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”Rotundan är det runda rummet med den anrika 

arkitekturen. En utmärkt samlingsplats för fina företag som 

tror att kvalitet och sann byggnadskonst är vägen framåt.  

De bolag vi arbetar med väljer oss lika mycket som vi väljer 

dem och tillsammans skapar vi rotbranschens framtid.”
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BOLLNÄS

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Samtliga befintliga bolag i Rotundagruppen har varit starka i leveransen genom åren och därmed 
också relativt fredade från konjunktursvängningar. Tillsammans står vi ännu stadigare inför ökade 
branschkrav, såväl i kompetensutbud som geografiskt. Genom nära samarbeten erbjuder vi bästa 
tänkbara ROT-arbete, utfört av rätt person på rätt plats.
 
Starka leveranser och det som syns på papperet är dock inte allt. Vi tror att det som sitter i väggarna 
är minst lika viktigt. För att trivas i Rotundagruppen är det nödvändigt att ni delar vår värdegrund 
som präglas av effektivitet, samverkan, förtroende och flexibilitet. Idag talar så klart alla om dessa 
saker – men många gör det bara för att de måste. För oss är de bränslet som för vårt väloljade 
maskineri framåt.

Varje förvärv en investering 
för framtiden
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Moderbolaget
Rotundagruppens uppdrag är att aktivt påverka den 
svenska renoverings-, ombyggnations- och tillbyggna-
tionsmarknaden (ROT) mot en mer produktiv och 
hållbar utveckling. Vår långsiktiga vision är att vara 
den ledande ROT-koncernen i Sverige.

För att uppnå visionen använder sig Rotundagruppen 
av den kollektiva intelligensen från marknadens 
bästa ROT-företag. Följaktligen är Rotundagruppens 
affärsidé att först samla/förvärva marknadens 
bästa ROT-företag som sedan vägleder varandra till 
gemensam utveckling och en effektiv samt hållbar 
ROT-marknad.

Rotundagruppens marknad omfattar två verksam-
hetsområden. Det första är ”Bygg”-entreprenadfö-
retag inom ROT-marknaden i Sverige. Det andra är 
verksamhetsområdet ”Teknik” dvs. teknikkonsulter 
med inriktning på process och projektledning samt 
rådgivning.

Verksamheten, ROT - entreprenadverksamhet bedrivs 
i dotterföretagen med stöd av en mindre organisation i 
Rotundagruppen.

Bolaget har bytt namn efter verksamhetsårets utgång, 
den 9 september 2021 från SBV Holding till Rotunda-
gruppen.

En koncernutvecklingsstrategi fastställdes för Rotun-
dagruppen i maj 2021.

Förvärv under 2021
Under året 2020 2021 har Rotundagruppen förvärvat:
Ytterligare 61% av aktierna i Robert Ljungs Bygg AB 
org. nr 556770 - 7251. Ägandet uppgår till totalt 91%.
Ett nytt förvärv genomfördes med 82% av aktierna i 
Tumleheds Bygg org.nr 556572 - 1783.
Den 14 januari 2021 registrerades P9 Projekt AB 
org. nr 559296 - 6435, ett teknikkonsultföretag 
med inriktning på process -och projektledning samt 
rådgivning. Företaget startades av Rotundagruppen 
och Leif Bertilsson (VD i företaget). Rotundagruppens 
ägarandel uppgår till 41%.

Koncernen
Rotundagruppen är moderbolag i en koncern i vilken 
följande dotterföretag ingår:
- Robert Ljungs Bygg AB, org.nr: 556770-7251, 
ägarandel 91%
- Tumleheds Bygg AB, org.nr: 556572-1783,  
ägarandel 82%
- M3 Bygg AB, org.nr: 556586-4286,  
ägarandel 100%
Samt följande intresseföretag:
- P9 Projekt AB, org.nr: 559296-6435, ägarandel 41%
- Klaipeda Real Estate AB, org.nr: 559120-2386, 
ägarandel 50%

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

JOH A N  L I N DBE RG  |  Vd
Med lång erfarenhet inom svensk 
byggbransch med många års erfarenhet från 
ROT-sektorn. Han har bland annat varit 
både byggchef och VD för M3 Bygg, ett av 
de företag som idag ingår i Rotundagruppen
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Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret

2021 har varit Rotundagruppens (tidigare SBV Holding) 
första verksamhetsår utifrån nya inriktningen med dess 

koncernutvecklingsstrategi. Fokus har varit på förändringsprocessen 
mellan SBV Holding och Rotundagruppens verksamhet.

Särskilda milstolpar i detta arbete har varit:

- Tillsättning av en tillfällig organisation för Rotundagruppen under 
uppstartfasen

- Johan Lindberg tillträdde som VD i Rotundagruppen

- Utökning av Rotundagruppens styrelse med Johnny Alvarsson

- Extern och intern kommunikation och varumärkesbyggande 
aktiviteter

- Förvärv av Tumleheds Bygg AB såväl som förvärv av ytterligare 
andelar i Robert Ljungs Bygg AB

- Bildandet och uppstart av P9 Projekt AB

- Skapande av Rotundagruppens affärsplan 2021-2025

- Upprättande av Rotundagruppens interna samverkansplan för 
ingående dotterföretag
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P9 Projekt AB (intressebolag)
Företagets bildades i januari 2021 och är ett teknikkon-
sultbolag med inriktning på process och projektledning 
samt rådgivning, med säte i Stockholms kommun.

