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Detta är 24Storage

DETTA ÄR

Affärsidé 
24Storage bedriver uthyrningsverksamhet av 
förråd, så kallad self-storage, till privatpersoner 
och företag i Sveriges tre storstadsregioner. 
Verksamheten bedrivs framför allt i egenägda 
fastigheter som genomgått utveckling eller 
nyetablerats, men även via längre hyreskontrakt. 
24Storage kombinerar en beprövad self-
storagemodell med e-handel och proptech som 
möjliggör en centraliserad verksamhet, ökad 
kundtillgänglighet och en skalbar affär.

24Storage i korthet 
24Storage är en av de ledande aktörerna på den 
svenska marknaden inom förrådsbranschen med 
20 anläggningar. Vi har över 48 000 uthyrnings-
bara kvadratmeter fördelat på cirka 9 000 förråd 
och över 5 000 kunder. Vi är 35 medarbetare, 
verksamma i de tre tillväxtregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Marknadsvärdet på vår 
fastighetsportfölj uppgick per den sista december 
2018 till närmare en miljard kronor.

REGION MALMÖ
1 ANLÄGGNING 

767 FÖRRÅD

REGION GÖTEBORG
6 ANLÄGGNINGAR

3 405 FÖRRÅD

5

REGION STOCKHOLM 
13 ANLÄGGNINGAR 

4 631 FÖRRÅD
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Ordförande har ordet

Koncernen har under sina knappa fem år omdanat branschen, 
successivt utmanat gamla sanningar och är sedan en tid tillbaka 
åter i processen att göra bolaget redo för börsen. Mot bakgrund 
av liggande affärsplan genomfördes en nyemission under det 
andra halvåret av 2018, medförande en ökad finansiell flexibilitet. 
Styrelsen utvärderar konjunkturläge, projektinvesteringar och 
tillväxt ur ett riskminimerande perspektiv samt analyserar 
kassaflöde, soliditet och lönsamhet löpande. 

Engagerade ägare och verksamhetsnära ledning
24Storage har sedan starten kännetecknats av engagerade 
ägare och en verksamhetsnära ledning. Under året lämnade 
grundaren Michael Fogelberg VD-posten och i styrelsen
hälsade jag Kenneth Eriksson välkommen som ny ledamot. 
Efter att Michael valt att lämna sin operativa roll i bolaget 
utsågs Henrik Granström till ny VD. Henriks familjesituation, 
med pendlingsavstånd från Stockholm till Härjedalen, blev 
efter en kort period tyvärr ohållbar och vid årsskiftet tillträdde 
Fredrik Sandelin som ny VD. Fredrik har en lång och gedigen 
erfarenhet från investerings- och fastighetsbranschen med en 
bakgrund från bland annat Scandic Hotels, Ratos-koncernen 
och Eniro. Genom Fredriks erfarenhet är jag övertygad om att vi 
säkerställer ett strukturerat och effektivt ledningsarbete.

Fortsatt vidare till nästa anhalt
24Storage har ett tydligt mål att fortsätta expandera och 
positionera sig än starkare på Sverigemarknaden. Med en hög 
grad av automatisering, e-handelslösning och smarta fastigheter 
har koncernen till stor del automatiserat verksamheten och 
skapat ett tekniskt försprång gentemot sina konkurrenter. 
Koncernen har på knappa fem år gått från vision till att vara en 
av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Tack till 
alla ägare, medarbetare och samarbetspartners för en fantastisk 
insats så här långt - nu fortsätter vi med oförminskad kraft till 
nästa nivå!
 

Jan-Olof Backman
Stockholm, mars 2019

“FRÅN VISION TILL EN AV DE 
LEDANDE AKTÖRERNA”
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VD har ordet

“MÅLSÄTTNING ATT BLI 
MARKNADENS MEST KOSTNADS-
EFFEKTIVA OCH PROFESSIONELLA  
FÖRRÅDSLÖSNING”

Ökad finansiell flexibilitet
Under andra halvåret genomfördes en emission om totalt 
82,5 MSEK som tecknades av samtliga större ägare, inklusive 
grundaren Michael Fogelberg. Samtidigt omförhandlades 
befintliga förlagslån med förlängda löptider till 2025 och ett 
bredare optionsprogram har ställts ut till medarbetarnas 
förfogande. Emissionen möjliggör fortsatt realisering av vår 
expansionsplan att öppna tre till fem nya anläggningar per år - ett 
mål som vi har hållit sedan starten 2015. 

Vidare expansion i samtliga regioner
Jag tillträdde positionen som VD vid årsskiftet och har tagit 
över stafettpinnen mot nästa fas. Parallellt med detta fortsätter 
koncernen att växa. Just nu har vi pågående utvecklingsprojekt 
i samtliga av våra tre tillväxtregioner, där vi kommer att öppna 
nya anläggningar under 2019. Jag ser med optimism fram emot 
kommande år. Framåtandan är sannerligen god i bolaget!

Fredrik Sandelin
Stockholm, mars 2019

Ett utvecklat kunderbjudande
Nettoomsättningen ökade med 63 procent jämfört med 
föregående år, primärt drivet av en hög beläggningsgrad på nya 
anläggningar, förvärv av två konkurrenter och hyreshöjningar. 
Efterfrågan av förråd på de anläggningar som öppnade under 
2017 har varit mycket god och nästintill samtliga har under 
årets byggts ut för att möta marknadens behov.

Årets rörelseresultat uppgick till 4,9 MSEK, påverkat 
av ökade administrationskostnader till följd av ett 
operativt omställningsarbete samt engångskostnader 
om 4,7 MSEK. Under Q3 rullade vi ut vår plattform för 
uppkopplad fastighetsdrift. Med utrullningen har vi nu 
brutit individberoendet till varje förrådsanläggning, vilket 
skapar skalfördelar jämfört med konkurrenterna. Jag ser 
stora möjligheter, primärt i våra tre storstadsregioner, att 
successivt utveckla vårt kunderbjudande ytterligare mot 
målsättningen att bli marknadens mest kostnadseffektiva 
och professionella förrådslösning. Vi befinner oss på en 
underutvecklad marknad med en ökande efterfrågan och har 
under våra knappa fem verksamhetsår lyckats kombinera 
den beprövade intäktsmodellen från traditionell self-storage 
med innovativ teknik som lett till automatiserade processer. 
Våra nyetablerade anläggningar ökar i beläggningsgrad i rask 
takt och våra mer mogna anläggningar har för varje år som 
gått haft en ökande lönsamhet - så även under 2018. Under 
året expanderade vi vidare med sex ytterligare anläggningar. 
Totalt har vi nu 20 stycken uppgående till ett fastighetsvärde 
om närmare en miljard kronor, vilket visar att vi har en 
välfungerande finansiell modell. Nu satsar vi vidare!



1010

Marknaden

GOD MARKNADSPOTENTIAL 
FÖR EN BRANSCH I TILLVÄXT
Europa - en underutvecklad marknad 
Den svenska ekonomin fortsatte 
under 2018 att utvecklas positivt 
med en BNP-tillväxt om 2,3 procent 
jämfört med 2017, primärt drivet 
av en högre sysselsättningsgrad, 
fler bostadsinvesteringar och ökad 
export. Enligt Konjunkturinstitutet 
kommer konjunkturen bromsa in något 
under 2019, dock med en bibehållen 
sysselsättningsgrad, men med en minskad 
hushållskonsumtion. 

Self-storagemarknaden i USA har sedan 
länge varit en av de främsta sektorerna 
inom fastighetsinvesteringar. Konceptet 
har funnits på den svenska marknaden 
sedan 1990-talet, men utvecklingen är, 
relativt den amerikanska motsvarigheten, 
fortsatt i sin linda. Sverige utgör 
totalt sett endast fyra procent av den 
europeiska marknaden, som i denna 
världsdel domineras av Storbritannien. 
Europa har sedan starten sett en 
positiv utvecklingstrend, och den totala 
uthyrningsbara ytan fortsatte under 
2018 att öka med elva procent gentemot 
föregående år och estimeras 
nu till 9,7 miljoner 
kvadratmeter 

fördelat på 3 792 förrådsanläggningar.1 
Under det gångna året hade Sverige 
i genomsnitt 0,028 uthyrningsbara 
kvadratmeter per capita och cirka 150 
förrådsanläggningar, medan marknaden 
i USA uppvisade 0,55 uthyrningsbara 
kvadratmeter per invånare och över  
55 000 anläggningar. Faktum är att det 
i USA finns fler förrådsanläggningar än 
det kombinerade antalet McDonalds 
(cirka 14 100) och Starbucks 
(cirka 14 300) tillsammans! Som 
jämförande referens har vi i Sverige 
435 McDonaldsrestauranger och 17 
Starbuckskaféer. 

Trångboddhet ökar efterfrågan 
Sveriges befolkning fortsätter att växa 
och uppgick 2018 till över 10 miljoner 
invånare, parallellt fortsätter vi att bli allt 
mer mobila.  Antalet flyttar inom Sverige 
har sedan millenniumskiftet ökat med 
närmare 20 procent och trångboddheten 
i storstadsregionerna ökar på grund av 
en tilltagande urbanisering.2 Boverket 

rapporterade i december 2018 att 
antalet nya bostäder 

är långt 

under det demografiska behovet 
om 67 000 per år, för att nå upp till 
prognosbehovet om 600 000 år 2025.3 
Även om flera aktörer bygger nya 
bostäder är förvaringsutrymmet ofta 
för snålt tilltaget för individens behov. 
Enligt Swedish Standard Institute, som 
ger nationella riktlinjer för förråd och 
förvaring i bostadsbyggande, ska det 
finnas en kvadratmeter förrådsyta till 
varje rum i en lägenhet.4 

Trångboddheten har givit uppkomst till 
micro living, det vill säga boende som är 
mindre än nuvarande standard - en trend 
som blir vanligare i storstadsregionerna. 
Oavsett om det är mindre eller delat 
boende uppkommer platsbrist. Att 
hyra förvaringsutrymme och optimera 
levnadsytan är därför en av flera 
lösningar på bostadsbehovet i urbana 
områden. 

Ett uppkopplat samhälle och 
en smartare stad 
Fastighetsbranschen är enligt McKinsey 
& Co en av de sista större branscherna 
att genomgå en digitalisering - en 
omställning som i sektorn kallas 
proptech (kort för property technology).5  

Fastighetens samtliga delar kvantifieras 
i datapunkter, med avancerad mätning, 
koordinering av olika variabler och ökade 
samarbeten som följd. Exempelvis 
kan dörrar belägna i en fastighet i 
Skåne öppnas och stängas på distans 
från Stockholm, inomhusmiljön kan 
monitoreras och larmar automatiskt om 
tröskelvärdena för luftfuktighet uppmäts 
och på så vis förebygga fuktskador. 
Fastigheternas variabler samlas i en 
strukturerad datamodell och kommer 
tillsammans utgöra grunden för en smart 
stad där bland annat hus, elförbrukning, 
trafik- och logistikflöden är tätt 
sammankopplade för en effektivare stad.6
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24Storage

Totalt antal uthyrningsbara m2

20 st

6 st
6 st

36 st

24Storage

Pelican Self-storage City Self-Storage

Övriga

Shurgard

Marknaden

Konsumenternas förväntningar ökar 
Digitaliseringen förändrar spelreglerna 
för kunders krav, synsätt och interaktion 
med vår affär. Konsumenterna ges fler och 
tydligare valmöjligheter, något som ställer 
högre krav på företagens tillgänglighet och 
erbjudande. Dagens kunder är ombytliga 
och gör raska förflyttningar mellan 
produkter och tjänster. Generation Y och 
Z interagerar annorlunda med företag 
jämfört med tidigare generationer. Därtill 
har de en aktiv livsstil som ofta inrymmer 

extra material eller utrustning, som 
inte får plats i hemmet. Köpupplevelsen 
förväntas vara utan trösklar, med full 
flexibilitet och hög tillgänglighet, vilket 
tvingar branschens väletablerade 
spelare till anpassning.

