningar -1 148 -247

Utgående balans 31 december -1 613 -465

Redovisade värden Per 31 december 7 377 4 119

Koncernen  
Förvaltningsfastigheter redovisas enligt verkligtvärdemetoden.

2017 2016

tkr
Anläggning 

i drift
Pågående 

investering Totalt
Anläggning 

i drift
Pågående 

investering Goodwill Totalt

Verkligt värde vid årets början  287 518 140 119 427 637 234 500 793 6 494 241 787

Anskaffningsvärde förvaltningsfastigheter, 
tillgångsförvärv   71 629 71 629 33 674 69 064 102 738

Investeringar i fastigheterna  
(tillkommande utgifter) 167 590 360 167 950 11 289 45 684 56 973

Omklassificering 134 430 -134 430 6 494 -6 494

Avyttringar -16 300 -1 905 -18 205

Värdeförändringar redovisade i resultatet    93 111 2 491 95 602 -17 861 26 483 44 344

Verkligt värde vid årets slut 682 650 80 167 762 815 287 518 140 119 427 637

Värdeförändringar hänförliga till 
fastigheter som innehas vid årets slut 93 111 2 491 95 602 17 861 26 483 44 344

Moderbolaget

tkr 2017 2016

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 459 1 286

Investeringar 821 -827

Redovisat värde vid periodens slut 1 280 459
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Samtliga fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter. Koncernens 
fastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter inom self-storage och 
värdeökningar. Hela fastighetsbeståndet innehas med syfte att driva eller i 
framtiden driva self-storage.  

Verkliga värdet baseras till 100 procent på värderingar av JLL eller av 
Stockholmsbryggan Fastighetsekonomi, som är oberoende konsultbolag 
med oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med 
aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen 
som är aktuella. Verkliga värden har bedömts med en avkastningsmetod. 
Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdesberäkning av framtida faktiska 
kassaflöden, som successivt marknadsanpassats, under 10 år samt 
nuvärdet av bedömt restvärde år 2028. Restvärdet har bedömts genom 
en evighetskapitalisering av ett uppskattat marknadsmässigt driftnetto år 
2028+1.     

Följande antaganden och bedömningar har använts:
En nyöppnad anläggning bedöms nå en stabil beläggningsnivå om 85-92 

procent beläggning efter 30 till 48 månader. Hyresutvecklingen har 
antagits nå en stabiliserad nivå någon gång under perioden och är därefter 
konstant. Hyresutvecklingen har antagits till 2,5 procent efter uppnådd 
stabil beläggningsnivå. Kalkylränta och avkastningskrav baseras på 
analyser av genomförda transaktioner, samt individuella bedömningar 
avseende risknivån, sannolik köpare och fastighetens marknadsposition. 
Direktavkastningskravet varierar mellan 6,5-9,5 procent. En förändring av 
direktavkastningskravet om 0,5 procent påverkar verkligt värde med 58 
MSEK. Värderingen av verkligt värde är för samtliga förvaltningsfastigheter 
klassificerade i nivå 3 i verkligtvärdehierarkin. Skattemässigt restvärde 
uppgår till 272 MSEK

Investeringsåtaganden
Framtida investeringsåtaganden uppgår till 32 MSEK.

Moderbolaget
Förvaltningsfastigheter redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.

Moderbolagets förvaltningsfastigheter avser projekt i tidig fas.

NOT 13. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

NOT 14. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen

tkr 2017 2016

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar

Övrigt 1 274 180

1 274 180

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar

Moms 3 796 7 556

Övrigt 3 271 594

Summa övriga fordringar som är omsättningstillgångar 7 067 8 150

Moderbolaget

tkr 2017 2016

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar

Vid årets början 0 73

Deposition 424 -73

Utgående balans 31 december 424 0

Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

tkr 2017 2016 2017 2016

Projektrelaterade kostnader 93 592 45 358

Förutbetalda hyreskostnader 969

Övrigt 3 135 2 983 1 700 435

4 105 2 983 95 292 45 793
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NOT 15. LIKVIDA MEDEL

NOT 16. EGET KAPITAL

NOT 17. RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Koncernen Moderbolaget

tkr 2017 2016 2017 2016

Kassa och banktillgodohavanden  47 610 45 160 25 330 39 529

Summa enligt rapporten över finansiell ställning 47 610 45 160 25 330 39 529

Summa enligt rapporten över kassaflöden 47 610 45 160 25 330 39 529

Typer av aktier

Anges i tusentals aktier 2017 2016

Emitterade per 31 december – betalda 516 347

Den effektiva räntan för kortfristiga placeringar var under 2017 0 procent.