Affärsidén ”Är att systematiskt leda, utforma och 
förbättra projekt med kompetens från alla projektfaser 
för hållbara kunder.

En stark målsättning är att affärsmodellen skall 
utmana konsultbranschen från att enbart fokusera på 
att sälja många timmar, till att skapa värde för kunderna 
via effektiva processer och erbjuda hög kompetens och 
erfarenhet.

Företagets utgångspunkt är att skapa effektiv projektering 
och produktion genom att:
- Göra ett aktivt val av kunder och projekt
- Processbaserat och enkelt gemensamt arbetssätt
- Endast genomföra aktiviteter som ökar värdet på 

kundens projekt/verksamhet
- Systematiskt vidareutveckla hållbara byggprojekt med 

kompetens från alla projektfaser
- Bilda P9 Projekt - team. Verksamhetsinriktad och 

kompetent grupp som tränas och utvecklas tillsammans.

Ur ett koncernperspektiv bidrar P9 Projekt till entrepre-
nadföretagen i koncernen med kompetens i projektens 
tidiga skeden (process och projekteringsledning), där 
nyttan är som störst och kostnaden begränsad.

P9 Projekt och M3 Bygg är samlokaliserade på 
kontoret i Johanneshov och samarbetar i ett antal större 
strategiska och långsiktiga partneringentreprenader.

Första räkenskapåret (8 månader) har ett väldigt posi-
tivt utfall med både bra omsättning och ett högt resultat. 
Orderstocken är stark för kommande räkenskapsår.

M3 Bygg AB
M3 Bygg bildades år 2000 med säte i Stockholms 
kommun, företaget arbetar med ROT entreprenadverk-
samhet med följande verksamhetsinriktningar.

- Kulturminnesmärkta byggnader
- Kommersiella lokaler och Samhällsfastigheter
- Ombyggnad bostäder och stambyte

Covid 19 har påverkat företaget i den inledande delen av 
verksamhetsåret. Där utbudet av förfrågningar minskat 
kraftigt och konkurrenssituationen ökat betydligt. 
En omställning har gjorts gentemot ramavtalsprojekt, 
företrädesvis i samarbetsformen strategisk partnering. 
Glädjande är ett nytt avtal åt Järfällahus som avser 
renovering av bostäder i strategisk partnering omfattande 
2 600 lägenheter som beräknas pågå en lång tid framöver 
till 2030.

Denna typ av affär, samverkansentreprenader uppgår 
nu till över hälften av företagets omsättning. Både med 
pandemin i åtanke och den stora andelen samverkans-
projekt i tidiga skeden, sänktes omsättningsmålet för 
verksamhetsåret till 600 MSEK och lönsamhetsmålet 
EBIT nivån till 4,6 %, vilket företaget lyckas tangera. 
En väldigt trygg och långsiktig orderstock med fina 
avtal och projekt har byggts upp och borgar för en bra 
kontinuitet framöver, där företaget kan utvecklas vidare.

Under året, i november 2020 tillträdde Thomas 
Jansson som VD, tidigare enhetschef för projektsupport.

En ny affärsplan har antagits, ”Nästa steg 2020-2024”. 
Den pekar på en kontinuerlig tillväxt från år 2020 2021 
mot en volym på 850 MSEK och en lönsamhet, EBIT - 
nivå på 5 % i snitt under perioden.

En hållberhetsrapport har upprättats för verksamhets-
året och finns tillgänglig på företagets hemsida: www.
m3bygg.se

Robert Ljungs Bygg AB
Räkenskapsåret har ändrats efter att Rotundagruppen 
förvärvade majoriteten i företaget, till 2021-01-01 
2021-08-31 (8 månader).

Företaget bildades 2008 och är inriktade mot 
byggservice - och entreprenadverksamhet, med säte 
i Bollnäs kommun. Pris som årets arbetsgivare inom 
kommunen mottogs under året.

Under året har fokus varit gentemot de kommunala 
ramavtalen som teckandes under 2020.

 Organisationen har utvecklats under året för att 
möjliggöra en större andel entreprenadprojekt.

Företaget vann en större upphandling i slutet av 
räkenskapsåret åt Ovanåkers kommun, Backa trygg-
hetsboende, omfattande renovering och ombyggnad 
av 31 lägenheter. Projektet kommer starta i början på 
nästa verksamhetsår.

Omsättning och resultat har legat i linje med 
föregående år. Under nästa verksamhetsår förväntas 
omsättningen öka.

Tumleheds Bygg AB
Räkenskapsåret har ändrats efter att Rotundagruppen 
förvärvade majoriteten i företaget, till 2021-01-01 
2021-08-31 (8 månader).
Företaget bildades 1999 och är inriktade mot bygg 
och försäkringsskadeservice, med säte i Torslanda, 
Göteborgs kommun.