1) FEDESSA Annual Survey 2018

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

3) https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2018/boverkets-indikatorer-december-2018.pdf

4) Swedish Standard Institute 914222:2006

5) https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-
infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future

6) https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2018/
stockholm/vad-handlar-proptech-om/

Privatpersoner Företag

Kundfördelning
(24Storage kunder)

82 st

Marknadsandel,  
antal anläggningar1  
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Vårt erbjudande

HYR FÖRRÅD HELT ENKELT
Förvaring utanför hemmet
Vi erbjuder små, mellan eller stora förråd för uthyrning till 
företag och privatpersoner under kort eller lång tid. För oss 
är det en självklarhet att det ska vara lika enkelt att bli kund 
och hyra ett förråd som att säga upp sitt hyresavtal. Därför 
erbjuder vi självservice via vår webbsida, där kunderna enkelt 
kan boka och betala sitt förråd, för att sedan flytta in på någon 
av våra 20 anläggningar med tillträde dygnet runt. Om assistans 
behövs på anläggningen finns vi bara ett videosamtal bort från 
tidig morgon till sen kväll. Om kunden önskar säga upp sitt 
hyresavtal kan detta göras via Mina Sidor, ett personligt konto, 
på hemsidan. Mina Sidor är en tjänst som ger kunden en enkel 
översikt och möjlighet till självservice, något som vi på den 
svenska marknaden är unika med att erbjuda.

E-handel och proptech ökar kundtillgängligheten
Vi kombinerar traditionell self-storageverksamhet med 
självklarheter från dagens detaljhandel och på så sätt gör vi 
förvaring utanför hemmet mer tillgängligt än någonsin.  
Vi arbetar aktivt med konverteringsoptimering av vår e-handel, 
med fokus på den organiska utvecklingen kombinerat med 
ständig bevakning av SEM-annonser. Under 2018 uppgick 
e-handelsförsäljningen till cirka 20 procent av den totala 
försäljningen med cirka 12 000 unika besökare per månad. 
Genom vår proptech-lösning erhåller våra kunder individuella 
pinkoder som tillgängliggör tillträde till anläggning och förråd 
dygnet runt. 

Våra kunder 
Cirka 85 procent av våra kunder är privatpersoner från 18 år 
och uppåt, med primär målgrupp i åldern 25-44 år. Behovet i 
denna kundgrupp drivs primärt av dynamiska livsförändringar 
som föranleder flytt eller förändrade bostadsförhållanden, 
som att bli sambo, flytta isär eller välkomnandet av en ny 
familjemedlem. I genomsnitt flyttar vi elva gånger under 
vår livstid. Efter pensionsåldern blir det allt ovanligare att 
förflyttning till ny bostad sker. Desto högre upp i åldrarna 
individer kommer, desto mer saker brukar finnas. Denna grupp, 
samlarna, utgör också en målgrupp bland våra kunder inom det 
privata segmentet. 

15 procent av våra kunder är knutna till företag. Till de 
vanligaste segmenten i denna kundgrupp hör säljare, bokförare 
och hantverkare. 

Ökad tillgänglighet
Under året lanserade vi en innovativ produkt, vilket möjliggjort 
förlängd försäljningstid av förråd och kundservice på våra 
anläggningar genom videosamtal. Detta medför nya arbetssätt 
som avspeglas i förändrade processer, nya verktyg och rutiner 
drivet av en centraliserad organisation. Det här är en grundbult 
i vår vision om att förändra branschen och bidrar långsiktigt 
till en lönsam affär med skalfördelar. Genom utrullningen av 

vår proptech-lösning för smarta anläggningar har vi lyckats 
övervinna flera traditionella branschsanningar och på så vis 
öppnat upp för nya möjligheter. 

Samarbeten gör oss starkare 
Under året har vi knutit flera samarbetsavtal med mäklarbyråer 
på både lokal och nationell nivå. Samarbetet innebär att våra 
samarbetspartners erbjuder flyttförvaring hos oss direkt till 
sina kunder. Pågående samarbeten finns i samtliga av våra tre 
storstadsregioner. Detta är ett exempel hur vi hela tiden arbetar 
på att förflytta oss högre upp i värdekedjan. 

En trygg förvaringsplats 
Tillsammans med en av våra samarbetspartners erbjuder vi ett 
populärt försäkringsskydd som är skräddarsytt för förvaring 
utanför hemmet, eftersom traditionell hemförsäkring oftast 
inte omfattar sådant skydd. Med vår lösning är våra kunder 
skyddade mot brand, vattenläckage, skadedjursangrepp och 
inbrott. Vid utgången av 2018 hade cirka 75 procent av våra 
kunder valt detta tilläggsskydd. 
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Vår värdekedja

Våra viktigaste intressenter är våra kunder, leverantörer, medarbetare, långivare, ägare och 
samhället som vi verkar i. Till samtliga genererar vi ett värdeskapande. 

VÄRDESKAPANDE I ALLA LED

TILLGÅNGAR

VÄRDESKAPANDE

• 35 medarbetare 

• Specialistkompetens 

Medarbetare

• Aktieägare

• Långivare och kreditinstitut 

• Samhälle och naturresurser

• Förtroende

Kapital

• Proptech 

• E-handel 

IT/System Fastigheter

• 20 anläggningar 

• Kommersiella 
fastigheter 

• Lön, pensionsavtal och 
sjukförsäkring skapar 
social trygghet för våra 
medarbetare

• Möjlighet att vara med 
och driva utvecklingen 
tillsammans med en 
av de ledande self-
storageaktörerna på den 
svenska marknaden 

• Utvecklande karriärvägar 
inom koncernen

Attraktiv 
arbetsgivare 

• Långsiktig avkastning  
till våra aktieägare

• Kunskapsutbyte med 
våra leverantörer gynnar 
utvecklingen av båda 
parters erbjudande 

• Trygg utlåning till ett 
värdeskapande bolag med 
god återbetalningsförmåga

• Betalda skatter och avgifter 
bidrar till utvecklingen av 
vårt samhälle

Ansvarsfullt 
företagande 

• Självservice dygnet runt 
för våra kunder bidrar till 
ökad kundnöjdhet 

• Automatiserade processer 
ger en skalbar och effektiv 
verksamhet 

• Smarta anläggningar 
ger förutsättningar för 
självreglerande drift, vilket 
minskar användandet av 
naturresurser

Innovativ 
utveckling 

Smartare 
stadsutveckling 

• Förvaring utanför hemmet 
möter en del av boende-
behovet och växer successivt  
in till att bli en del av den  
nya infrastrukturen

• Underlättar lager- och 
logistikutmaningar för  
företag

• Våra anläggningar kan 
exempelvis fungera som 
bullerskydd mellan motor- 
väg och boendeområden
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Riskhantering

VERKSAMHETSRISKER
Kundstruktur: Om ett fåtal kunder eller 

kundgrupper utgör en hög andel av den 

totala nettoomsättningen, kan det påverka 

vårt resultat om dessa skulle få problem. 

Förvaring utanför hemmet skulle kunna 

utgöra en högre risk för tillämpande av 

olaglig verksamhet.

Riskhantering: Vi har totalt över 5 000 

kunder och vår kundstruktur består till 85 

procent av privatpersoner. Varje enskild 

kund eller kundgrupp utgör långt under 

en procent av nettoomsättningen. Varje 

kund måste legitimera sig med Bank 

ID innan hyresperioden kan börja och 

med vår proptech-lösning sker realtids 

videoövervakning med inspelning dygnet 

runt i hela anläggningen med tillhörande 

område. Vi har en öppenhetsprincip mot 

rättsväsendet och erbjuder videomaterial 

och tillträde vid eventuell misstanke om 

olaglig verksamhet i våra förråd.

 

Organisation och växtvärk: Att inte vara 

en attraktiv arbetsgivare så att kompetens 

blir svårrekryterad, eller inte ha förmågan 

att bibehålla medarbetare.

Riskhantering: Genom att vi centraliserar 

vår försäljning och kundsupport 

minskar vi antalet medarbetare som 

arbetar ensamma på anläggningen och 

ökar teamkänslan. Kundservice- och 

telemarketingbranschen har generellt 

en personalomsättning omkring 20 

procent och vi rekryterar både hel- och 

deltidsmedarbetare kontinuerligt. Vi 

arbetar aktivt med processdokumentation 

och kompetensöverföring inom bolaget 

för att minska individberoendet.

När våra medarbetare vistas på 

anläggningen följer en kollega dem 

i realtid via videolänk för att minska 

otrygghetskänslor. På detta sätt höjer vi 

personsäkerheten för våra medarbetare 

som vistas ensamma i våra fastigheter.

FINANSIELLA RISKER
Kreditrisk: Att våra kunder inte är 

kreditvärdiga och att hyresintäkter uteblir.

Riskhantering: Den genomsnittliga 

kunden betalar cirka 850 kronor per 

månad och vi har över 5 000 kunder. Våra 

kunder måste signera sitt hyresavtal med 

Bank ID för att säkerställa legitimitet. 

I de fall där kunderna inte betalar har 

vi automatiserade påminnelse- och 

hävningsprocesser.

Ränterisk:  Vi tar lån hos seniora banker 

och kreditinstitut. Kraftiga räntehöjningar 

skulle kunna ge en negativt finansiell 

effekt

Riskhantering: I våra kalkyler inkluderar 

vi en känslighetsanalys utförda av vårt 

interna finansteam med mångårig 

branscherfarenhet. Varje enskilt 

fastighetsprojekt bedöms även enskilt hos 

varje långivare.

 

Likviditetsrisk: Bolaget kan inte uppfylla 

sina betalningsåtaganden på grund av att 

likvida medel är otillräckliga.

Riskhantering: Per den 31 december 

2018 uppgick bolagets likvida medel till 

62,5 MSEK. Utöver det har bolaget en 

outnyttjad kreditfacilitet om 95 MSEK. 

OMVÄRLDSRISKER
 
Konjunktur: Omvärldshändelser kan 

påverka konjunkturen och därigenom 

individers vilja att hyra förråd.

Riskhantering: Sverige har cirka 0,028 

uthyrningsbara kvadratmeter per capita, 

vilket är mer än 15 gånger mindre 

penetration än USA där uthyrningsnivån 

ligger på cirka 0,55 kvadratmeter per 

invånare. Self-storage har existerat sedan 

1970-talet och har stått sig väl i sämre 

ekonomiska tider jämfört med andra 

segment inom fastighetsbranschen. 

 

Teknik: Teknik och digitalisering påverkar 

människors beteenden, vilket kan leda till 

snabbt ändrade kundkrav. 

Riskhantering: Teknikutveckling är 

anledningen till att 24Storage grundades. 

Vi har ett datadrivet fundament och smarta 

fastigheter uppkopplade för central drift. 

Tekniken är därmed inget hinder för oss att 

följa med i utvecklingen, utan utgör snarare 

en grund för vår verksamhet. 

 

Konkurrens: Uthyrningsgraden 

kan påverkas av våra konkurrenters 

erbjudanden.

Riskhantering: Tillsammans har vi 

mångårig kännedom och erfarenhet från 

förrådsbranschen. Kompletterat med 

ytterligare spetskompetens har kärnaffären 

utvecklats till ett modernt erbjudande där 

vi erbjuder en högre grad av tillgänglighet 

än våra konkurrenter.  

RISKHANTERING
24Storages verksamhet är likt all affärsverksamhet förenat med risker. Riskerna kan övergripande delas in i 

omvärlds-, verksamhets- och finansiella risker. Samtliga hanteras proaktivt och är beaktade i det strategiska arbetet. 
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Våra anläggningar

LÅNGSIKTIGT ÄGANDE FÖR 
MAXIMAL VÄRDETILLVÄXT 
Vår intjäningsförmåga styrs av intäkter 
från uthyrningsverksamheten, kostnader 
hänförliga till förrådsanläggningarna 
samt administrativa kostnader. Intäkterna 
från uthyrningsverksamheten står i 
direkt relation till utvecklingen av våra 
nybyggda anläggningars beläggningsgrad, 
parallellt som våra mogna anläggningar 
kontinuerligt genomgår 
en intäktsoptimering 
genom expansion 
av fler förråd, 
hyreshöjningar och 
storleksanpassning.
 

Utvecklingen av vårt fastighetsbestånd 
ger en långsiktig värdetillväxt. Vi strävar 
efter att finnas i tillväxtområden med 
en positiv demografisk utveckling, 
primärt i storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Vid nyetablering 
skäddarsyr vi anläggningsarkitekturen 
efter omgivningarna och kan på så vis 
maximera den uthyrningsbara ytan redan 
på ritbordet. Genom att uppföra en ny 
anläggning genereras direkt värde till våra 
aktieägare. 