Per den 31 december 2017 omfattade det registrerade 
aktiekapitalet 460 191 stamaktier. 55 556 stamaktier registerades 
10 januari 2018. Alla aktier har ett kvotvärde på 1 SEK.
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som 
fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid  
bolagsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt 
till Bolagets kvarvarande nettotillgångar.

FRITT EGET KAPITAL
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget 
kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för 
utdelning till aktieägarna.

Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska 
betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande 
det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till 
överkursfonden. 

Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balanserade 
vinstmedel och resultat efter avdrag för under året lämnad 
vinstutdelning.

I det följande framgår information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. 
För mer information om företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 19.

Koncernen

tkr 2017 2016

Långfristiga skulder 

Banklån 393 038 217 729

Reverslån 23 828

Konvertibelt skuldebrev 22 075

Förlagslån 76 500 38 250

Summa 469 538 301 882
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Koncernen

tkr 2017 2016

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Reverslån förfaller 31 oktober 2017

Konvertibla lån förfaller 28 september 2018 25 000

Förlagslån förfaller 15 december 2021 38 250 38 250

Förlagslån förfaller 2 maj 2022 33 750

Förlagslån förfaller 2 juni 2022         4 500

Övriga skulder till kreditinstitut   393 038

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Övriga skulder till kreditinstitut  217 729

Moderföretaget

tkr 2017 2016

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Konvertibla lån förfaller 28 september 2018 25 000

Förlagslån förfaller 15 december 2021 38 250 38 250

Förlagslån förfaller 2 maj 2022 33 750

Förlagslån förfaller 2 juni 2022 4 500

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Skuld till koncernföretag  22 522 22 522

tkr 2017 2016

Behållning efter utställande av 62 400  konvertibla skuldebrev 25 000 25 000

Transaktionskostnader 

Nettobehållning 25 000 25 000

Belopp klassificerat som eget kapital  (bruttobelopp före uppskjuten skatt) -5 000 -5 000

Kapitaliserad ränta 3 735 2 075

Redovisad skuld 31 december 23 735 22 075

VILLKOR OCH ÅTERBETALNINGSTIDER

KONVERTIBELT SKULDEBREV
Bolaget har utfärdat ett konvertibelt skuldebrev den 29 september 2015 om nominellt 25 MSEK om en kurs om 400 SEK, d v s totalt 62 
500 konvertibler har utfärdats. Räntan om 5 procent årligen kapitaliseras till konvertibelfordran, innebärande att även räntan ska kunna 
konverteras.

Egetkapitaldelen i det konvertibla skuldebrevet uppgår 
initialt till 5 000 tkr, beloppet redovisas efter avdrag för 
transaktionskostnader om 0 tkr. Skulddelen redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde. Räntekostnaden beräknas 
enligt effektivräntemetoden om 13 procent vilket motsvarar 

marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till konvertering. 
Innehavaren har per 28 september 2018 rätten att utnyttja 
sin option att erhålla en aktie per varje innehavd option till en 
konverteringskurs om 400 SEK. Optioner som inte konverteras till 
ordinära aktier inlöses till nominellt belopp före 1 oktober 2018.
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NOT 18. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 19. FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING 

NOT 20. OPERATIONELL LEASING

Följande delkomponenter ingår: Koncernen Moderbolaget

tkr 2017 2016 2017 2016

Finansiella kostnader 5 070 5 676 5 528 3 486

Hyresintäkter 4 554 3 168

Lönerelaterade kostnader 7 038 3 071 6 448 2 675

Projektrelaterade kostnader 4 337 5 332 2 707 4 025

Övrigt 3 624 2 613 1 835 1 718

24 623 19 861 16 517 11 905

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av 
finansiella risker.