Företaget har löpande ett väldigt stort antal projekt, 
ca 500 stycken. Utifrån projektvolymen har företaget 
organiserat sig på ett starkt vis med erfarna projektle-
dare och självgående samt kompetenta hantverkare.
Likaså har effektiva rutiner och processer utvecklats 
för att möta behovet. Företaget har under räkenskaps-
året miljöcertifierat sig enligt ISO 14001.
Omsättningen har ökat med ca 12 % och rörelsemargi-
nalen ligger i linje gentemot föregående år.

Väsentliga händelser i dotterbolagen under räkenskapsåret
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Fördelarna med att bli en del av Rotundagruppen

En familjär och seriös 
grupp av ledande 
entreprenörer och 

teknikbolag

Möjlighet att delta 
och organisera 

nätverksträffar året 
runt

Tillgång till ett 
stödnätverk som 

hjälper medarbetarna 
att lösa konkreta 
vardagsproblem

Möjlighet till utökning 
av ert affärsutbud

Stöd och mentorskap 
på ledningsnivå för att 
utveckla ert företag åt 

rätt håll

Unik tillgång till 
dotterbolagens 

erfarenheter, mallar, 
processer och verktyg

Spännande 
kompetensutvecklings-

möjligheter för ledning och 
medarbetare

Synliggörande av ert 
varumärke via en större 

företagsgrupp

Möjlighet att 
bidra till ett 

viktigt uppdrag för 
samhället

Möjlighet till synergier 
via gemensamma 

strategiska inköp och 
resursutjämning

Möjlighet till initiering 
och deltagande i 

företagsövergripande 
utvecklingsprojekt
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Flerårsöversikt (tkr)

Koncernen 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Nettoomsättning 659 841 661 843 708 753 567 612 526 984
Resultat efter finansiella poster 29 299 76 452 89 212 45 966 27 021
Nettomarginal (%) 4,44 11,55 12,59 8,10 5,13
Balansomslutning 249 778 218 974 247 576 196 046 153 586
Soliditet (%) 31,58 42,91 37,89 30,28 28,30
Avkastning på eget kap. (%) 33,91 81,43 116,28 89,36 75,30
Avkastning på totalt kap. (%) 12,56 32,64 40,24 26,30 21,10
Kassalikviditet (%) 132,31 177,41 165,58 146,35 143,80

Organisation
Verksamheten bedrivs i dotterföretagen med nära 
samarbete mellan dotterföretagen och en liten central 
organisation i Rotundagruppen. I denna organisation 
är VD, Johan Lindberg central och arbetar operativt. 
Med stöd från styrelsen, externt stöd med utvecklings-
processen och varumärke samt internt stöd från M3 
Bygg i form av ekonomi och andra rådgivare navigera-
des igenom Rotundagruppens första verksamhetsår.

 
Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets slut
Affärsplan 2021 2025 fastställdes av styrelsen och ett 
förvärvsråd tillsattes.

Samverkansplan 2021/2022 mellan ingående 
dotterföretag fastställdes och påbörjades. Namnbyte 
från SBV Holding AB till Rotundagruppen AB, 
registrerades.

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
För kommande räkenskapsår bedömer vi att omsätt-
ningen kommer växa betydligt och att lönsamhetsmar-

ginalen är i linje med innevarande år. Orderstocken 
är historisk hög, som borgar för en trygghet och där 
vi kan vara restriktiva och affärsmässiga med framtida 
projekturval.

Under affärsplaneperioden 2021-2025 är mål-
sättningen att växa 7% organiskt och 8% via förvärv 
genomsnittligt under perioden. Med en genomsnittlig 
lönsamhetsgrad om lägst 5%.

Lönsamhet är prioriterad före tillväxt.
Rotundagruppen kommer att fokusera på aktiv 
samverkan mellan ingående dotterföretag kommande 
år. Den framtagna samverkansplanen för 2021/22 är 
det första steget inom detta arbete.

2025 ska Rotundagruppen bestå av minst 10 företag.

Finansiell riskhantering
De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande 
kategorier: marknadsrisk inkl. valutarisk, ränterisk, 
prisrisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Valutarisk
Försäljning och inköp sker i SEK varför det inte 
föreligger någon valutarisk.

Ränterisk
Koncernen har inga räntebärande skulder och påverkas 
direkt inte av någon ränteförändring.

Prisrisk
Koncernen har endast placeringar i lågriskfonder.

Kreditrisk
Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet 
på koncernens motpartner. Merparten av försäljningen 
kan ske med låg kreditrisk. Historiskt har kreditförlus-
terna varit låga.

Likviditetsrisk
Koncernen arbetar kontinuerligt med sin likviditet och 
placerar överlikviditet i lågriskfonder.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs direkt eller indirekt av personer som är 
verksamma inom koncernen. Jan Skägg 14,46% och 
Ted Biverud äger 14,89%, övriga aktieägares respektive 
kapitalandel uppgår till mindre än 10%.