Våra anläggningar kan uppföras för att 
fylla ytterligare funktion i samhället, 

exempelvis fungera som bullerskydd 
mellan motorväg och boendeområden 
och på så sätt bidra aktivt till 
stadsutvecklingen. Det totala värdet av vår 
fastighetsportfölj uppgick vid årsskiftet 
till 967 MSEK, en ökning med 205 MSEK 
sedan föregående år. 

Fastighetsförvärv 
Under 2018 förvärvades tre fastigheter i 
strategiska lägen placerade i Täby, Borås 
och Malmö. I Täby utgjordes förvärvet av 
en obebyggd byggrätt med full exponering 
mot E18 vid Hägernäs. I Borås köptes en 
före detta handelsträdgård med bästa 
läge centralt längs riksväg 40 genom 
staden. Befintlig bebyggelse var av enkel 
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Våra anläggningar

karaktär och rivs för att ge plats för en 
ändamålsenlig self-storageanläggning. 
Förvärvet i Malmö skedde i stadsdelen 
Hyllie och utgörs av en logistikfastighet 
som inrymde två befintliga byggnader 
varav den ena med enkla medel byggs om 
för self-storage. Den andra byggnaden rivs 
för att ge plats för en ny tillbyggnation 
vilket skapar en optimerad, modern 
och fullstor self-storageanläggning i en 
expansiv del av Malmö.

Konkurrentförvärv
Under året har vi förvärvat och tillträtt 
två befintliga self-storageaktörer och 
därigenom ytterligare stärkt vår närvaro 
i Stockholmsregionen. Förvärven 
innefattade tre anläggningar placerade 
i Vallentuna, Bromma och Solna. I 
samtliga förvärv ses potential för yt- och 
intäktsoptimering.  

Anläggningsöppningar 
Under det första halvåret 2018 öppnade 
vi vår andra self-storageanläggning 
i Sundbyberg, centralt beläget i en 
bostadsrättsförening. Under det fjärde 
kvartalet skapade vi närvaro i Alvik 

respektive Tumba genom öppnande av 
två nya anläggningar som genomgått 
fastighetskonverteringar.  
 
Utvecklingsprojekt 
Under 2018 investerade vi totalt 25 
MSEK i våra existerande anläggningar. 
Investeringarna omfattar en modernisering 
av våra förrådsanläggningar på västkusten 
och i Eskilstuna, där vårt smarta 
anläggningskoncept nu är utrullat i 
sin helhet. Det innebär att samtliga 
20 anläggningar nu har uppkopplade 
accesssystem med fjärrstyrda grindar, 
dörrar och kameraövervakning. 
Fastighetsdrift som tidigare varit 
manuellt utförd sker nu med hjälp av vår 
skräddarsydda systemplattform.  

Fem av våra anläggningar (exklusive 
förvärv) vidareutvecklades genom 
expansion under året för att möta 
marknadens efterfrågan.
 

Avyttring  
Under 2018 har vi renodlat vår 
anläggningsportfölj och avyttrat den mindre 
av våra två fastigheter i Uddevalla, till 
följd av en investering och expandering av 
den större anläggningen belägen i samma 
stad. Majoriteten av hyresgästerna valde 
i samband med detta att byta till denna 
förrådsanläggning. Avyttringen skedde till 
ett försäljningsvärde om 2,4 MSEK.  
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Våra anläggningar

ALVIK*
Drottningholmsvägen 195, 167 53 Bromma 

Förråd: 329 st  Totalyta:  2 805 m2

• *Dessa anläggningar var per den 3 
1 december 2018 inte fullt utbyggda
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ESKILSTUNA
Langsgatan 3, 632 21 Eskilstuna

Förråd: 251 st  Totalyta: 1 952 m2

SUNDBYBERG LILLA ALBY
Albygatan 123, 172 63 Sundbyberg
Förråd: 318 st  Totalyta: 1 482 m2

TYRESÖ*
Siklöjevägen 5, 135 31 Tyresö 

Förråd: 415 st  Totalyta: 2 862 m2

HANDEN
Träffgatan 7, 136 44 Handen 

Förråd: 740 st  Totalyta: 5 168 m2

SUNDBYBERG TULE
Skogsbacken 2, 172 41 Sundbyberg 

Förråd: 123 st  Totalyta: 700 m2

VALLENTUNA BÄLLSTA
Fågelsångsvägen 5, 186 42 Vallentuna 

Förråd: 266 st  Totalyta: 2 400 m2

BROMMA KARLSBODAVÄGEN
Karlsbodavägen 2, 168 67 Bromma 
Förråd: 207 st  Totalyta: 1 120 m2

KALLHÄLL
Skarprättarvägen 26, 176 77 Järfälla 

Förråd: 698 st  Totalyta: 5 216 m2

KUNGSHOLMEN
Wargentingsgatan 7, 112 29 Stockholm 

Förråd: 122 st  Totalyta: 560 m2

ORMINGE
Telegramvägen 48, 132 35 Saltsjö-Boo 

Förråd: 648 st  Totalyta: 4 616 m2

SOLNA HAGALUND
Brahevägen 3-5, 169 69 Solna 

Förråd: 428 st  Totalyta: 3 102 m2

TUMBA*
Länsmansvägen 15, 147 31 Tumba 
Förråd: 86 st  Totalyta: 1 718 m2
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REGION GÖTEBORG
Våra anläggningar

MALMÖ 
CITYREGION MALMÖ

• *Denna anläggning var per den  
31 december 2018 inte fullt utbyaggd

GÖTEBORG
Exportgatan 31A, 422 46  Hisings Backa 

Förråd: 699 st  Totalyta: 5 073 m2

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

KUNGSBACKA VARLA + HEDE
Göteborgsvägen 180, 434 39 Kungsbacka 

Förråd: 420+331 st  Totalyta: 3 524+3 176 m2

UDDEVALLA
Schillers väg 1, 451 55  Uddevalla 
Förråd: 317 st  Totalyta: 2 516 m2

BORÅS
Teknikgatan 5, 504 62  Borås 

Förråd: 201 st  Totalyta: 1 650 m2

KUNGÄLV
Västra Porten 2, 442 51 Ytterby  

Förråd: 674 st  Totalyta: 5 167 m2

MALMÖ CITY*
Lundavägen 54, 212 25  Malmö  

Förråd: 767 st  Totalyta: 7 800 m2
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VI VILL AKTIVT BIDRA 
TILL EN BÄTTRE STAD 

Vårt samhällsansvar

Traditionella post- och bankkontor har med digitaliseringen 
minskat sin roll och tvingats utveckla både tillgänglighet och 
erbjudande.1 Nya bostäder uppförs, ofta med för lite - eller 
inget alls - förvaringsutrymme. 80- och 90-talisterna har 
en aktiv livsstil som inte sällan kräver kringutrustning, men 
bostadsprisutvecklingen har gjort att plånboken inte räcker 
till för den nödvändiga ytan som krävs för hobbyutförandet. 
Nya behov öppnar upp för nya tjänster. Med förvaring utanför 
hemmet vet vi att vi löser många familjers problem; de som 
inte har råd att köpa större lägenhet eller hus, de som behöver 
optimera sin tvåa för att rymma en tredje familjemedlem, eller 
de som behöver dela på sig har alla möjlighet att hyra extra 
förvaring utanför hemmet för bara några hundralappar. Vår 
tjänst börjar få en allt mer central roll i stadens infrastruktur 
och är en av många lösningar för att svara upp mot den 
ökande efterfrågan på bostäder. Vår anläggningsarkitektur är 
anpassningsbar till omgivningen och när vi ges möjlighet bidrar 
vi gärna till en bättre stad för de närboende. Våra anläggningar 
kan exempelvis fungera som bullerplank mellan motorväg och 
boendeområde eller fungera som upplyst gångpassage för en 
säkrare närmiljö.

Våra värderingar genomsyrar hela 
konstruktionsprocessen
Med samlad branschkunskap och spetskompetens 
inom fastighetsbranschen har vi etablerat en kvalitativ 
upphandlingsprocess. Vi handplockar våra leverantörer efter 
gedigen upphandling och kräver identitetshandling av de 
som vistas på byggarbetsplatsen. När vi köper råmark får vi 
möjligheten till att upprätta en anläggning utefter omgivningens 
förutsättningar, är noggranna i våra materialval och beräknar 
åtgången för att undvika spillprodukter. Ibland förvärvar 
vi befintliga fastigheter och väljer då att konvertera dessa 
istället för att riva och bygga nytt. Oavsett om vi uppför en ny 
anläggning, bygger om eller ytoptimerar en befintlig fastighet 
har vi en hög grad av egen närvaro, för att säkerställa god 
arbetsmiljö på plats. Det gör att vi ökar kontrollen och minskar 
risken för underleverantörer som inte delar våra värderingar 
eller inte agerar i enlighet med våra riktlinjer. 

Vi stödjer det lokala föreningslivet
Vi har ett tätt samarbete med föreningslivet i flera orter där 
vi har anläggningar. Genom att stötta de lokala förmågorna, 
initiativen och verksamheterna är vi övertygade om att vi 
bidrar till en starkare samhörighetskänsla som på sikt gynnar 
sammanhållningen i en värld som blir allt mer splittrad.

Hög säkerhet med modern teknik
För att få bli kund hos oss behöver du vara 18 år och kunna 
legitimera dig via BankID. Vi strävar efter en hög säkerhet 
på våra anläggningar och det är självklarhet för oss att våra 
kunder, medarbetare och närboende i området ska kunna 
känna sig trygga. Våra smarta anläggningar är utrustade med 
högteknologiska övervakningssystem och tekniken innefattar 
realtids videoövervakning med inspelningsfunktionalitet dygnet 
runt. Våra kunder kan därmed känna sig säkra i entréer, hissar, 
korridorer och närliggande miljö oavsett tillträdestid. Samtliga 
av våra kunder, leverantörer och medarbetare har personliga 
pinkoder för tillträde till anläggningsområde, dörrsystem och 
hissar. På det här sättet adderar vi ett extra lager trygghet för 
att hålla obehöriga gäster utanför. Vid något enstaka tillfälle 
har våra förråd använts för olaglig verksamhet, men i ett nära 
samarbete tillsammans med vårt rättsväsende har vår teknik 
satt ett snabbt stopp för detta och varit en bidragande orsak till 
att få fast de skyldiga.

1)  https://www.civilekonomen.se/aktuellt/sa-gar-det-for-bankerna/, https://pts.se/globalassets/
startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/post/svensk-postmarknad-2018-
pts-er-2018-10.pdf, https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/
rapporter/2015/post/svensk_postmarknad_2015.pdf
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Väsentliga händelser 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
2018

Q1

Q3

Q
2

April   
Henrik Granström tillträder som VD.

Februari   
Vi tillträder en förrådsanläggning i Vallentuna. 
Det blir vår totalt 15:e anläggning.

Maj   
Vi förvärvar en fastighet i Borås 
och öppnar ytterligare en 
förrådsanläggning i Sundbyberg. 
Vi tillträder också två self-
storagefastigheter i Bromma 
och Solna. Totalt erbjuder vi nu 
magasinering på 18 anläggningar 
i Sverige, varav elva återfinns i 
Stockholmsområdet.

Juni   
En extra bolagsstämma fattar 
beslut om en nyemission om 82,5 
MSEK, som tecknas av majoriteten 
av bolagets aktieägare. 
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Väsentliga händelser 2018

Augusti   
Befintliga förlagslån förlängs med 
ny löptid till 2025

November   
Vi lanserar kundservice genom videosamtal 
på våra förrådsanläggningar. 

November   
Vi förvärvar ytterligare en fastighet i 
Malmö för vidare expansion i regionen.

November   
Vi öppnar en ny förrådsanläggning i Alvik. 

Händelser efter periodens slut 
Januari 2019
Fredrik Sandelin tillträder som VD.

December   
Vi öppnar en ny förrådsanläggning 
i Tumba. 

