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M3 Bygg AB, org. nr 556586-4286

Styrelsen och verkställande direktören för M3 Bygg AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2019–09–01 – 2020–08–31.

Förvaltningsberättelse
Verksamhet

sättning. Vi vred fokus avseende kalkyler mot

entreprenadverksamhet inom byggbranschen

lade även stor vikt på riskminimering. I slutet av

M3 Bygg bildades år 2000. Vi arbetar med

projekt med bra långsiktiga förutsättningar och

med följande verksamhetsinriktningar

verksamhetsåret kunde vi vända utvecklingen

• Ombyggnad bostäder
• Lokalanpassningar

• Skolor och vårdbyggnader
• Stambyten

• Kulturminnesmärkta byggnader

bra fortsatt kontinuitet och ger oss en långsiktig
trygghet.

Vår starka målsättning, utifrån att marknadsförutsättningarna har påverkats och kommer

påverkas under en längre tid av covid-19, är att

Verksamhetsåret 2019-2020 är återigen ett

stå fortsatt starka när situationen förändras till

affärsplan ”Vision M3 Bygg 2020”, där lever-

goda förutsättningar för detta med en fortsatt

både medarbetar och organisationsutveck-

något statsbidrag för Covid-19.

konkurrenskraft inom våra verksamhetsinrikt-

Med hög medvetenhet har vi under perioden

vad som är bäst för vårt projektgenomförande.

kontinuerligt med att utvärdera och selektera

det är genom dem vi syns, verkar, visar resultat

Leveransförmåga, lämplig organisation och

väldigt starkt år. Vi har haft fortsatt fokus på vår

det bättre. Vi har under verksamhetsåret skapat

ansförmåga och kundnöjdhet tillsammans med

sund och stark orderstock. Bolaget har inte sökt

ling varit de mest centrala delarna. Vi har hög
ningar, valt rätt strategier och utgår alltid från

bibehållit våra rutiner och fortsatt att arbeta

Vi framhåller att ”Vi är våra projekt” eftersom

vilka förfrågningar och kunder vi skall prioritera.

och utvärderas.

trygghet respektive risk tar vi alltid hänsyn till i

Vi har haft en bra omsättning, dock något lägre

samband med vårt anbudsarbete.

än föregående år. Omsättningen har påverkats

De viktigaste och mest värdefulla delarna för vår

har startat. Före årsskiftet märkte vi av att fler

leveransförmåga och trygghet, är kontinuiteten i

riktningar på grund av att nyproduktion bostäder

och våra medarbetare.

terligare under våren och i samband med att

Eftersom våra medarbetare är förutsättningen

ingar minskade snabbt och konkurrensen samt

ling startade vi under 2019 en vinstandelsstif-

bidrog till att omsättningen påverkades negativt

av företagets vinst och är nu även, via vinstan-

balansen mellan sysselsättning för våra resurser

att vi är ett personalkontrollerat företag fullt ut,

viktiga att balansera med klokskap. Under våren

manget och den fortsatta långsiktiga företag-

av att ett flertal större projekt gått i mål och nya

verksamhetsutövning, som är avgörande för vår

konkurrenter sökte sig till våra verksamhetsin-

våra projekt samt utveckling av vår organisation

minskade avsevärt. Konkurrensen ökade yt-

Corona pandemin bröt ut. Utbudet av förfrågn-

för vår framgång och fortsatta positiva utveck-

lönsamhetsmarginaler blev osunda. Detta

telse. Genom denna tar våra medarbetare del

under slutet av verksamhetsåret. I dessa tider är

delsstiftelsen, delägare i företaget. Det innebär

och marginalpåverkan av nya affärer oerhört

vilket ytterligare stärker delaktigheten, engage-

valde vi att utöka antalet mindre projekt via

sutvecklingen.

våra ramavtal för att bibehålla en god syssel-
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då vi erhöll ett flertal nya projekt som skapar en
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Våra finansiella mål

•	Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om
10 % - Överträffar vi över perioden för

områden som har kontinuerliga och långsiktiga
behov och bedömer att nyproduktion bostäder

affärsplanen och det genomsnittliga målet.

kommer att utökas framöver.