   • Kreditrisk
   • Likviditetsrisk
   • Marknadsrisk

RAMVERK FÖR FINANSIELL RISKHANTERING
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har 
utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och 
regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. 
Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker 
hanteras centralt av koncernens finansfunktion som finns inom 
moderbolaget. Den övergripande målsättningen för finansfunk-
tionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt 
att minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör 
från marknadsrisker.

LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att  
fullgöra sina skyldigheter som är förknippade med finansiella 
åtaganden. Koncernen har rullande 18 månaders 

likviditetsplanering som omfattar alla koncernens enheter.  
Planeringen uppdateras varje kvartal. Likviditetsplaneringen an-
vänds för att hantera likviditetsrisken och kostnaderna för finan-
sieringen av koncernen. Målsättningen är att koncernen ska kunna 
klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar 
utan betydande oförutsägbara kostnader och utan att riskera  
koncernens rykte. 

MARKNADSRISK
De marknadsrisker som främst påverkar koncernen utgörs av 
ränterisker.

KAPITALHANTERING
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att 
ha en god finansiell ställning, som bidrar till att bibehålla inves-
terares, kreditgivares och marknadens förtroende samt utgöra 
en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten; samtidigt 
som den långsiktiga avkastning som genereras till aktieägarna är 
tillfredsställande. 

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2017 2016 2017 2016

Inom ett år 2,1 2,4 1,2 1

Mellan ett år och fem år 4,3 6,2 1,1  

Längre än fem år 2,6 1,7      

9 10,3 2,4 1

Årets kostnad 4,3 2,5 3,1

LEASINGAVTAL DÄR FÖRETAGET ÄR LEASETAGARE
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:
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NOT 21. STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH 
EVENTUALTILLGÅNGAR

NOT 22. NÄRSTÅENDE

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2017 2016 2017 2016

Inom ett år 3 25

Mellan ett år och fem år                 

Längre än fem år                 

3 25

Koncernen Moderbolaget

tkr 2017 2016 2017 2016

Ställda säkerheter i form av ställda säkerheter  
och avsättningar

Fastighetsinteckningar 391 680 224 255

Företagsinteckningar 1 730 450

Aktier 267 583 82 212 18 803

Summa ställda säkerheter 660 993 306 917 18 803

Eventualförpliktelser

Moderbolagsgarantier 267 134

Summa eventualförpliktelser 267 134

LEASINGAVTAL DÄR FÖRETAGET ÄR LEASEGIVARE
Koncernen hyr ut sina förvaltningsfastigheter enligt operationella leasingavtal (se not 12). 
De framtida icke uppsägningsbara leasingbetalningarna är som följer:

I resultatet 2017 redovisas en hyresintäkt på 32 232(25 321) tkr. För reparationer och 
underhåll redovisas en kostnad på 289(300) tkr avseende förvaltningsfastigheter.

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 23. Ledande 
befattningshavare och ägare med 18,8%  av aktierna är VD Michael Fogelberg med familj. 
24Storage AB har av Grana International AB, som ägs av familjen Fogelberg, förvärvat inkråm för 
3 100 tkr i samband med uppstarten av 24Storage AB.
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NOT 23. KONCERNFÖRETAG