December   
Kenneth Ericsson väljs in som 
ny styrelseledamot på en extra 
bolagsstämma.
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24Storage som investering

24STORAGE SOM INVESTERING 
24Storage är ett onoterat bolag som grundades av Michael Fogelberg, 

en pionjär inom self-storage. Fogelberg tog konceptet till den europeiska 

marknaden genom att etablera Shurgard i Belgien 1993. Fogelberg har 

även grundat SelStor, som sedermera blev en del av Pelican Self-storage. 

God efterfrågan på en växande marknad

Self-storage har i USA länge varit en av de främsta sektorerna inom 

fastighetsinvesteringar. Den totala marknaden växer genom en 

underliggande ökad efterfrågan, drivet av urbanisering och en ökad 

trångboddhet. Parallellt genomgår fastighetsbranschen, som en av de 

sista stora branscherna, en digitalisering. Self-storagemarknaden står sig 

historiskt sett väl jämfört med andra segment inom fastighetsmarknaden i 

en sämre konjunktur. 

Enligt fastighetskonsulterna Jones Lang LaSelle (även JLL) befinner den 

europeiska marknaden sig fortsatt i sin linda, men med en mycket god 

utvecklingspotential. Den europeiska marknaden är fragmenterad, där 

utmaningen är att relativt få aktörer har ett större anläggningsbestånd. 

Befolkningsökning, en tilltagande digitalisering i sektorn och en ökad 

konsumentmedvetenhet om branschen ligger till grund för den goda 

utvecklingspotentialen.12

Sverige består av cirka 60 operatörer, där merparten primärt äger en till 

två anläggningar med en analog kunddatastruktur och en lokalt knuten 

anläggningsdrift. 

24Storage har på knappa fem år blivit näst störst på den svenska 

marknaden med 20 anläggningar. Bolaget grundades 2015 med 

utgångspunkten i att digitalisera förrådsbranschen. Bolagets ägare och 

medarbetare är sprungna från en entreprenöriell bakgrund och har 

sammantaget en lång erfarenhet av förrådsbranschen. 

24Storage har sedan starten utgått från 
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ett visionärt koncept som under 2018 i sin helhet rullades ut i hela 

verksamheten. Verksamheten har gradvis digitaliserats sedan start med 

fullskalig e-handel, proptech-anpassade anläggningar och strukturerad 

kunddata via CRM-system. Traditionella och manuella processer har 

automatiserats och till skillnad från branschens passiva ordermottagning 

har bolaget en aktiv försäljning. Under första kvartalet 2018 genomförde 

24Storage förvärv av två mindre svenska self-storageaktörer. Båda 

konkurrentförvärv moderniserades med bolagets proptech-lösning, medan 

kund- och affärsdata lyckosamt migrerades över till bolagets proprietära 

plattform. Sammantaget har 24Storage skapat en verksamhet med 

skalfördelar på en kraftigt fragmenterad operatörsmarknad. 

Vid nyetablering av en standardanläggning ökar fastighetsvärdet i takt med 

att anläggningens beläggningsgrad stiger och successiv intäktsoptimering 

sker. Fastighetsvärdet estimeras att dubblas vid tidpunkten då 

anläggningarna uppnått en mogen beläggningsgrad. I takt med denna 

stabilisering genereras även ett starkt kassaflöde från den operativa 

rörelsen, vanligen efter år sex. 

24Storage har som målsättning att öppna tre till fem nya anläggningar per 

år - ett mål som bolaget uppfyllt sedan starten 2015. 

Urbanisering, trångboddhet och en ökad befolkningsmobilitet gynnar 

branschen i sin helhet. Digitalisering, tillgänglighet och anläggningarnas 

placeringar gynnar 24Storage som uppstickare inom förrådsbranschen.

12) https://www.theinvestor.jll/news/emea/alternatives/why-investors-are-eyeing-self-storage-in-europe/
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ÄGARSTRUKTUR
Ägarförhållande

Aktiekapitalet i 24Storage ägande är fördelat mellan grundare, 

medarbetare och externa investerare. Största aktieägare är grundaren 

Michael Fogelberg och familj med totalt 19 procent av aktierna. Antalet 

aktieägare per den 31 december 2018 uppgick till 25 st. 

Aktiedata

Antalet röstberättigade aktier uppgick per den 31 december 2018 till  

790 747 (515 747). Under 2018 genomfördes en nyemission om totalt 

Ägarstruktur

Ägare Andel

Michael Fogelberg & familj 19% 

Ernström Kapital AB 19%

Swedia HighP AB 16%

Realm AB 15%

Per Josefsson Invest AB 7%

Inbox Capital AB 6%

Patrick Metdepennighen 5%

Ulf & Bo Eklöf Invest AB 4%

Hajskäret Invest AB 4%

Övriga 5% 

Totalt 100%

Aktiefördelning Andel  av kapital Antal aktier

1 - 500 0% 2 634

501 - 1 000 0% 2 432

1 001 - 10 000 2% 13 632

10 001 - 100 000 30% 234 425

>100 000 68% 537 624

Totalt 100% 790 747
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82,5 MSEK, där majoriteten av ägarna deltog. Totalt emitterades  

275 000 st aktier och 530 000 st optioner under 2018. Under 2016 

tecknades 8 400 optioner av medarbetare och tidigare anställda.  

Efter periodens slut har 63 500 optioner tecknats av medarbetare i  

ett optionsprogram som ställts ut 2019. 

Ägarutställda lån

Bolaget har ägarutställda lån om totalt 79 MSEK (77). I samband  

med nyemissionen förlängdes löptiden till år 2025.
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Jan-Olof Backman 
Styrelseledamot sedan 2016 och 
styrelseordförande 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, Vasakronan AB och Tagehus AB

Innehav,  privat och via bolag 2018-12-31

Antal aktier Byggnads AB O. Tjärnberg innehar 23 176 st

Antal optioner Byggnads AB O. Tjärnberg innehar 28 386 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 
(förvärvat av TradeExtensions AB, nu Coupa Software Inc), VD 
Backstage Invest AB sedan 2002. Erfarenhet från stort antal 
styrelseuppdrag och advisory board-uppdrag
Övriga uppdrag: Styrelseordförande ETNetwork AB och 
ledamot i Backstage Invest AB och Realm AB

Innehav,  privat och via bolag   2018-12-31

Antal aktier Realm AB innehar 115 888 st

Antal optioner Realm AB innehar 41 935 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 med dotterbolag. Styrelseordförande i Sveab Holding AB 
och Synthetic MR AB, styrelseledamot i Dooba Holding Ltd  
m. fl dotterbolag, Land Promotions Ltd, Stiga Sports Group AB 
och Darkathlon AB 

Innehav,  privat och via bolag 2018-12-31

Antal aktier Swedia HighP AB innehar 125 863 st

Antal optioner Swedia HighP AB innehar 99 044 st

Maria Åkrans
Styrelseledamot sedan 2017
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 bland 
annat DGC One AB, Nyheter24 AB och Frank Dandy AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Friends of Adam AB

Innehav,  privat och via bolag 2018-12-31

Antal aktier 2 819 st

Antal optioner 3 019 st

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

Innehav,  privat och via bolag   2018-12-31

Antal aktier  Ernström & Co innehar 147 302 st

Antal optioner Ernström & Co innehar 141 802 st

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot sedan 2018
Födelseår: 1959
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Tidigare erfarenhet: Revisor i Tönnerviksgruppen (ingår numera 
i EY), styrelseuppdrag i TCM AB, Skandiamäklarna AB, Capital Oil 
AB, Tamm & Partners Fondkommission AB 
Övriga uppdrag: VD och ledamot i Gabrielsson Invest AB, 
Strömma Företagscenter AB m.fl. Styrelseordförande i Bofast AB, 
Rapid Säkerhet AB m.fl. Styrelseledamot i Trention AB, Saxlund 
Group Holding AB, OÜ Alfa Property, GIAB Finans AB m.fl

Innehav,  privat och via bolag 2018-12-31

Antal aktier -

Antal optioner -

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 2018-12-31

Antal aktier  38 885 st

Antal optioner 14 071 st

STYRELSE
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Fredrik Sandelin
VD sedan januari 2019
Födelseår: 1962
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 
Tidigare erfarenhet: Group CFO Eniro, vice VD och CFO IBS, 
VD A-Com, vice VD och CFO Scandic Hotels, finansdirektör 
Ratos.

Ledning

Sebastian Refai
Head of Sales & Operations sedan januari 2018
Födelseår: 1984
Utbildning; Kandidatexamen i ekonomi, Uppsala Universitet
Tidigare erfarenhet: Management consultant Tom Hope, 
Contact center manager Teleperformance Nordic

Innehav,  privat och via bolag 2019-03-26

Antal aktier -

Antal optioner 4 000 st

Gabriel Bergqvist
Head of Brand & Business development sedan januari 2019
Födelseår: 1985 
Utbildning: M.Sc Marketing and Business Administration, 
Linnéuniversitetet
Tidigare erfarenhet: Head of Communications PS Group, 
Head of Sales & Business Development PS Communication och 
XperienceGroup, manager Wifi Development Onboard SAS.

Innehav,  privat och via bolag 2019-03-26

Antal aktier  -

Antal optioner 2 500 st

Mikael Teljstedt
Head of Real Estate & Construction sedan september 2018
Födelseår: 1974
Utbildning: Masterexamen i geovetenskap, Stockholms 
Universitet samt ekonomistudier vid Stockholms Universitet
Tidigare erfarenhet: Real Estate Director Pelican Self-
storage, fastighetschef Lidl Sverige KB

Innehav,  privat och via bolag 2019-03-26

Antal aktier  -

Antal optioner 15 000 st

Krister Moberger
Tf CFO sedan mars 2019
Födelseår:  1963
Utbildning; Civilekonom, Uppsala Universtet
Tidigare erfarenhet: CFO Ektornet, Effnet Group 
m.fl bolag. Interimskonsult.

Innehav,  privat och via bolag 2019-03-26

Antal aktier - 

Antal optioner -

Jim Forsell
Head of IT sedan januari 2016
Födelseår:  1983
Utbildning: Elteknisk utbildning, Vilunda Gymnasium
Tidigare erfarenhet: Koncern IT-chef, Boule Diagnostics, 
Nordic IT-Manager, Pelican Self-storage IT-manager, SelStor

Innehav,  privat och via bolag   2019-03-26

Antal aktier 500 st

Antal optioner 4 100 st

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

Innehav,  privat och via bolag 2019-03-26

Antal aktier  -

Antal optioner 1 000 st

Innehav,  privat och via bolag 2019-03-26

Antal aktier -

Antal optioner 25 000 st

LEDNING
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Årsredovisningen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för 24Storage AB avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2018. 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-storageanläggningar. Uthyrningen 
av låsta och bevakade förråd sker både 
till företag och privatpersoner. 24Storage 
hade i slutet av 2018 20 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 57,3 
(35,0) MSEK och ökningen förklaras av sex 
nyöppnade eller förvärvade anläggningar 
och högre intäkter på befintliga 
anläggningar. 
 
Rörelsekostnader
Koncernens rörelsekostnader uppgick till 
-47,9 (-29,7) MSEK och ökningen förklaras 
av sex nyöppnade eller förvärvade 
anläggningar. 
 
Bruttoresultat
Bruttoresultatet uppgick till 9,4 (5,3) 
MSEK, ökningen förklaras av sex
nyöppnade eller förvärvade 
anläggningar. 

Administrationskostnader
Administrationskostnaderna uppgick till 
-42,7 (-28,9) MSEK för året. Ökningen 
beror främst på en ökad kostnadsnivå till 
följd av expansionen, men även till följd av 
att aktiverade kostnader i projekt minskat 
med 5,4 MSEK. 
 
Värdeförändringar fastigheter
Värdeförändringar på fastigheter uppgick 
till 38,2 (95,6) MSEK, en minskning med 
57,4 MSEK jämfört med föregående år. Av 
värdeförändringen avsåg 15,7 (74,7) MSEK 

fastigheter som ägdes vid årets ingång. 
Vid starten på 2018 var 14 anläggningar i 
drift och i december var 20 anläggningar 
i drift. Ökningen beror på nyöppnade 
anläggningar i Sundbyberg, Alvik och 
Tumba samt förvärv av anläggningar 
i Vallentuna, Solna och Bromma. 
Öppningarna har medfört att intäkter och 
kostnader successivt ökat i takt med att 
nya anläggningar öppnats. Vid årsskiftet 
pågick byggnation av en anläggning som 
öppnar under 2019. 
 