- Överträffar vi avsevärt under innevarande

Ombyggnad av bostäder och stambyten förvän-

affärsplanen.

är behovet fortsatt stort inom Storstockholm

•	Genomsnittlig EBIT marginal om 4,5 %

år och för aktuell genomsnittlig period inom

Partneringentreprenader

tas minska något över längre tid men samtidigt
som region. Avkastningsmöjligheten för våra
kunder begränsas beroende på höga kost-

Antalet affärer och omsättningen inom partner-

nader gentemot begränsade intäkter i form av

under året och uppgår nu till ca hälften av vår

upp på grund av pandemin, speciellt stambyten

ingentreprenader har fortsatt att öka väsentligt

hyreshöjningar. Många projekt skjuts tillfälligt

omsättning. Under föregående verksamhet-

med kvarboende hyresgäster.

ombyggnad av 730 lägenheter fram till 2030

Marknaden inom butiks- och lokalombyggnader

erhöll vi ett förnyat 4-årigt ramavtal i strategisk

nya beteenden som följd av pandemin. Detta

bedömt kontraktsvärde om 1 miljard kronor.

lång sikt. På kort sikt kommer ett större behov

inom verksamhetsinriktningarna och på att vårt

att uppstå. På längre sikt ser vi en avmattning av

Partnering ”Vårt sätt att samverka” har etabler-

effekt på lång sikt kan även bil att vissa lokaler

sår påbörjades vårt största projekt någonsin,
med optionsavrop. I slutet av verksamhetsåret

har varit stabil, men är nu under press utifrån

partnering med Telge Fastigheter med ett

kommer säkerligen få effekter på både kort och

Ytterligare ett viktigt kvitto på vår kompetens

av mindre ombyggnader och lokalanpassningar

erbjudande utifrån samarbetsmodellen, M3

behovet för nya kontors- och butikslokaler. En

ats väl och utökats över tid.

konverteras om till bostäder.

Resultat

Behovet av skolor och vårdbyggnader ökar

sett höga nivåer och avsevärt högre än våra

när det gäller att bygga nytt och genomföra

att prioriterats före utökad volym. Det fortsatt

renssituationen väldigt hög då många söker

lar, såsom generellt goda projektmarginaler,

marknadsbehovet.

resursnyttjande och lönsam volymtillväxt. Vi

Restaurering och ombyggnad av kulturmin-

och kostnadsmedvetenhet. I slutet av verksam-

och lång erfarenhet då kraven på utföraren är

projektmarginalerna för nya projekt av rådande

denna inriktning och skapat oss ett väldigt bra

Resultatet och omsättningen är på historiskt

kontinuerligt utifrån att Stockholm växer. Både

målsättningar. Under året har lönsamhet fortsatt

nödvändiga renoveringar. Dock är konkur-

starka resultatet består av flera viktiga de-

sig mot denna typ av projekt utifrån det starka

inga negativa projekt, låga omkostnader, högt
har lyckats skapa en kultur med hög effektivitet

nesmärkta byggnader kräver bred kompetens

hetsåret påverkades både omsättningen och

höga. Vi har under ett flertal år satsat stort inom

marknadssituation.

varumärke. Marknaden är begränsad, men lång-

Marknad

siktig och mindre konjunkturkänslig.

Marknadsbilden är i det korta perspektivet

Vi har en styrka i våra fem olika verksamhetsin-

kunder och möjligheten att starta och kunna

are marknadsförutsättningar och ställa om för att

-19. Utöver pandemin ser vi generellt att konkur-

skapa tillväxt när förutsättningar finns.

eftersom nyproduktion av bostäder minskat

Företaget har sitt säte i Stockholm.

osäkert beroende av investeringsviljan hos våra

riktningar där vi kan växla från svagare till stark-

genomföra projekt utifrån situationen med covid

begränsa omsättningstapp, likväl som att kunna

rensen ökat inom våra verksamhetsinriktningar
på marknaden och fler aktörer börjat ställa om
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mot ombyggnadsprojekt. Vi verkar dock inom
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Förväntad framtida utveckling samt

Valutarisk

För kommande räkenskapsår bedömer vi att

föreligger någon valutarisk.