Koncernen
Aktie

kapital

Övrigt 
tillskjutet

kapital

Annat eget
kapital

inkl. årets
resultat

Minoritets-
 intresse Totalt

Belopp vid årets ingång 105 366 985 134 92 868 403 0 93 958 903
Nyemission 4 770 6 045 150 6 049 920
Utdelning -50 000 000 -50 000 000
Förvärv med innehav
utan bestämmande
inflytande 6 175 732 6 175 732
Årets resultat 22 492 159 191 788 22 683 947
Belopp vid årets utgång 110 136 7 030 284 65 360 562 6 367 520 78 868 502

Moderbolaget Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 105 366 985 134 19 898 698 56 403 203 77 392 401
Fondemission 4 770 6 045 150 6 049 920
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: 56 403 203 -56 403 203 0
Utdelning -50 000 000 -50 000 000
Årets resultat 26 425 472 26 425 472
Belopp vid årets utgång 110 136 7 030 284 26 301 901 26 425 472 59 867 793

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital



RO T U N DAG RU PPE N  A B16 | | 17

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst 26 301 902
överkursfond 7 030 284
årets vinst 26 425 472

59 757 658

disponeras så att till aktieägare utdelas (2707,09 kronor per aktie) 10 000 000
i ny räkning överföres 49 757 658

59 757 658

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt 
då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsoli-
deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information 
som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen 
planerar inga väsentliga förändringar av befintlig 
verksamhet så som väsentliga investeringar,
försäljningar eller avveckling.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i 
övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräk-
ningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Koncernens  
Resultaträkning

Not 
1

2020-09-01 
-2021-08-31

2019-09-01 
-2020-08-31

Nettoomsättning 659 162 745 661 842 830
Övriga rörelseintäkter 677 834 404 079

659 840 579 662 246 909
Rörelsens kostnader
Material och köpta tjänster -504 322 505 -484 561 260
Övriga externa kostnader 2, 3 -22 375 463 -16 707 818
Personalkostnader 4 -103 019 215 -84 825 310
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -3 593 579 -14 277

-633 310 762 -586 108 664
Rörelseresultat 26 529 817 76 138 245

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 5 1 656 498 485 135
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 244 509 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -131 447 -171 655

2 769 560 313 480
Resultat efter finansiella poster 29 299 377 76 451 725

Resultat före skatt
29 299 377 76 451 725

Skatt på årets resultat
6 -6 615 430 -16 296 167

Årets resultat 22 683 947 60 155 558

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 22 492 159 0
Innehav utan bestämmande inflytande 191 788 0
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Koncernens
Balansräkning

Not 
1 2021-08-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 7 30 387 540 0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 87 105 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 191 167 0
Inventarier, verktyg och installationer 10 1 076 041 0

1 354 313 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 11, 12 381 103 6 360 605
Fordringar hos intresseföretag 13 1 261 164 1 261 164
Uppskjuten skattefordran 14 54 145 0
Andra långfristiga fordringar 15 333 834 0

2 030 246 7 621 769
Summa anläggningstillgångar 33 772 099 7 621 769

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 93 242 694 43 268 062
Övriga fordringar 2 750 403 1 318 303
Upparbetad ej fakturerad intäkt 49 850 538 18 570 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 283 627 1 639 464

147 127 262 64 795 829

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 30 869 467 60 000 000

Kassa och bank 38 009 622 86 555 952
Summa omsättningstillgångar 216 006 351 211 351 781

Summa tillgångar 249 778 450 218 973 550

Koncernens
Balansräkning

Not 
1 2021-08-31 2020-08-31

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 110 136 105 366
Övrigt tillskjutet kapital 7 030 284 985 134
Annat eget kapital ink årets resultat 65 360 562 92 868 403
Eget kapital hänförligt til moderbolagets aktieägare 72 500 982 93 958 903

Innehav utan bestämmande inflytande 6 367 520 0

Summa eget kapital 78 868 502 93 958 903

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 17 4 987 052 3 481 600
Övriga avsättningar 18 2 662 840 2 400 000

7 649 892 5 881 600
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 39 419 165 29 535 303
Skulder till koncernföretag 613 708 0
Aktuella skatteskulder 1 695 485 3 027 901
Övriga skulder 19 700 942 10 506 882
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 51 454 000 29 600 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 50 376 756 46 462 961

163 260 056 119 133 047

Summa eget kapital och skulder 249 778 450 218 973 550
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Moderbolagets   
Resultaträkning

Not
1

2020-09-01
-2021-08-31

2019-09-01
-2020-08-31

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -1 944 528 -696 797
Personalkostnader 4 0 0

-1 944 528 -696 797
Rörelseresultat 22 -1 944 528 -696 797

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 23 26 055 000 56 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 375 000 0

26 430 000 56 000 000
Resultat efter finansiella poster 24 485 472 55 303 203

Bokslutsdispositioner 24 1 940 000 1 100 000
Resultat före skatt 26 425 472 56 403 203

Skatt på årets resultat 6 0 0
Årets resultat 26 425 472 56 403 203

Koncernens
Kassaflödesanalys

Not
1

2020-09-01
-2021-08-31

2019-09-01
-2020-08-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 29 299 377 76 451 724
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 20 1 751 865 -470 858
Betald skatt -8 632 982 -28 202 592
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 22 418 260 47 778 273