Finansiella poster
Finansiella poster uppgick till -28,6 MSEK 
(-17,8 MSEK). Ökningen beror främst 
på en högre genomsnittlig upplåning 
under året jämfört med föregående år. 
Den genomsnittliga räntan vid utgången 
av året var 3,8 procent. Även kostnader 
för lånegarantier (commitment fee) och 
pantbrev ingår med 2,6 (2,2) MSEK. 
 
Skatt
Skatten uppgick till 9,6 (-14,7) MSEK. 
Av årets skatt utgjorde -0,3 (0,0) MSEK 
aktuell skatt och 9,9 (-14,7) MSEK 
uppskjuten skatt. 
 
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
uppgick till 29,3 (30,3) MSEK. 
Minskningen beror på att avskrivningarna 
av investeringar i IT-system var högre 
än årets investeringar. Under året har 
bolagets investeringar i IT-system minskat 
i omfattning jämfört med tidigare år. 
 
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter uppgick till 989,2 
(762,8) MSEK. Ökningen beror på förvärv 
88,2 (71,6) MSEK, investeringar 102,1 
(168,0) MSEK och värdeförändringar 38,2 
(95,6) MSEK. Avyttringar uppgår till 
-2,3 (0) MSEK. 

Likvida medel
Vid årets utgång uppgick likvida medel 
till 62,5 (47,6) MSEK. Under året har 
koncernen tillförts 82,5 MSEK genom 
nyemission. Det konvertibla lånet har 
återbetalts om 29,0 MSEK inklusive ränta. 
Ett konvertibelbelopp om 14,6 MSEK 
inklusive ränta användes för att teckna nya 
aktier och ingår i tidigare bruttosiffror. 

Eget kapital
Eget kapital uppgick till 322,2 (243,0) 
MSEK. Under året har 275 000 aktier 
emitterats vilket ökat det egna kapitalet 
med 82,5 MSEK. Egna kapitalet har vidare 
minskat med årets resultat om -14,1 MSEK. 
Vidare har egna kapitalet ökat med 10,8 
MSEK för utställda teckningsoptioner i 
samband med förlängning av förlagslån.
 
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder uppgick 
till 625,5 (469,5) MSEK vid årets utgång. 
Ökningen beror främst på tillkommande 
lån i form av bank beroende på de 
investeringar som genomförts under året, 
medan konvertibelt förlagslån minskat 
med 29,0 MSEK. Vidare består ökningen 
av att operationella leasingkontrakt 
klassats om till finansiella leasingkontrakt 
och redovisas som räntebärande 
skuld samt nyttjanderättstillgång i 
balansräkningen. I augusti erbjöds samtliga 
förlagslåneinnehavare att förlänga sina 
förlagslån till 2025. De ägare som valde 
att förlänga erhöll i utbyte totalt 255 000 
teckningsoptioner.  
Som kompensation för förlängningen 
erhölls förlagslåneinnehavare 
teckningsoptioner motsvarande 10,9 MSEK. 
Värdet på optionerna har initialt minskat 
det bokförda värdet på förlagslånen men 
kommer att lösas upp sucessivt fram till 
2025 när lånen förfaller.
 
Kassaflödet
Kassaflödet under året var positivt 
med 14,9 (2,5) MSEK. Kassaflödet från 
verksamheten var -95,3 (-48,5) MSEK då 
verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten 
var -130,1 (-247,0) MSEK till följd 
av fastighetsförvärv och pågående 
byggprojekt. Finansieringsverksamheten 
bidrog med 240,3 (298,0) MSEK och 
påverkades främst av upptagna lån 
om 228,8 (268,1) MSEK, nyemission 
om 82,5 (75,6) MSEK och amortering 
av konvertibellån om 25,0 (0) MSEK.  
Föregående år upptogs ett förlagslån  
om 38,3 MSEK. 
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Kommentar till moderbolagets 
resultat- och balansräkning:

Intäkter
Intäkterna uppgick till 21,8 (40,6) MSEK 
för perioden. Minskningen beror på 
lägre fakturering av development fee till 
fastighetsbolagen. 

 Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till -23,7 
(-33,4) MSEK för perioden. Minskningen 
beror på att en lägre andel av bolagets 
kostnader har allokerats till rörelse-
kostnader jämfört med föregående år.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet uppgick till 
-1,9 (7,2) MSEK. 
 
Administrationskostnader
Administrationskostnaderna uppgick 
till -26,0 (-18,5) MSEK för perioden. De 
ökade kostnaderna är dels att en högre 
andel av kostnaderna allokerats till 
administrationkostnader samt kostnader 
för tvister och  personalkostnader.  
 
Finansiella poster
Finansiella poster uppgick till -68,5 
(-11,1) MSEK. Ökningen förklaras av 
högre upplåning samt nedskrivningar av 
andelar i koncernföretag. Under året har 
ett större aktieägartillskott skickats till ett 
dotterföretag som nedskrivits. 
 
Likvida medel
Vid årets utgång uppgick likvida medel till 
10,0 (25,3) MSEK. Under året har bolaget 
tillförts 82,5 MSEK genom nyemission. Det 
konvertibla förlagslånet har återbetalts 
om 29,0 MSEK inklusive ränta. Ett 
konvertibelbelopp om 14,6 MSEK inklusive 
ränta användes för att teckna nya aktier 
och ingår i tidigare bruttosiffror.
 
Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag uppgick till 
182,1 (143,9) MSEK. Under året har 
aktieägartillskott lämnats till 24Storage 
Service AB och 24Storage Systems & 
Brand AB.
 
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter uppgick till 23,9 (95,3) MSEK och 
avser främst upparbetade ej fakturerade 

kostnader i projektverksamheten. 

Eget kapital
Eget kapital uppgick till 181,7 (130,2) MSEK. 
Under året har 275 000 aktier emitterats 
vilket ökat det egna kapitalet med 82,5 
MSEK. Egna kapitalet har vidare minskat 
med årets resultat om 
-31,0 MSEK. 

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder uppgick till 147,2 
(99,0) MSEK vid årets utgång. Ökningen 
förklaras främst av ökning av skulder till 
koncernföretag. 
 
Kassaflödet
Kassaflödet under året var negativt med 
-15,3 (-14,2) MSEK. Kassaflödet från 
verksamheten var -48,3 (-13,8) MSEK då 
verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. 
Förändringar i rörelsekapital påverkade 
kassaflödet -60,0 (-127,5) MSEK främst 
beroende på upparbetade ej fakturerade 
kostnader i projekt. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var -37,7 (-1,3) 
MSEK. Finansieringsverksamheten bidrog 
med 130,7 (128,4) MSEK och påverkades 
främst av nyemission om 82,5 (75,6) MSEK 
och amortering av konvertibellån om 
25,0 (0) MSEK. Föregående år uppptogs 
ett förlagslån om 38,3 MSEK.  Erhållna 
koncernbidrag var 65,3 (14,5) MSEK. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 
BETYDELSE SOM INTRÄFFAT UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET 2018

Förvärv bolag/fastigheter
Februari - Vi förvärvar en self-storage-
verksamhet i Vallentuna. 
Maj – Vi öppnar officiellt den nya 
anläggningen i Sundbyberg Alby. 
Maj - Vi förvärvar en self-storage-
verksamhet i Solna och Bromma. 
Juni - Vi tillträder en fastighet i Täby 
Hägernäs. 
Juli - Vi tillträder en fastighet i Borås. 
November – Vi tillträder en fastighet i  
Malmö Hyllie. 
November – Vi öppnar officiellt den nya 
anläggningen i Alvik. 
December – Vi öppnar officiellt den nya 
anläggningen i Tumba. 

Resultat
Under året har koncernen öppnat tre nya 
anläggningar och förstärkt vår närvaro i 

Sundbyberg samt etablerat oss i Alvik 
och Tumba. Koncernen har även förvärvat 
befintlig verksamhet i Vallentuna, 
Solna samt Bromma. Utvecklingen av 
beläggningsgraden för nya anläggningarna 
har varit mycket god efter öppning. 
Uthyrningen i våra befintliga anläggningar 
har också varit god. Expansionen under  
2018 har medfört att koncernen ökat  
antalet medarbetare till 35 (31). 

Finansiering
Augusti - Emission om 275 000 aktier 
(82,5 MSEK) beslutad av bolagsstämman 
2018-06-18. I samband med emissionen 
utfärdades 275 000 teckningsoptioner. I 
emissionen tillfördes bolaget 67,9 MSEK i 
likvida medel och 14,6 MSEK erlades visa 
kvittning av utestående konvertibellån. 
Augusti  -  Förlagslåneinnehavare erbjöds 
att förlänga sina förlagslån inklusive 
upplupen ränta i utbyte mot 255 000 
teckningsoptioner. Samtliga innehavare 
förlängde sina förlagslån. Förlagslånens 
nominella belopp uppgår till 79,0 MSEK.  
Oktober – Återbetalning av 
konvertibelbelopp om 14,3 MSEK inklusive 
upplupen ränta som inte använts för 
kvittning i augustiemissionen.  

Verkställande direktör och styrelse  
Den 3:e april 2018 avgick Michael 
Fogelberg som verkställande direktör 
och ersattes av Henrik Granström. Henrik 
Granström avgick som verkställande 
direktör den 1 januari 2019 och ersattes av 
Fredrik Sandelin. 
Michael Fogelberg avgick på egen 
begäran ur styrelsen i juli 2018. Den 13 
december hölls en extra bolagsstämma 
som ajournerades till den 20 december. 
På denna valdes Kenneth Eriksson till ny 
styrelseledamot.  

Ägarförhållanden
Ägandet i 24Storage AB har under 
2018 förändrats genom ett par 
aktieförsäljningar samt förändrats 
genom emission. Under året har även 
teckningsoptioner utgivits i samband med 
nyemission och förlängning av förlagslån. 

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Rapporten över finansiell ställning 
domineras av fastigheter samt eget 
kapital och finansiering. Risken i 
fastigheternas värde är främst beroende 
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST

Tkr Not. 2018 2017

Nettoomsättning 2 57 272 34 993

Rörelsekostnader -47 906 -29 661

Bruttoresultat  9 366 5 333

Administrationskostnader -42 701 -28 889

Rörelseresultat före värdeförändringar på fastigheter  4, 5, 6, 20 -33 335 -23 557

Värdeförändringar på fastigheter 12 38 259 95 602

Rörelseresultat 4 924 72 045

Finansiella intäkter 18 59

Finansiella kostnader -28 611 -17 878

Finansnetto   8 -28 594 -17 819

Resultat före skatt  -23 670 54 226

Skatt   9 9 575 -14 742

Årets resultat från kvarvarande verksamheter -14 095 39 485

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Årets totalresultat -14 095 39 485

Till årsstämmans behandling finns följande belopp i SEK:

Överkursfond 211 938 012

Årets resultat -36 045 523

Summa 175 892 489

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

Överförs till överkursfond 175 892 489

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

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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Tkr Not. 2018 2017

TILLGÅNGAR 21

Immateriella anläggningstillgångar 10 29 330 30 342

Materiella anläggningstillgångar 11 10 656 7 377

Förvaltningsfastigheter  12 989 190 762 815

Långfristiga fordringar  13, 27 1 423 1 274

Summa anläggningstillgångar  1 030 598 801 809

Varulager 479 233

Kundfodringar 27 3 340 2 046

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 4 141 4 105

Övriga fordringar 13, 27 8 902 7 067

Likvida medel 15 62 511 47 610

Summa omsättningstillgångar 79 373 61 061

Summa tillgångar 1 109 972 862 869

EGET KAPITAL 16

Aktiekapital 791 516

Övrigt tillskjutet kapital 256 471 163 383

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 64 966 79 061

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 322 228 242 960

Summa eget kapital 322 228 242 960

SKULDER 21

Långfristiga räntebärande skulder 17, 19, 27 625 524 469 538

Uppskjutna skatteskulder 9 41 482 49 963

Summa långfristiga skulder 667 006 519 501

Kortfristiga räntebärande skulder 19, 27 82 374 57 482

Leverantörsskulder 27 13 528 16 702

Skatteskulder 9 645

Övriga skulder 27 2 577 1 601

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18 21 614 24 623

Summa kortfristiga skulder 120 738 100 408

Summa skulder 787 744 619 910

Summa eget kapital och skulder   1 109 972 862 869

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 2017-01-01 347 87 904 39 576 127 827