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

omsättningen blir något lägre och att resultatet

Försäljning och inköp sker i SEK varför det inte

minskar avsevärt, dock med fortsatt bra margi-

Ränterisk

en bra och trygg nivå vid ingången av vårt nya

påverkas direkt inte av någon ränteförändring.

naler över branschsnittet. Orderstocken är på

verksamhetsår. Vi bibehåller en hög respekt och

bevakar hur marknadsförutsättningarna kommer
påverkas av coronapandemin. Vi kommer starta
tre nya större projekt, utvändig restaurering av

Bolaget har inga räntebärande skulder och

Prisrisk

Bolaget har endast placeringar i lågriskfonder.

Storkyrkan, ombyggnad av Kasern 2 åt Statens

Kreditrisk

stora bostadsombyggnadsprojekt. Vi har stolt

dighet på bolagets motpartner. Merparten av

Fastighetsverk och ett optionsavrop inom vårt
mottagit ROT priset 2020 för vårt projekt

Johannes kyrka som visar på vår leverans-

och samarbetsförmåga. Med detta och våra

Bolaget eftersträvar bästa möjliga kreditvär-

försäljningen kan ske med låg kreditrisk. Historiskt har kreditförlusterna varit låga.

övriga fina pågående projekt ser vi positivt

Likviditetsrisk

kommande år.

och placerar överlikviditet i lågriskfonder.

framåt och skall lansera en ny affärsplan under

Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet

Finansiell riskhantering

Ägarförhållanden

följande kategorier: marknadsrisk inkl. valutarisk,

org. nr 556799-5237 100% Säte i Stockholm.

De finansiella riskerna kan primärt delas upp i

ränterisk, prisrisk, kreditrisk och likividitetsrisk.

Av aktierna i M3 Bygg AB äger SBV Holding AB
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Flerårsöversikt
Flerårsöversikt (TSEK)

2019/2020

2018/2019

2016/2017

2015/2016

661 985

708 715

568 134

527 301

428 373

76 663

88 874

45 835

29 258

18 090

Nettomarginal (%)

11,58

12,54

8,07

5,55

4,22

Balansomslutning

200 042

233 573

192 189

152 543

113 997

37,11

34,21

29,04

27,58

28,30

Avkastning på eget kapital (%)

99,50

131,00

93,70

78,70

60,00

Avkastning på totalt kapital (%)

35,40

41,50

26,61

22,00

17,50

168,00

180,00

144,80

142,50

145,20

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

Kassalikviditet (%)

2017/2018

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har bolaget valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en

från årsredovisningen åtskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorerna samtidigt som
årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på www.m3bygg.se

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

500 000

20 000

4 050 461

65 978 216

70 548 677

65 978 216

-65 978 216

0

Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

8
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-65 000 000

-65 000 000
500 000

20 000

5 028 677

56 108 818

56 108 818

56 108 818

61 657 495

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

5 028 677
56 108 818
61 137 495

disponeras så att
till aktieägare utdelas (11.200 kronor per aktie)
i ny räkning överföres

56 000 000
5 137 495
61 137 495

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen med hänsyn till
de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov,
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 såsom väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Resultaträkning

Not 1

2019-09-01–2020-08-31

2018-09-01–2019-08-31

661 985 201

708 715 241

404 079

0

662 389 280

708 715 241

-484 561 260

-517 471 374

2, 3

-16 153 393

-16 557 969

4

-84 825 310

-86 420 920

-14 277

-14 280

-585 554 240

-620 464 543

76 835 041

88 250 699

0

671 714

-171 655

-48 536

-171 655

623 178

76 663 385

623 178

-5 100 000

-4 000 000

71 563 385

84 873 877

-15 454 567

-18 895 661

56 108 818

65 978 216

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Material och köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

5

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

6

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

7
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Balansräkning tillgångar
Balansräkning