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar -55 592 758 3 517 690
Förändring av kortfristiga skulder 16 509 540 -16 852 045
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 664 958 34 443 918

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -190 730 0
Förvärv av intresseföretag -164 000 -5 848 000
Förändring av andra långfristiga fordringar -46 596 0
Förvärv av dotterbolag -16 660 499 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 061 825 -5 848 000

Finansieringsverksamheten
Nyemission 6 049 920 0
Utbetald utdelning -50 000 000 -60 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43 950 080 -60 000 000

Årets kassaflöde -77 676 863 -31 404 082

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 146 555 952 177 960 033
Likvida medel vid årets slut 21 68 879 089 146 555 951
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Moderbolagets  
Balansräkning

Not
1 2021-08-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 25, 26 43 187 800 2 072 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11, 12 314 000 5 898 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 13 1 261 164 1 261 164

44 762 964 9 231 164
Summa anläggningstillgångar 44 762 964 9 231 164

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 13 752 827 56 921 535
Övriga fordringar 1 179 947 1 179 947

14 932 774 58 101 482
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 0 10 000 000

Kassa och bank 473 515 130 318
Summa omsättningstillgångar 15 406 289 68 231 800

Summa tillgångar 60 169 253 77 462 964

Moderbolagets  
Balansräkning

Not 
1 2021-08-31 2020-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 27, 29
Bundet eget kapital
Aktiekapital 110 136 105 366

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 7 030 284 985 134
Balanserad vinst eller förlust 26 301 902 19 898 699
Årets resultat 26 425 472 56 403 203

59 757 658 77 287 036
Summa eget kapital 59 867 794 77 392 402

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 63 219 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 238 240 70 562
Summa kortfristiga skulder 301 459 70 562

Summa eget kapital och skulder 60 169 253 77 462 964
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Moderbolagets Not 2020-09-01 2019-09-01

Kassaflödesanalys 1 -2021-08-31 -2020-08-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 24 485 472 55 303 203
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 20 -21 505 000 -56 000 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

2 980 472 -696 797

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar 66 613 708 66 497 176
Förändring av kortfristiga skulder 230 897 -37 912
Kassaflöde från den löpande verksamheten 69 825 077 65 762 467

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag -35 367 800 0
Förvärv av andelar i intresseföretag -164 000 -5 848 000

-35 531 800 -5 848 000

Finansieringsverksamheten
Nyemission 6 049 920 0
Utbetald utdelning -50 000 000 -60 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43 950 080 -60 000 000

Årets kassaflöde -9 656 803 -85 533

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 10 130 318 10 215 851
Likvida medel vid årets slut 21 473 515 10 130 318

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprät-
tad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärden där inget annat anges. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och 
beloppen anges i kr om inget annat anges.

Pågående entreprenadarbeten och liknande
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas 
som intäkt i takt med att arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från 
uppdragen avräknas successivt.

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att 
erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt 
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att 
erhållas som en kostnad.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med 
de belopp som fakturerats beställaren under samma 

period. Om de fakturerade beloppen överstiger den 
redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, 
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad 
intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken 
redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som 
intäkt enligt uppdragens respektive
färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. 
Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom 
att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala 
uppdragsutgifter.

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga
uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångs-
punkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på 
balansdagen.

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt 
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna 
uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av 
beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdrags-
utgifterna kommer att överstiga den totala
uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den 
befarade förlusten som en kostnad omgående i resulta-
träkningen.

För pågående fastprisprojekt per 2021-08-31 uppgår 
totala upparbetade intäkter till 264 926 tkr, fakturera-
de belopp till 314 097 tkr och av beställaren innehållna 
medel 2 685 tkr.
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Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärva-
de verksamheters identifierbara tillgångar och 
skulder redovisas till marknadsvärde enligt 
upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde 
det beräknade marknadsvärdet av de förvän-
tade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen 
redovisas skillnaden som goodwill.

Intresseföretag och gemensamt  
styrt företag
Som intresseföretag räknas sådana företag där 

företaget har ett betydande men inte bestäm-
mande inflytande. Ett betydande inflytande 
anses normalt föreligga när företaget äger minst 
20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett 
annat företag.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt 
transaktioner mellan koncernföretag liksom 
orealiserade vinster elimineras i sin helhet. 
Orealiserade förluster elimineras också såvida 
inte transaktionen motsvarar ett nedskrivnings-
behov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret 
har elimineras i koncernresultaträkningen.

Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om 
anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten 
är högre än värdet på den förvärvade enhetens 
nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovi-
sas den uppkomna goodwillen som en tillgång i 
balansräkningen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstill-
gångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar enligt plan 
och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad 
utifrån den period som posten bedöms gene-
rera ekonomiska fördelar. Tillämpad avskriv-
ningstakt är 5år.