2017 TOTALRESULTAT

Årets resultat                     39 485 39 485

Årets övrigt totalresultat      

Årets totalresultat 39 485 39 485

2017 TRANSAKTIONER MED KONCERNENS ÄGARE   

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare

Nyemission 169 75 479    75 648

Utgivna optioner

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

Utgående eget kapital 2017-12-31 516 163 383 79 061 242 960

Ingående eget kapital 2018-01-01 516 163 383 79 061 242 960

2018 TOTALRESULTAT  

Årets resultat       -14 095 -14 095

Årets övrigt totalresultat       

Årets totalresultat -14 095 -14 095

2018 TRANSAKTIONER MED KONCERNENS ÄGARE    

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare    

Nyemission 275 82 225  82 500

Utgivna optioner 10 863  10 863

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare 275 93 088 93 363

Utgående eget kapital 2018-12-31  791 256 471 64 966 322 228
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

Tkr Not. 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Resultat före skatt         -23 670 54 226

Värdeförändring av förvaltningsfastigheter   12 -38 259 -95 602

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 256 7 288

Betald inkomstskatt    -278

-61 951 -34 088

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager     -246 -131

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar    -3 166 -131

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -29 965 -14 108

Kassaflöde från den löpande verksamheten -95 328 - 48 459

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -5 325 -4 406

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -5 432 -19 739

Förvärv av förvaltningsfastigheter -79 626 -167 947

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan 3 -41 806 -53 856

Avyttring av förvaltningsfastigheter  2 263

Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar     -149 -1 094

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -130 076 -247 043

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyemission  82 500 75 646

Teckningsoptioner    

Upptagna lån      228 812 268 077

Amortering av konvertibellån -25 000

Amortering av lån     -48 464 -84 021

Upptagna förlagslån   2 456 38 250

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    240 305 297 952

Årets kassaflöde  14 901 2 450

Likvida medel vid årets början  47 610 45 160

Likvida medel vid årets slut       15 62 511 47 610
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
tkr Not. 2018 2017

Intäkter    2 21 776 40 619

Rörelsekostnader -23 682 -33 406

Bruttoresultat     -1 906 7 213

Administrationskostnader  -25 950 -18 488

Rörelseresultat   4, 5, 20 -27 856 -11 275

Resultat från finansiella poster:  

Resultat från andelar i koncernföretag 8 -60 123 -3 719

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -8 394 -7 376

Resultat efter finansiella poster      -96 373 -22 370

Bokslutsdispositioner      7 60 328 14 457

Resultat före skatt        -36 046 -7 913

Skatt      9

Årets resultat   -36 046 -7 913

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET

Årets resultat  -36 046 -7 913

Övrigt totalresultat  

Årets totalresultat  -36 046 -7 913
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
Tkr Not. 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar   10 620 1 240

Materiella anläggningstillgångar   11 142 181

Upparbetade projekt 12 839 1 099

Andelar i koncernföretag      23 182 108 143 903

Andra långfristiga fordringar     13,19 424 424

Summa anläggningstillgångar      184 133 146 847

Omsättningstillgångar

Fordringar på koncernföretag       170 895 112 281

Övriga fordringar          1 149 2 376

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 23 900 95 292

Summa kortfristiga fordringar      195 944 209 949

Likvida medel          10 037 25 330

Summa omsättningstillgångar      205 981 235 279

Summa tillgångar         390 114 382 126

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital       16   

Bundet eget kapital  

Aktiekapital          791 516

Fritt eget kapital   

Överkursfond          211 938 137 626

Årets resultat          -36 046 -7 913

Summa eget kapital         176 683 130 229

Långfristiga skulder    

Förlagslån       17 78 956 76 500

Skulder till koncernföretag     17 68 288 22 522

Summa långfristiga skulder       147 244 99 022

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder         9 548 8 859

Skulder till koncernföretag        39 007 97 460

Övriga skulder          8 702 30 039

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 8 929 16 517

Summa kortfristiga skulder       66 186 152 875

Summa eget kapital och skulder       390 114 382 126
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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 2017-01-01 348 87 904 -25 756 62 495

Nyemission 168 75 478 75 646

Resultatdisposition -25 756 25 756

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

Ingående eget kapital 2018-01-01 516 137 626 -7 913 130 229

Nyemission 275 82 225  82 500

Resultatdisposition -7 913 7 913

Årets resultat  -36 046 -36 046

Årets totalresultat     -36 046 -36 046

Utgående eget kapital 2018-12-31 791 211 938 -36 046 176 683
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

tkr Not. 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -96 373 -22 370

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 48 117 8 540

-48 256 -13 830

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  14 005 -152 081

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -74 025 24 615

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -108 275 -141 296

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Utbetalda aktieägartillskott -38 000

Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar -833

Avyttring/Förvärv av pågående projekt 260

Avyttring/Förvärv av finansiella tillgångar -424

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 740 -1 257

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  

Nyemission              82 500 75 646

Erhållna/lämnade koncernbidrag          14 457

Upptagna förlagslån             2 456 38 250

Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga räntebärande skulder    45 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten        130 722 128 353

   

Årets kassaflöde              -15 293 -14 199

Likvida medel vid årets början           25 330 39 529

Likvida medel vid årets slut        15 10 037 25 330
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(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 26 mars 2019. Koncernens rapport 
över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell 
ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 14 maj 2019. 

(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 
behov genom anpassning till koncernens principer.

NOT 1. VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
(E) ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV 
NYA ELLER ÄNDRADE IFRS
Koncernen tillämpar IFRS 15 och IFRS 9 för första gången från 
och med 1 januari 2018. Andra ändringar av IFRS med tillämpning 
från och med 1 januari 2018 har inte haft någon väsentlig effekt 
på koncernens redovisning.

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 fastställer principer för redovisning och värdering av 
finansiella tillgångar, finansiella skulder och vissa kontrakt 
gällande köp och sälj av icke-finansiella instrument. Denna 
standard ersätter IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och 
värdering.
Klassificering och värdering av finansiella tillgångar  
och finansiella skulder
IFRS 9 innehåller tre principiella klassificeringskategorier för 
finansiella tillgångar: Värderade till upplupet anskaffningsvärde, 
verkligt värde via övrigt totalresultat och verkligt värde via 
resultatet. Klassificeringen av finansiella tillgångar enligt IFRS 9 
är generellt baserat på företagets affärsmodell för förvaltningen 
av de finansiella tillgångarna och egenskaperna hos de 
avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången. IFRS 9 
eliminerar de tidigare IAS 39-kategorierna investeringar som hålls 
till förfall, lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella 
tillgångar som kan säljas. IFRS 9 behåller i stort de befintliga 
kraven i IAS 39 för klassificering och värdering av finansiella 
skulder. Införandet av IFRS 9 har inte haft en väsentlig effekt 
på koncernens redovisningsprinciper relaterade till finansiella 
skulder och derivatinstrument. För en förklaring av hur koncernen 
klassificerar och värderar finansiella instrument och konton för 
relaterade vinster och förluster enligt IFRS 9, se not Väsentliga 
redovisningsprinciper.

Finansiella tillgångar som till och med 2017 klassificerades 
som Låne- och kundfordringar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde klassificeras från och med 2018 som 
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. 
För Finansiella skulder har IFRS 9 inte inneburit någon förändring 
avseende klassificeringen.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
IFRS 9 ersätter “inträffade förluster modellen” från IAS 39 med en 
“förväntad kreditförlustmodell”. Den nya nedskrivningsmodellen 
tillämpas på finansiella tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde, avtalstillgångar och skuldinstrument som 
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat, men inte på 
några investeringar i eget kapitalinstrument. Enligt IFRS 9 så 
redovisas kreditförluster tidigare än jämfört med IAS 39 – se 
not Väsentliga redovisningsprinciper. För koncernen har denna 
ändring inte fått någon väsentlig effekt pga historiskt låga 
kreditförluster.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 är en heltäckande standard för att bestämma hur 
stora intäkter som ska redovisas och när dessa intäkter ska 
redovisas. Den ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal 
och tillhörande tolkningar. Enligt IFRS 15 redovisas intäkten när 
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kunden får kontroll över varorna eller tjänsterna. Att bestämma 
tidpunkten för överföring av kontroll, dvs vid en viss tidpunkt eller 
över tid, kräver bedömningar.

Koncernen tillämpar IFRS 15 retroaktivt (utan praktiska lösningar) 
med den sammanlagda effekten redovisad i eget kapital per 
den 1 januari 2018, den s.k. ”kumulativa metoden”. Således har 
den information som redovisades 2017 inte räknats om, dvs 
den redovisas som tidigare enligt IAS 18, IAS 11 och tillhörande 
tolkningar. Upplysningskraven i IFRS 15 har dessutom inte 
tillämpats på jämförande information.

För koncernen har IFRS 15 inte haft någon effekt.

(F) NYA IFRS SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS

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 tillämpar standarden från den 1 januari 2019. 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. 
Baserat på den information som finns tillgänglig beräknar 
koncernen att den kommer att redovisa ytterligare leasingskulder 
på ca 1,4 MSEK (efter justering för förutbetalda leasingavgifter 
redovisade 31 december 2018), nyttjanderättstillgångar på ca 
1,4 MSEK. Notera att per utgången av 2018 har operationella 
leasingkontrakt avseende lokaler i vilka selfstorage-verksamhet 
bedrivs redovisats som nyttjanderättstillgångar inom 
begreppet förvaltningsfastigheter i enlighet med IAS 40 (Se (R) 
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER).  

Övergång och lättnadsregler
Koncernen planerar att tillämpa den modifierade retroaktiva 
metoden. Det innebär att den ackumulerade effekten av att 
IFRS 16 införs kommer att redovisas i öppningsbalansen 
per 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsesiffror. 
Nyttjanderättstillgångarna hänförliga till tidigare operationella 
leasar kommer att redovisas till skuldens värde 1 januari 2019 
med tillägg för förskottsbetalningar redovisade i balansräkningen 
per 31 december 2018.

Koncernen har beslutat att tillämpa bestämmelserna om 
lättnadsregler för korttidsleasingavtal och tillgångar med 
lågt värde. Detta innebär att avtal med kortare löptid än 12 
månader och leasar av lågt värde (tillgångar av ett värde i 
nyskick under ca 50 tkr) inte kommer att tas med i beräkningen 
av nyttjanderättstillgång eller leasingskuld utan fortsätta att 
redovisas med linjär kostnadsföring över leasingperioden. 

Exempel på tillgångar av lågt värde är datorer, skrivare och 
kopiatorer.

(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. 
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. 
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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
Intäkt värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet 
med kunden. Intäkter för försäljning av varor redovisas i årets 
resultat är kontrollen över varorna har överförts till köparen, 
vilket anses ske när varorna har levererats och accepterats av 
kunden.  Koncernen redovisar intäkten när kontroll över en vara 
eller tjänst överförs till kunden. 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 i 
den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet 
sker ingen intäktsföring. 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. 
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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 inklusive första värdering 
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. 
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. 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld värderas vid första 
redovisningstillfället till verkligt värde plus, när det gäller 
finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde via 
resultatet, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till 
förvärvet eller emissionen.
Klassificering och efterföljande värdering
Finansiella tillgångar – Policy tillämplig från den 1 januari 2018:
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång 
som värderad till: upplupet anskaffningsvärde; verkligt värde via 
övrigt totalresultat – skuldinstrumentsinvestering; verkligt värde 
via övrigt totalresultat – egetkapitalinvestering; eller verkligt 
värde via resultatet. Finansiella tillgångar omklassificeras inte 
efter det första redovisningstillfället förutom om koncernen byter 
affärsmodell för förvaltningen av de finansiella tillgångarna, 
i vilket fall alla berörda finansiella tillgångar omklassificeras 
per den första dagen i den första rapporteringsperioden efter 
förändringen av affärsmodellen. 

En finansiell tillgång ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 
om den uppfyller båda följande villkor och inte identifierats som 
värderad till verkligt värde via resultatet:

• den innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att 
inneha finansiella tillgångar i syfte att erhålla avtalsenliga 
kassaflöden, och

• de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid 
bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är 

betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet.