Not 1

2020-08-31

2019-08-31

8

0

14 277

0

14 277

0

14 277

43 268 062

54 638 010

138 356

4 406

18 570 000

10 007 000

1 639 464

1 165 445

63 615 882

65 814 861

50 000 000

40 000 000

86 425 634

127 744 183

Summa omsättningstillgångar

200 041 516

233 559 044

SUMMA TILLGÅNGAR

200 041 516

233 573 321

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Upparbetad ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank

12
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Balansräkning eget kapital
och skulder
Balansräkning

Not 1

2020-08-31

2019-08-31

Aktiekapital

500 000

500 000

Reservfond

20 000

20 000

520 000

520 000

5 028 677

4 050 461

56 108 818

65 978 216

61 137 496

70 028 677

61 657 496

70 548 677

12

16 000 000

12 000 000

13

2 400 000

2 400 000

29 535 303

41 162 095

921 535

0

3 027 901

15 775 926

Övriga skulder

10 506 882

11 177 597

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

29 600 000

38 800 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

46 392 400

41 709 026

Summa kortfristiga skulder

119 984 020

148 624 643

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

200 041 516

233 573 321

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

11, 17

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Garantiavsättning
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

Not 1

2019-09-01–2020-08-31

2018-09-01–2019-08-31

76 663 385

88 873 877

14 277

514 275

-28 202 592

-10 200 023

48 475 070

79 188 129

2 020 514

17 986 337

-16 814 132

7 239 133

33 681 452

104 413 599

Utbetald utdelning

-65 000 000

-45 000 000

Årets kassaflöde

-31 318 548

59 413 599

Likvida medel vid årets början

167 744 183

108 330 584

Likvida medel vid årets slut

136 425 635

167 744 183

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet

15

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av
rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början

14
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen upprättas i enlighet med

Om det inte är sannolikt att betalning kommer

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

som intäkt redovisas det belopp som sannolikt

årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1

Fordringar har upptagits till de belopp varmed

att erhållas för belopp som redan har redovisats
inte kommer att erhållas som en kostnad.

de beräknas inflyta.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till

under samma period. Om de fakturerade belop-

med de belopp som fakturerats beställaren

anskaffningsvärden där inget annat anges.

pen överstiger den redovisade intäkten utgör

Fordringar och skulder i utländsk valuta har

fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäk-

och kursförluster på rörelsefordringar och

mellanskillnaden en fordran vilken redovisas

mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som

värderats till balansdagens kurs. Kursvinster

ten överstiger de fakturerade beloppen utgör

rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet

som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

ella fordringar och skulder redovisas som

Inkomster från uppdrag till fast pris redovi-

medan kursvinster och kursförluster på finansifinansiella poster.

sas som intäkt enligt uppdragens respektive

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor

stavräkning. Färdigställandegraden fastställs

och beloppen är i kr om inget annat anges.

Pågående entreprenadarbeten och liknande

färdigställandegrad, så kallad successiv vinhuvudsakligen genom att jämföra nedlagda

uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.

Inkomster från uppdrag på löpande räkning

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

utförs och material levereras eller förbrukas in-

uppdragsutgifter i resultaträkningen med

successivt.

aktiviteterna på balansdagen.

redovisas som intäkt i takt med att arbetet

redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga

nebärande att vinsten från uppdragen avräknas

utgångspunkt från färdigställandegraden av
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Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte

ställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland

intäkt endast med ett belopp som motsvarar de

bonus och ersättning efter avslutad anställning

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kom-

mer att ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att

överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett
uppdrag redovisas den befarade förlusten som
en kostnad omgående i resultaträkningen.

För pågående fastprisprojekt per 2020-08-31

uppgår totala upparbetade intäkter till 230 538
tkr, fakturerade belopp till 251 750 tkr och av

(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som
kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning

till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till SBV Holding
AB, org nr 556799-5237.

beställaren innehållna medel 914 tkr.

Det överordnande moderföretaget SBV Holding

Anläggningstillgångar

säte i Stockholm upprättar koncernredovisning.

AB, organisationsnummer 556799-5237 med

Materiella anläggningstillgångar redovisas till

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

Nyckeltalsdefinitioner

skrivningar.