Maskiner och andra tekniska anläggningar 20% 
Inventarier, verktyg och installationer 20%

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovi-
sas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevaran-
de räkenskapsår samt den del av tidigare räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. 
Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats 
som gäller per balansdagen.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser 
gentemot tredje man som är hänförliga till 
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och 
som på balansdagen antingen är säkra eller san-
nolika till sin förekomst men oviss till belopp 
eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av 
ersättningar som företaget lämnar till de an-
ställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland 
annat löner, betald semester, betald frånvaro, 
bonus och ersättning efter avslutad anställning 
(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas 
som kostnad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala ut en er-
sättning till följd av en tidigare händelse och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

I företaget finns endast avgiftsbestämda pen-
sionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klas-
sificeras planer där fastställda avgifter betalas 
och det inte finns förpliktelser att betala något 
ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda 
utför de tjänster som ligger till grund för för-
pliktelsen.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar.

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

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader 
samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, 
men före extraordinära intäkter och kostnader, 
bokslutsdispositioner och skatter.

Nettomarginal (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av 
nettoomsättning.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskatta-
de reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av 
justerat genomsnittligt eget kapital (eget kapital 
och obeskattade reserver med avdrag för upp-
skjuten skatt).

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i pro-
cent av genomsnittlig balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga 
skulder.
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av re-
dovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden 
som anses vara rimliga vid den tidpunkt då be-
dömningen görs. Uppskattningar och bedöm-
ningar är baserade på historiska erfarenheter 
och ett antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet 
av dessa används för att bedöma de redovisa-
de värdena på tillgångar och skulder, som inte 

annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskatt-
ningar och bedömningar. Uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedöm-
ningar avseende tillämpade redovisningsprinci-
per samt källor till osäkerhet i uppskattningar, 
främst relaterade till koncernens successiva 
vinstavräkning av pågående projekt.

 
2020-09-01 2019-09-01
-2021-08-31 -2020-08-31

Inom ett år 4 371 219 1 410 672
Senare än ett år men inom fem år 4 579 386 3 009 096
Senare än fem år 115 098 0

9 065 703 4 419 768

2020-09-01 2019-09-01
-2021-08-31 -2020-08-31

Mazars AB
Revisionsuppdrag 470 908 211 000
Övriga tjänster 0 27 875

470 908 238 875

Not 3 Arvode till revisorer  
Koncernen  
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som 
det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana 
övriga arbetsuppgifter.

Not 2 Leasingavtal  
Koncernen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 4.637.891 kronor. 
Föregående års leasingkostnader uppgick till 2.587.110 kr. Viktigaste avtalen 
avser hyra av lokaler.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till 
betalning enligt följande:
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Moderbolaget
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 
som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 
av sådana övriga arbetsuppgifter.

2020-09-01 2019-09-01
-2021-08-31 -2020-08-31

Mazars AB
Revisionsuppdrag 65 407 32 000

65 407 32 000

Not 4 Anställda och personalkostnader  
Koncernen

2020-09-01 
-2021-08-31

2019-09-01 
-2020-08-31

Medelantalet anställda
Kvinnor 11 9
Män 112 83

123 92

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 2 208 032 1 814 873
Övriga anställda 66 003 955 53 272 409

68 211 987 55 087 282

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 718 197 553 756
Pensionskostnader för övriga anställda 7 810 448 6 718 475
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 23 485 522 20 294 576

32 014 167 27 566 807
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 100 226 154 82 654 089

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 8 % 0 %
Andel män i styrelsen 92 % 100 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 38 % 17 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 63 % 83 %
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Moderbolaget

Bolaget har inte haft några anställda  
och några löner har ej utbetalats.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %
Andel män i styrelsen 100 % 100 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %
Andel män bland övriga ledande  
befattningshavare

 
100 %

 
100 %

Not 5 Resultat från andelar i intresseföretag 
och gemensamt styrda företag Koncernen

2020-09-01 
-2021-08-31

2019-09-01 
-2020-08-31

Resultatandel 443 642 485 135
Avskrivning goodwill -828 844 0
Värdeförändring 2 041 700 0

1 656 498 485 135

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt 
Koncernen

2020-09-01-
2021-08-31

2019-09-01-
2020-08-31

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -6 394 057 -15 454 567
Uppskjuten skatt -221 373 -841 600
Totalt redovisad skatt -6 615 430 -16 296 167

Avstämning av effektiv skatt 2020-09-01 2019-09-01
-2021-08-31 -2020-08-31

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 29 299 377 76 451 724
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -6 270 067 21,40 -16 360 669
Ej avdragsgilla kostnader -1 046 484 -115 331
Ej skattepliktiga intäkter 673 684 103 819
Under året utnyttjande av tidigare års  
underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats  
som tillgång

 
 

0

 
 

86 285

Effekt av olika skattesatser 60 319 0
Schablonränta periodiseringsfond -31 913 -10 271
Ej utnyttjade underskottsavdrag -969 0
Redovisad effektiv skatt 22,58 -6 615 430 21,32 -16 296 167

Moderbolaget 2020-09-01 2019-09-01
-2021-08-31 -2020-08-31

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 0
Totalt redovisad skatt 0 0