Innehav i dotterföretag Andel i %

Dotterföretag / Org nr / Säte 2017 2016

24Storage Service AB, 559014-3763, Stockolm    100 100

24Storage Property Sundbyberg AB, 556899-0260, Stockholm 100 100

24Storage Sverige AB, 556543-1326, Stockholm 100 100

24Storage Property Insekten KB, 969641-4573, Stockholm 100 100

24Storage Property Kungsbacka AB, 556245-7688, Stockholm  100 100

24Storage Property Export KB, 916832-0613, Stockholm 100 100

24Storage Property Uddevalla AB, 556722-3945, Stockholm 100 100

24Storage Systems & Brand AB, 556014-3755, Stockholm 100 100

24Storage Property Borås AB, 556778-5752, Stockholm 100 100

Brinkvägen 12 Fastighets AB, 559058-9486, Stockholm   100 100

Dalvägen 12 Fastighets AB, 559058-9494, Stockholm  100 100

24Storage Property Kungsholmen AB, 556709-3041, Stockholm 100 100

24Storage Property Eskilstuna AB, 559083-7109, Stockholm 100 100

24Storage Property Handen KB, 916634-4441, Stockholm      100 100

24Storage Property Orminge AB, 559041-4230, Stockholm 100 100

24Storage Property Kallhäll AB, 559015-3507, Stockholm 100 100

24Storage Property Tyresö AB,559052-5183, Stockholm 100 100

24Storage Property Vallentuna AB, 559096-6197, Stockholm 100

24Storage Property Lundavägen AB, 556866-2927, Stockholm 100

 24Storage Property Alvik AB, 559087-8145, Stockholm 100

24Storage Service 2 AB, 559139-9836, Stockholm 100

24Storage Lokal AB, 559139-9844, Stockholm 100

Andelar i koncernföretag

tkr 2017 2016

Anskaffningsvärde

Ingående balans 103 622 100

Lämnat aktieägartillskott 44 000 81 000

Förvärv 22 522

Nedskrivningar -3 719

Summa 143 903 103 622

Specifikation av moderbolagets direkta  
innehav av andelar i dotterföretag Antal andelar Andel i % Redovisat värde

Dotterföretag / Org nr / Säte 2017 2016 2017 2016 2017 2016

24Storage Sverige AB, 556543-1526, Stockholm 24 800 24 800 100 100 18 803 22 522

24Storage Service AB, 559014-3763, Stockolm 50 000 50 000 100 100 120 050 80 050

24Storage Systems & Brand AB,  
556014-3755, Stockholm 50 000 50 000 100 100 5 050 1 050

Summa  143 903 103 622

NOT 24. HÄNDELSER  
EFTER BALANSDAGEN
2018
1 feb: Förvärv av befintlig self-storageverksamhet i Vallentuna,  
12 mars: Förvärv av lokal som andel i bostadsrättsförening i  
Sundbyberg. 
12 mars: Styrelsens ordförande meddelar att tidigare VD Michael 
Fogelberg avgår och att Henrik Granström tillträder som ny VD 
den 2 april.
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NOT 27. VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER TILL VERKLIGT VÄRDE

Kund- och  
lånefordringar

Finansiella  
skulder värderade 
till verkligt värde 

via resultaträkning Övriga skulder
Summa  

redovisat värde Verkligt värde

tkr 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Långfristiga 
fodringar 1 274 180 1 274 180 1 274 180

Kundfodringar 2 046 1 954 2 046 1 954 2 046 1 954

Övriga fodringar 7 067 8 150 7 067 8 150 7 067 8 150

Summa 10 387 10 284       10 387 10 284 10 387 10 284

Räntebärande 
skulder   527 020 301 882 527 020 301 882 527 020 301 882

Leverantörs-
skulder   16 702 17 625 16 702 17 625 16 702 17 625

Övriga skulder   1 601 1 703 1 601 1 703 1 601 1 703

Summa            545 323 321 210 545 323 321 210 545 323 321 210

NOT 25. VIKTIGA UPPSKATTNINGAR  
OCH BEDÖMNINGAR
Företagsledningen har diskuterat utvecklingen och  
upplysningarna avseende koncernens viktiga redovisnings-
principer och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa 
principer och uppskattningar.

VIKTIGA BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV  
KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Vissa viktiga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs 
nedan.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Samtliga fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter. 
Koncernens fastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter 
och värdeökningar. Hela fastighetsbeståndet innehas med syfte 
att driva eller i framtiden driva self-stora ge i Sverige.

VIKTIGA KÄLLOR TILL OSÄKERHETER  
I UPPSKATTNINGAR
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan avser 
sådana som innebär en signifikant risk för att tillgångars eller 
skulders värde kan komma att behöva justeras i väsentlig grad 
under det kommande räkenskapsåret.