Samtliga av koncernens finansiella tillgångar innehas inom ramen 
för denna affärsmodell. 

Den påföljande värderingen för tillgångar klassificerade i 
denna affärsmodell sker till upplupet anskaffningsvärde med 
effektivräntemetoden. Det upplupna anskaffningsvärdet minskas 
med nedskrivningar. Ränteintäkter, valutakursvinster och 
-förluster samt nedskrivningar redovisas i resultatet. Vinster eller 
förluster som uppstår vid bortbokning redovisas i resultatet.

Finansiella tillgångar – Policy tillämplig före den 1 januari 2018:
Koncernen klassificerade sina finansiella tillgångar till en av 
följande kategorier:

• låne- och kundfordringar,

• investeringar som hålls till förfall,

• finansiella tillgångar som kan säljas, och

• värderade till verkligt värde via resultatet, och inom denna 
kategori som:

• innehav för handelsändamål 

• derivat säkringsinstrument, eller

• initialt identifierade som värderade till verkligt värde

Samtliga av koncernens finansiella tillgångar klassificerades 
som låne- och kundfordringar, värderade till upplupet 
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

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 OCH UTGIVNING 
TECKNINGSOPTIONER TILL FÖRLAGSLÅNEINNEHAVARE
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. 
Teckningsoptioner som givits som kompensation i samband 
med förlängning av förlagslån redovisas tillsammans med 
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förlagslånen som ett sammansatt finansiellt instrument 
uppdelat på en eget kapitaldel och en skulddel. Värdet på 
teckningsoptionerna beräknade med Black and Scholes formel 
har ökat eget kapital och minskat det nominella beloppet på 
förlagslånen. Förlagslånen räknas sedan upp successivt fram 
till förfallodagen. Effekten redovisas i resultaträkningen som 
finansiell kostnad.

(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. 

(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 
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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 eller del av fastighet som innehas via 
ett operationellt leasingavtal eller som andelar av 
bostadsrättsförening klassificeras som nyttjanderättstillgång 
inom begreppet förvaltningsfastighet om koncernen innehar 
fastigheten för att erhålla hyresintäkter eller värdestegring 
eller för båda dessa syften i enlighet med IAS 40. 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. 

(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 
Princip tillämplig från den 1 januari 2018:
Vid varje rapporttillfälle redovisar koncernen förlustreserver för 
förväntade kreditförluster på sina finansiella tillgångar. 
Policy tillämplig före den 1 januari 2018:
Vid varje rapporttillfälle utvärderades koncernens finansiella 
tillgångar för att bedöma huruvida det fanns objektiva 
omständigheter som tydde på att tillgången behövde skrivas ned.

(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 
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 (V) EVENTUALFÖRPLIKTELSER (ANSVARSFÖRBINDELSER)
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 
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 IFRS 9 i moderbolaget som juridisk 
person. Delar av principerna i IFRS 9 är dock ändå tillämpliga 
– såsom avseende nedskrivningar, inbokning/bortbokning, 
kriterier för att säkringsredovisning ska få tillämpas och 
effektivräntemetoden för ränteintäkter och räntekostnader. I 
moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella 
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För finansiella 
tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
tillämpas IFRS 9s nedskrivningsregler. 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. 
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NOT 2. INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Intäkter per väsentligt intäktsslag Koncernen Moderbolaget

Tkr 2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning:     

Self-storageintäkter    52 527 32 232  

Self-storagerelaterade intäkter  4 745 2 761 21 776 40 619

Total nettoomsättning   57 272 34 993 21 776 40 619

Self-storageintäkter avser uthyrning av förråd. Selfstorage 
relaterade intäkter är butiksförsäljning av material som t.ex. 
flyttlådor och förmedling av försäkringar. 
Intäkter i koncernen i samband med byte av varor och tjänster 

ingår i Varuförsäljning med 0 och i Tjänsteuppdrag med 0. 
Intäkter i moderbolaget i samband med byte av varor och 
tjänster ingår i Varuförsäljning med 0 och i Tjänsteuppdrag 
med 7 558 (2 645). 

NOT 3. KASSAFLÖDESANALYS

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter  
- koncernen Räntor Koncernen

Tkr 2018 2017

Förvärvade tillgångar och skulder     

Immateriella anläggningstillgångar                                 

Förvaltningsfastigheter                   88 242 71 629

Likvida medel                      2 822 50

Summa tillgångar                                   91 063 71 679

Kortfristiga rörelseskulder                 -25 338 -16 946

Summa avsättningar och skulder                             -25 338 -16 946

Köpeskilling:                   

Utbetald köpeskilling                                -44 628 -53 908

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten           2 822 50

Påverkan på likvida medel                               -41 806 -53 858

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2018 2017 2018 2017

Räntor -8 235 3 732 -12 665 4 190

Avskrivningar 8 491 3 556 659 632

Nedskrivning av aktier i dotterföretag 60 123 3 719

Poster som inte ingår i kassaflödet 256 7 288 48 117 8 540
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Kostnader för ersättningar till anställda i koncernen

Tkr 2018 2017

Löner och ersättningar m.m. 24 926 20 933

Pensionskostnader,

Avgiftsbaserade planer                   3 417 2 334

Sociala avgifter     7 586 5 831

35 929 29 097

Könsfördelning i företagsledningen 

Andel kvinnor i procent 2018 2017

Moderbolaget

Styrelsen 14% 14%

Övriga ledande befattningshavare 40% 33%

Koncernen totalt

Styrelser 14% 14%

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 2018

Löner och andra ersättningar 11 827 4 184 16 011

(varav tantiem o.d.) 469 623 1 092

Moderbolaget totalt 2018 12 296 4 808

Sociala kostnader            7 475

varav pensionskostnader                2 750

Moderbolaget 2017

Löner och andra ersättningar 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

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

Ledande befattningshavare 2018 2017

6 pers 5 pers

Koncernen

Löner och andra ersättningar 11 358 7 726

Pensionskostnader 1 046 639

Pensionsförpliktelser

Medelantalet anställda

Antal 2018
varav 

män 2017
varav 

män

Moderbolaget 13 69% 12 80%

Dotterföretag 22 48% 16 55%

Koncernen totalt 35 56% 27 65%

NOT 4. ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES ERSÄTTNINGAR

Avgångsvederlag
Inga avtal om avgångsvederlag har tecknats.

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 1,06 procent.
Bolagets kostnader för pogrammet uppgår till 0,1 MSEK.
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Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, moderbolaget

2018 2017

Tkr
Grundlön,  

styrelsearvode
Pensions-
kostnad

Övrig
ersättning Summa

Grundlön,  
styrelsearvode

Pensions-
kostnad

Övrig
ersättning Summa

Verkställande direktör
Michael Fogelberg1)

Ersättning från moderbolaget 1 392 176 110 1 678 1 627 262 145 2 034

Henrik Granström1)

Ersättning från moderbolaget 1 187 267 91 1 545

Styrelseledamot 
Stefan Nilsson2)

Ersättning från moderbolaget  663 52 31 746

Övriga styrelseledamöter 
(7 pers.)

Ersättning från moderbolaget 2 345 2 345 317 317

Övriga ledande 
befattningshavare 3) (6 pers.)

Ersättning från moderbolaget 7 531 1 046 357 8 935 4 725 325 218 5 268

Summa 
Ersättning från moderbolaget 12 455 1 489 558 14 502 7 331 639 395 8 365

NOT 5. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2018 2017 2018 2017

KPMG

Revisionsuppdrag 650 740 650 740

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 46 165 46 165

Andra uppdrag 20 56 20 56

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. 

1) Henrik Granström ersatte Mickael Fogelberg som VD 3 april 2018.     
2) Stefan Nilsson avgick som styrelseledamot vid årsstämman 29 mars 2017.     
3) Fredrik Sandelin tillträdde som VD 1 januari 2019. Under november- december 2018 ingår Fredik Sandelin i Övriga ledande befattningshavare. 

NOT 6. RÖRELSENS KOSTNADER 
FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG

NOT 7. BOKSLUTSDISPOSITIONER

Tkr 2018 2017

Externa kostnader 44 420 23 857

Personalkostnader 37 695 31 136

Avskrivningar 8 491 3 556

Totalt 90 606 58 550

Tkr 2018 2017

Erhållna koncernbidrag 65 328 14 457

Summa 65 328 14 457
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NOT 8. FINANSNETTO

NOT 9. SKATTER

Koncernen

Tkr 2018 2017

Ränteintäkter 18 59

Finansiella intäkter 18 59

Räntekostnader -27 346 -16 218

Ränta på övervärde konvertibler -1 265 -1 660

Finansiella kostnader -28 611 -17 878

Finansnetto -28 594 -17 819

Moderbolaget

Tkr 2018 2017

Resultat från andelar i koncernföretag -60 123 -3 719

Räntekostnader -8 394 -7 376

Varav koncernföretag -676 -676

Varav övriga -7 718 -6 701

Koncernen

Tkr 2018 2017

Aktuell skattekostnad (-)

Årets skattekostnad -278 -1

Uppskjuten skattekostnad (-)

Uppskjuten skatt 9 853 -14 741

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen  9 575 -14 742

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT  
Koncernen

Tkr 2018 % 2018 Tkr 2017 % 2017 Tkr

Resultat före skatt -23 670 54 226

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22,0% 5 207 22,0% -11 930

Effekt av ändrade skattesatser 11,9% 2 811

Ej avdragsgilla kostnader -1,2% -287 5,0% -2 712

Ej skattepliktiga intäkter -0,5% -120 0,0%

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 8,4% 1 981 0,0%

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

Övrigt -0,1% -18 0,2% -99

Redovisad effektiv skatt 40,5% 9 575 27,2% -14 742

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT  
Moderbolaget

Tkr 2018 % 2018 Tkr 2017 % 2017 Tkr

Resultat före skatt -36 046 -7 913

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22,0% 7 930 22,0% 1 741

Effekt av ändrade skattesatser 0,0%

Ej avdragsgilla kostnader -37,6% -13 556 -22,0% -1 741

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 15,6% 5 627

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering  av uppskjuten skatt 0,0% 0,0%

Redovisad effektiv skatt 0,0% 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 

2018
Moderbolaget

2018
Koncernen

2017
Moderbolaget

2017

Skattemässiga underskott 0 18 976

FÖRÄNDRING AV UPPSKJUTEN SKATT I TEMPORÄRA SKILLNADER OCH UNDERSKOTTSAVDRAG 
Koncernen

2018 2017

Tkr
Balans per  

31 dec 2017
Redovisat i 

årets resultat
Förvärv/

Övrigt
Balans per 

30 dec 2018
Balans per  

31 dec 2016
Redovisat i 

årets resultat
Förvärv/ 

Avyttring
Balans per  

30 dec 2017

Förvaltningsfastigheter -61 935 -6 249 -1 372 -69 555 -42 693 -19 242 -61 935

Finansiella 
anläggningstillgångar 825 825 825 825

Övrigt -379 -60 -438 575 -128 -826 -379

Utnyttjande av 
underskottsavdrag 205 573 778 188 17 205

Aktivering av 
underskottsavdrag 11 320 15 588 26 908 6 708 4 612 11 320

-49 963 9 853 -1 372 -41 482 -34 397 -14 740 -826 -49 963

NOT 10. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Tkr 2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 32 751 13 012

Nyanskaffningar 5 432 19 739

Utgående balans 31 december 38 183 32 751

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -2 408 0

Årets avskrivningar  -6 445 -2 408

Utgående balans 31 december -8 853 -2 408

Redovisade värden

Per 31 december 29 330 30 342

Årets avskrivningar ingår i följande 
rader i resultaträkningen:

Rörelsekostnader 6 445 2 408

Moderbolaget

Tkr 2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 3 100 3 100

Utgående balans 31 december 3 100 3 100

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -1 860 -1 240

Årets avskrivningar  -620 -620

Utgående balans 31 december -2 480 -1 860

Redovisade värden

Per 31 december 620 1 240

Årets avskrivningar ingår i följande 
rader i resultaträkningen:

Rörelsekostnader 620 620
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NOT 11. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 12. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernen

Tkr 2018 2017

Anskaffningsvärde

Ingående balans 8 990 4 584

Övriga förvärv 5 325 4 406

Utgående balans 31 december 14 315 8 990

Avskrivningar

Ingående balans -1 613 -465

Årets avskrivningar -2 046 -1 148

Utgående balans 31 december -3 659 -1 613

Redovisade värden

Per 31 december 10 656 7 377

Koncernen  
Förvaltningsfastigheter redovisas enligt verkligtvärdemetoden.