Avstämning av effektiv skatt 2020-09-01 2019-09-01
-2021-08-31 -2020-08-31

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 26 425 472 56 403 203

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -5 655 051 21,40 -12 070 285
Ej skattepliktiga intäkter 5 656 020 11 984 000
Under året utnyttjande av tidigare års under-
skottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som 
tillgång

 
 

0 86 285

Ej utnyttjade underskottsavdrag -969 0
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0

Not 7 Goodwill Koncernen 2021-08-31 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 33 763 597 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 763 597 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -3 376 057 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 376 057 0

Utgående redovisat värde 30 387 540 0
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Not 8 Byggnader och mark  
Koncernen

 
2021-08-31

 
2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Övertaget vid förvärv 144 720 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 144 720 0

Övertaget vid förvärv -53 927 0
Årets avskrivningar -3 688 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -57 615 0

Utgående redovisat värde 87 105 0

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Koncernen 2021-08-31 2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Övertaget vid förvärv 370 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 370 000 0

Ingående avskrivningar 0 0
Övertaget vid förvärv -129 500 0
Årets avskrivningar -49 333 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -178 833 0
Utgående redovisat värde 191 167 0

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen

 
2021-08-31

 
2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden 444 418 444 418
Övertaget vid förvärv 1 678 571 0
Inköp 190 730 0
Försäljning/utrangering -375 728 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 937 991 444 418

Ingående avskrivningar -444 418 -430 141
Övertaget vid förvärv -605 015 0
Årets avskrivningar -188 245 -14 277
Försäljning/utrangering 375 728 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -861 950 -444 418
Utgående redovisat värde 1 076 041 0

Not 11 Andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag  
Koncernen

 
 

2021-08-31

 
 

2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden 6 360 605 27 470
Inköp 164 000 5 748 000
Förvärv av bestämmande inflytande -6 218 063 0
Lämnat aktieägartillskott 0 100 000
Årets resultatandel 74 561 485 135
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 381 103 6 360 605

Utgående redovisat värde 381 103 6 360 605

Moderbolaget 2021-08-31 2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden 5 898 000 50 000
Inköp 164 000 5 748 000
Omklassificeringar -5 748 000 0
Lämnat aktieägartillskott 0 100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 314 000 5 898 000

Utgående redovisat värde 314 000 5 898 000

Not 12 Specifikation andelar i 
intresseföretag Koncernen

Kapital- 
andel

Rösträtts- 
andel

Antal 
andelar

Bokfört 
värde

Namn
Klaipeda Real Estate AB 50 50 500 69 745
P9 Projekt AB 41 41 410 311 358

381 103

Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Klaipeda Real Estate AB 559120-2386 Stockholm 139 491 -85 307
P9 Projekt AB 559296-6435 Stockholm 759 410 359 410

Eget kapital och resultat i Klaipeda Real Estate AB avser 100% av bolagets egna kapital resp resultat. Eget kapital 
och resultat i P9 Projekt AB avser 100% av bolagets egna kapital resp resultat perioden 2021-01-01 – 2021-08-31
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Moderbolaget Kapital- 
andel

Rösträtts- 
andel

Antal 
andelar

Bokfört 
värde

Namn
Klaipeda Real Estate AB 50 50 500 150 000
P9 Projekt AB 41 41 410 164 000

314 000
Org.nr Säte

Klaipeda Real Estate AB 559120-2386 Stockholm
P9 Projekt AB 559296-6435 Stockholm

Not 13 Fordringar hos  
intresseföretag Koncernen

 
2020-08-31

 
2019-08-31

Ingående anskaffningsvärden 1 261 164 1 261 164
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 261 164 1 261 164
Utgående redovisat värde 1 261 164 1 261 164

Moderbolaget 2021-08-31 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 261 164 1 261 164
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 261 164 1 261 164

Utgående redovisat värde 1 261 164 1 261 164

Not 14 Uppskjuten skatt på 
temporäraskillnader Koncernen
Förändring av uppskjuten skatt

 
Belopp vid årets 

ingång

 
Redovisas i 

resultaträk.

Redovisas 
mot eget 

kapital

Belopp 
vid årets 

utgång

Avdragsgilla temporära skillnader
0 54 145 0 54 145
0 54 145 0 54 145

Not 15 Andra långfristiga fordringar 
Koncernen

 
2021-08-31

 
2020-08-31

Övertaget vid förvärv 216 214 0
Tillkommande fordringar 46 596 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 262 810 0
Utgående redovisat värde 262 810 0

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter Koncernen

 
2021-08-31

 
2020-08-31

Övriga förutbetalda kostnader 746 124 997 328
Förutbetald försäkring 537 503 642 136

1 283 627 1 639 464

Not 17 Uppskjuten skatteskuld Koncernen 2021-08-31 2020-08-31
Belopp vid årets ingång 3 481 600 2 640 000
Årets avsättningar 275 518 1 369 600
Under året återförda belopp 0 -528 000
Övertaget vid förvärv 1 229 934 0
Belopp vid årets utgång 4 987 052 3 481 600

Not 18 Övriga avsättningar Koncernen 2021-08-31 2020-08-31
Belopp vid årets ingång 2 400 000 2 400 000
Årets avsättningar 262 840 0