Ett antal av koncernens redovisningsprinciper och tilläggs-
upplysningar kräver värdering till verkligt värde, för såväl  
finansiella som icke-finansiella tillgångar och skulder.
Riskerna som påverkar resultat och kassaflöde är främst  

hänförliga till förändringar i beläggningsgrader, prisnivå, kost-
nadsnivå, räntenivå och de finansiella förutsättningarna 
för 24Storage.

Rapporten över finansiell ställning domineras av fastigheter samt 
eget kapital och finansiering. Risken i fastigheternas värde är 
främst beroende av utvecklingen av kassaflöde för self-
storageanläggningarna men även de allmänekonomiska  
förutsättningarna eftersom de har stor betydelse för nivån på 
diskonteringsparametrarna. Var anläggningarna finns har också 
betydelse för anläggningarnas specifika diskonteringsparameter.
De finansiella riskerna avser främst likviditets-, refinansierings-, 
och ränterisk.

NOT 26. UPPGIFTER OM MODERBOLAGET
24Storage AB, 556996-8141 är ett svenskregistrerat aktiebolag 
med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är 24Storage 
AB, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm.
Koncernredovisningen för år 2017 består av moderbolaget och 
dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.
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STYRELSENS INTYGANDE
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 28 mars 2018.  
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat  och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat- och  
balansräkning blir föremål för fastställelse på  årsstämman den 18 juni 2018.

Stockholm den 28 mars 2018

Jan-Olof Backman                 Michael Fogelberg
Styrelseordförande              Styrelseledamot och grundare 

Henrik Forsberg Schoultz                Patrick Metdepenninghen
Styrelseledamot              Styrelseledamot

Staffan Persson              Fredrik Tilander
Styrelseledamot              Styrelseledamot

Maria Åkrans            
Styrelseledamot           

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 mars 2018
KPMG

Björn Flink 
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i 24Storage AB, org. nr 556996-8141

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för 24Storage AB för år 2017. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 24-56 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 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.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-23 och 59-60.
Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen 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 ansvar
Det är styrelsen 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 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 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 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 uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
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Noter till de finansiella rapporterna

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
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 24Storage AB 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 meden 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.

Stockholm den 29 mars 2018
KPMG AB

Björn Flink
Auktoriserad revisor
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KONTAKT
Besöksadress
24Storage AB, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm. 

Postsadress
24Storage AB, Box 7723, 103 95 Stockholm

Email
info@24storage.se

Telefon
020-670 670

Webb
https://.24storage.se

BRANSCHSPECIFIK ORDLISTA 
Beläggningsgrad
Andelen förrådsutrymmen som är uthyrda mot totalt antal till-
gängliga och utbyggda förrådsutrymmen.

BO 
Förkortning för Built-Out area, det vill säga så många kvadratme-
ter som är konstruerad och på plats, färdig för uthyrning. 

CRM-system 
Förkortning för Customer Relationship Management-system. 
Strukturerar upp prospekt- och kunddata för effektivare bearbet-
ning. 

Fastighetskonvertering 
En fastighet som tidigare haft en annan verksamhet och där vi 
istället bygger om insidan till förrådsverksamhet. 

FBO 
Förkortning för Fully Built-Out,  är den befintliga potential eller yta 
som är eller kan inredas för förrådsverksamhet.

FEDESSA
Den internationella branschorganisationen för self-storage. 

Self-storage
Self-storage är branschbenämningen av förrådsverksamhet. 
Self-storage är en undergrupp till fastighetsindustrin. 

Session
En session definieras som en användares interaktioner under en 
period om 30 min på internet. 

Uthyrningsbara kvadratmeter 
De kvadratmetrar som är tillgängliga för uthyrning. 

Ytoptimering 
Varje anläggning utvärderas kontinuerligt efter outnyttjade områ-
den i anläggningen. Ytoptimering innebär att vi gör om existerande 
förråd eller bygger nya i en befintlig anläggning. 

Kontakt & branschspecifik ordlista



60