2018 2017

Tkr
Anläggning 

i drift
Pågående 

investering
Nyttjandrätts-

tillgångar Totalt
Anläggning 

i drift
Pågående 

investering Totalt

Verkligt värde vid årets början  682 650 80 167 0 762 817 287 518 140 119 427 637

Anskaffningsvärde 
förvaltningsfastigheter, tillgångsförvärv   74 194 14 048 88 242 71 629 71 629

Investeringar i fastigheterna  
(tillkommande utgifter) 66 408 8 036 27 694 102 138 167 590 360 167 950

Omklassificering 68 525 -76 239 7 714 0 134 430 -134 430 0

Avyttringar -2 263 -2 263 0

Värdeförändringar redovisade i resultatet    22 555 4 220 11 483 38 259 93 111 2 491 95 602

Verkligt värde vid årets slut 837 875 90 378 60 939 989 192 682 650 80 167 762 815

Värdeförändringar hänförliga till 
fastigheter som innehas vid årets slut 21 942 4 220 11 483 37 646 93 111 2 491 95 602

Moderbolaget

Tkr 2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 1 099 459

Årets förändringar -260 821

Omklassificeringar -181

Redovisat värde vid periodens slut 839 1 099

Moderbolaget

Tkr 2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 181 0

Avskrivningar -39

Omklassificeringar 181

Redovisat värde vid periodens slut 142 181
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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 obero-
ende konsultbolag med oberoende värderingsmän med erkända 
kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastighe-
ter 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. Hyresutveck-
lingen har antagits nå en stabiliserad nivå någon gång under 
perioden och är därefter konstant. Hyresutvecklingen har antagits 
till ca 2 till 4 procent efter uppnådd stabil beläggningsnivå. Kal-
kylränta och avkastningskrav baseras på analyser av genomförda 
transaktioner, samt individuella bedömningar avseende risknivån, 
sannolik köpare och fastighetens marknadsposition. Direktavkast-
ningskravet varierar mellan 6,0-9,0 procent (realt). En förändring 
av direktavkastningskravet om 0,5 procent påverkar verkligt värde 
med 73 MSEK. Värderingen av verkligt värde är för samtliga för-
valtningsfastigheter klassificerade i nivå 3 i verkligtvärdehierarkin. 
Skattemässigt restvärde uppgår till 394,7 MSEK.

Investeringsåtaganden
Framtida investeringsåtaganden uppgår till 67 MSEK.

Moderbolaget
Förvaltningsfastigheter redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden.

NOT 13. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

NOT 14. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen

Tkr 2018 2017

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar

Övrigt 1 423 1 274

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar

Moms 6 780 3 796

Övrigt 2 122 3 271

Summa övriga fordringar som är omsättningstillgångar 8 902 7 067

Moderbolaget

Tkr 2018 2017

Långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 424

Deposition 424

Utgående balans 31 december 424 424

Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

Tkr 2018 2017 2018 2017

Projektrelaterade kostnader  22 638 93 592

Förutbetalda hyreskostnader 950 969

Övrigt 3 191 3 135 1 261 1 700

4 141 4 105 23 900 95 292
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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 2018 2017 2018 2017

Kassa och banktillgodohavanden  62 511 47 610 10 037 25 330

Summa enligt rapporten över finansiell ställning 62 511 45 160 10 037 25 330

Summa enligt rapporten över kassaflöden 62 511 45 160 10 037 25 330

Typer av aktier

Anges i tusentals aktier 2018 2017

Emitterade per 31 december – betalda 791 516

Per den 31 december 2018 omfattade det registrerade 
aktiekapitalet 790 747 stamaktier. Alla aktier har 
ett kvotvärde på 1 kr.

Koncernen

Tkr 2018 2017

Långfristiga skulder 

Banklån 536 052 393 038

Aktiverad operationell leasing 20 867

Förlagslån 78 956 76 500

Optionsdel som klassificeras som eget kapital -10 352

Summa 625 523 469 538
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Koncernen

Tkr 2018 2017

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:   

Förlagslån förfaller 15 december 2021           38 250

Förlagslån förfaller 2 maj 2022         33 750

Förlagslån förfaller 2 juni 2022         4 500

Övriga skulder till kreditinstitut       546 568 393 038

Skulder som förfaller senare än  fem år från balansdagen   

Förlagslån förfaller 31 augusti 2025 78 956

Moderföretaget

Tkr 2018 2017

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Konvertibla lån förfaller 28 september 2018  

Förlagslån förfaller 15 december 2021           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

Förlagslån förfaller 31 augusti 2025 78 956

Skuld till koncernföretag                     68 288 22 522

Tkr 2018 2017

Behållning efter utställande av 62 500  konvertibla skuldebrev 25 000

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

Kapitaliserad ränta 3 735

Redovisad skuld 31 december 23 735

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. Under 2018 har samtliga konvertibler  kvittats mot likviden i nyemissionen i augusti eller inlösts till nominellt belopp. 

Egetkapitaldelen i det konvertibla skuldebrevet uppgick initialt till 5 000 kSEK, beloppet redovisas efter avdrag för transaktionskost-
nader om 0 kSEK. Skulddelen redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Räntekostnaden beräknas enligt effektivräntemetoden om 13 
procent vilket motsvarar marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till konvertering. Innehavaren hade per 28 september 2018 
rätten att utnyttja sin option att erhålla en aktie per varje innehavd option till en konverteringskurs om 400 SEK. 
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NOT 18. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 19. FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING 

NOT 20. OPERATIONELL LEASING 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Koncernen Moderbolaget

Tkr 2018 2017 2018 2017

Finansiella kostnader 5 471 5 070 2 011 5 528

Hyresintäkter 6 517 4 554

Lönerelaterade kostnader 5 748 7 038 4 593 6 448

Projektrelaterade kostnader 925 4 337 925 2 707

Övrigt 2 953 3 624 1 400 1 835

21 614 24 623 8 929 16 517

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 finans-
funktionen 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 

finansiella åtaganden. Koncernen har rullande 18 månaders 
likviditetsplanering som omfattar alla koncernens enheter.  
Planeringen uppdateras varje kvartal. Likviditetsplaneringen  
används för att hantera likviditetsrisken och kostnaderna för 
finansieringen 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 
investerares, 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

Mkr 2018 2017 2018 2017

Inom ett år 3,4 2,1 2,5 1,2

Mellan ett år och fem år 8,1 4,3 3,9 1,1

Längre än fem år 4,1 2,6       

15,6 9,0 6,4 2,4

Årets kostnad 6,2 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

Mkr 2018 2017 2018 2017

Inom ett år 6 3

Mellan ett år och fem år  

Längre än fem år  

6 3

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2018 2017 2018 2017

Ställda säkerheter i form av ställda säkerheter  
och avsättningar

Fastighetsinteckningar 395 020 391 680

Företagsinteckningar 1 730                   

Aktier 607 592 267 583 21 119 18 803

Summa ställda säkerheter 1 002 612 660 993 21 119 18 803

Eventualförpliktelser

Moderbolagsgarantier 462 340 267 134

Summa eventualförpliktelser 462 340 267 134

LEASINGAVTAL DÄR FÖRETAGET ÄR LEASEGIVARE

I resultatet 2018 redovisas en hyresintäkt på 53 840 (32 232 ) tkr. För reparationer och 
underhåll redovisas en kostnad på 2 937 (289) tkr avseende förvaltningsfastigheter.

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 23. 
Ledande befattningshavare och ägare med 18,8% av aktierna var fram till 3 april 2018 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 2018 2017

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 Tyresö AB, 559052-5183, Stockholm           100 100

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

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

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

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

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

24Storage Lokal AB, 559139-9844, Stockholm 100 100

Lagringen2 AB, 559136-6173, Stockholm 100 -

Minilager i Stockholm AB, 556519-4676, Stockholm 100 -

24Storage Property Täby AB, 559129-3294, Stockholm 100 -

24Storage Property Lärkträdet AB, 559147-5628, Stockholm 100 -

24Storage Property Hyllie AB, 556926-9375, Stockholm 100 -

Andelar i koncernföretag

Tkr 2018 2017

Anskaffningsvärde

Ingående balans 143 903 103 622

Lämnat aktieägartillskott 98 328 44 000

Nedskrivningar -60 123 -3 719

182 108 143 903

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

Dotterföretag / Org nr / Säte 2018 2017 2018 2017 2018 2017

24Storage Sverige AB, 556543-1526, Stockholm 24 800 24 800 100 100 21 119 18 803

24Storage Service AB, 559014-3763, Stockolm 50 000 50 000 100 100 147 050 120 050

24Storage Systems & Brand AB,  
556014-3755, Stockholm 50 000 50 000 100 100 13 939 5 050

Summa  182 108 143 903

NOT 24. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Fredrik Sandelin tillträdde som VD den 1 januari 2019.
Den 19 mars tillträdde 24Storage AB via dotterbolag en 
markfastighet i Uppsala. 
24Storage har, inom ramen för det incitamentsprogram som styrelsen 
fattat beslut om med stöd av stämmans bemyndigande, utfärdat 63 500 
teckningsoptioner som förvärvats av nyckelpersoner inom koncernen. 
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NOT 27. VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER TILL VERKLIGT VÄRDE
Finansiella till-

gångar värderade 
till upplupet  

anskaffningsvärde* Övriga skulder
Summa  

redovisat värde Verkligt värde

Tkr 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Långfristiga fodringar 1 423 1 274 1 423 1 274 1 423 1 274

Kundfodringar 3 340 2 046 3 340 2 046 3 340 2 046

Övriga fodringar 8 902 7 067 8 902 7 067 8 902 7 067

Summa 13 665 10 387   13 665 10 387 13 665 10 387

Räntebärande skulder  707 898 527 020 707 898 527 020 707 898 527 020

Leverantörsskulder  13 528 16 702 13 528 16 702 13 528 16 702

Uppskjutna skatteskulder 41 482 49 963 41 482 49 963 41 482 49 963

Övriga skulder  24 836 26 224 24 836 26 224 24 836 26 224

Summa          787 744 619 910 787 744 619 910 787 744 619 910

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 finan-
siella som icke-finansiella tillgångar och skulder. 
Riskerna som påverkar resultat och kassaflöde är främst hänför-
liga till förändringar i beläggningsgrader, prisnivå, kostnadsnivå, 
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 förutsätt-
ningarna eftersom de har stor betydelse för nivån på diskonte-
ringsparametrarna. 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 2018 består av moderbolaget och 
dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.

* För 2017 avser posterna kategorin Låne- och kundfordringar
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STYRELSENS INTYGANDE
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen och den verkställande
direktören den 26 mars 2019. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat samt rapport över finansiell ställning och

moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 14 maj 2019.

       Jan-Olof Backman                    Kenneth Eriksson
       Styrelseordförande     Styrelseledamot 

                  Patrick Metdepenninghen               Staffan Persson      
                   Styrelseledamot      Styrelseledamot

                    Henrik Forsberg Schoultz                        Fredrik Tilander
          Styrelseledamot       Styrelseledamot

                               Maria Åkrans            
         Styrelseledamot           

                                      Fredrik Sandelin           
                     Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2019
KPMG 

Mattias Johansson
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 koncernredovis-
ningen för 24Storage AB för år 2018. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 28-60 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 2018 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 2018 och av dess finansiella resul-
tat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen 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 yrkesetis-
ka 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 årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-29 
och 65. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen. 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 in-
formation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och 
att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av 
EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

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

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för 24Storage AB för år 2018 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar 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, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande 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 medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkomman-
de 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 situ-
ation. 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 uttalan-
de om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Stockholm den 15 april 2019
KPMG

Mattias Johansson, 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
www.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 utefter förrådsverksamhet. 

FBO 
Förkortning för Fully Built-Out area, det vill säga hur många 
kvadratmeter som är anläggningens fulla area, men som ännu ej 
är utbyggd. 

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 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
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