2 662 840 2 400 000

Posten avser garantiavsättning 2.400.000 kr samt avsättning för pension 262.840 kr som säkerhetsställts 
genom en av koncernens tecknad kapitalförsäkring.
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Not 19 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter  
Koncernen

 
2021-08-31

 
2020-08-31

Upplupna lönekostnader 30 128 336 24 711 350
Övriga upplupna kostnader 609 420 296 612
Upplupna kostnader pågående och slutförda projekt 19 639 000 21 455 000

50 376 756 46 462 962
Moderbolaget

2021-08-31 2020-08-31
Övriga upplupna kostnader 238 240 70 562

238 240 70 562

Not 20 Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet  
Koncernen

 
 

2021-08-31

 
 

2020-08-31

Avskrivningar 3 593 579 14 277
Resultat från intresseföretag -1 656 498 -485 135
Avsättning 262 840 0
Rearesultat inventarier -448 056 0

1 751 865 -470 858
Moderbolaget

2021-08-31 2020-08-31
Ej utbetald utdelning från dotterbolaget -21 505 000 -56 000 000

-21 505 000 -56 000 000

Not 21 Likvida medel  
Koncernen

 
2021-08-31

 
2020-08-31

Likvida medel
Kassa och bank 38 009 621 86 555 952
Kortfristiga placeringar 30 869 467 60 000 000

68 879 088 146 555 952

Moderbolaget 2021-08-31 2020-08-31

Likvida medel

Banktillgodohavanden 473 515 130 318
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 0 10 000 000

473 515 10 130 318

Not 22 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Moderbolaget

2020-09-01 
-2021-08-31

2019-09-01 
-2020-08-31

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 33,60 % 0,00 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 0,00 % 0,00 %

Not 23 Resultat från andelar i koncernföretag 
Moderbolaget

2020-09-01 
-2021-08-31

2019-09-01 
-2020-08-31

Anteciperad utdelning 21 505 000 56 000 000
21 505 000 56 000 000

Not 24 Bokslutsdispositioner Moderbolaget 2020-09-01 
-2021-08-31

2019-09-01 
-2020-08-31

Mottagna koncernbidrag 1 940 000 1 100 000
1 940 000 1 100 000

Not 25 Specifikation 
andelar i koncernföretag 
Moderbolaget

 
Kapital- 

andel

 
Rösträtts- 

andel

 
Antal  

andelar

 
Bokfört  

värde

Namn
M3 Bygg AB 100 100 5 000 2 072 000
Robert Ljungs Bygg AB 91 91 910 21 608 000
Tumleheds Bygg AB 82 82 820 19 507 800

43 187 800
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Org.nr Säte
M3 Bygg AB 556586-4286 Stockholm
Robert Ljungs Bygg AB 556770-7251 Bollnäs
Tumleheds Bygg AB 556572-1783 Göteborg

Not 26 Andelar i koncernföretag Moderbolaget 2021-08-31 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden 2 072 000 2 072 000
Inköp 35 837 800 0
Omklassificeringar 5 278 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 187 800 2 072 000
Utgående redovisat värde 43 187 800 2 072 000

Not 27 Antal aktier och kvotvärde Moderbolaget Antal aktier Kvotvärde
Namn
Antal A-Aktier 3 694 29,81

3 694

Not 28 Ställda säkerheter Koncernen 2021-08-31 2020-08-31
För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar 4 070 000 0

4 070 000 0
För pensionsförpliktelser
Övriga ställda säkerheter 262 840 0

262 840 0

Stockholm den 9 februari 2022

Vår revisionsberättelse har lämnats Mazars AB
Mikael Fredstrand Auktoriserad revisor

Not 29 Disposition av vinst eller förlust Moderbolaget 2021-08-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst 26 301 902
överkursfond 7 030 284
årets vinst 26 425 472

59 757 658

disponeras så att till aktieägare utdelas (2707,09 kronor per aktie) 10 000 000
i ny räkning överföres 49 757 658

59 757 658

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den 
digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad 
genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella doku-
mentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat 
från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat.  

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att doku-
mentet är certifierat med Penneo e- signature service <penneo@
penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har 
ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet 
genom att använda Penneos validator, som finns på https://
penneo.com/validate
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Rotundagruppen AB för 
räkenskapsåret 1 september 2020 - 31 augusti 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredo- visningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 augusti 2021 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbola-
get och koncernen.

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

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 

direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredo-
visningen.
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag, 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 misstag, eftersom oegentlig-
heter 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 redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen 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, 

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Rotundagruppen AB  
Org. nr 556799-5237

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger 
en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncernredo-
visningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvarig för våra uttalanden.

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

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Rotundagruppen AB för räkenskapsåret 1 september 
2020 - 31 augusti 2021 samt av förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medels- förvaltningen 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 ersättningsskyldig-
het mot bolaget, eller

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.



RO T U N DAG RU PPE N  A B46 | | 47

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revision-
en. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande 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 överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsun-
derlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Vår revisionsberättelse har lämnats i Stockholm den 
dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
Mazars AB

Mikael Fredstrand 
Auktoriserad revisor
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