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader

avskrivningar enligt plan och eventuella ned-

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Nettoomsättning

samt intäktskorrigeringar.
20%

20%

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl

Resultat efter finansiella poster

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

finansiella som operationella, som operationella

Nettomarginal (%)

som en kostnad linjärt över leasingperioden.

nettoomsättning.

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas

Inkomstskatter
Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande

Resultat efter finansiella poster i procent av

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

räkenskapsår samt den del av tidigare räkens-

Soliditet (%)

Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats

tade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)

kapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats.
som gäller per balansdagen.

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskati procent av balansomslutning.

Avsättningar

Avkastning på eget kap. (%)

temot tredje man som är hänförliga till räkens-

erat genomsnittligt eget kapital (eget kapital och

Som avsättning har redovisats förpliktelser genkapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på

balansdagen antingen är säkra eller sannolika till
sin förekomst men oviss till belopp eller till den

Resultat efter finansiella poster i procent av justobeskattade reserver med avdrag för uppskjuten
skatt).

tidpunkt då de ska infrias.

Avkastning på totalt kap. (%)

Ersättningar till anställda

av genomsnittlig balansomslutning.

Ersättningar till anställda avser alla former av
ersättningar som företaget lämnar till de an-
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annat löner, betald semester, betald frånvaro,
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Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga
skulder.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av

redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och anta-

Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder,

som inte annars framgår tydligt från andra källor.
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa up-

pskattningar och bedömningar. Uppskattningar
och antaganden ses över regelbundet.

ganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömn-

bedömningar är baserade på historiska erfar-

samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst

då bedömningen görs. Uppskattningar och

enheter och ett antal andra faktorer, som under
rådande omständigheter anses vara rimliga.

ingar avseende tillämpade redovisningsprinciper

relaterade till bolagets successiva vinstavräkning
av pågående projekt.

Not 2 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2.587.110 kronor. Föregående års leasingkostnader uppgick till 2.597.709 kronor.

Viktigaste avtalet avser hyra av lokaler och löper tom 2023-09-30
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2019-09-01–2020-08-31

2018-09-01–2019-08-31

Inom ett år

1 410 672

1 368 048

Senare än ett år men inom fem år

3 009 096

3 790 476

4 419 768

5 158 524

Not 3 Ersättning till revisorer
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.

2019-09-01–2020-08-31

2018-09-01–2019-08-31

179 000

104 831

27 875

109 590

206 875

214 421

Mazars AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster
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Not 4 Anställda och personalkostnader
2019-09-01–2020-08-31

2018-09-01–2019-08-31

9

8

84

85

93

93

1 814 873

1 859 381

53 272 409

54 364 779

55 087 282

56 224 160

553 756

545 553

6 718 475

6 935 393

20 294 576

19 953 063

27 566 807

27 434 009

82 654 089

83 658 169

0%

0%

100 %

100 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

17 %

17 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

83 %

83 %

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande
direktör

Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

Andel av årets totala inköp som skett från andra
företag i koncernen

Andel av årets totala försäljningar som skett till
andra företag i koncernen
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2019-09-01–2020-08-31

2018-09-01–2019-08-31

0%

0%

0%

0%

Not 6 Bokslutsdispositioner
2019-09-01–2020-08-31

2018-09-01–2019-08-31

Avsättning till periodiseringsfond

-6 400 000

-4 000 000

Upplösning av periodiseringsfond

2 400 000

0

Lämnade koncernbidrag

-1 100 000

0

-5 100 000

-4 000 000

2019-09-01–2020-08-31

2018-09-01–2019-08-31

Aktuell skatt

-15 454 567

-18 895 661

Totalt redovisad skatt

-15 454 567

-18 895 661

2019-09-01–2020-08-31

2018-09-01–2019-08-31

Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt
Skatt på årets resutat

Avstämning av effektiv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats

Procent

71 563 385

21,40

Ej avdragsgilla kostnader
Schablonränta periodiseringsfond
Redovisad effektiv skatt

Belopp

21,60

-15 314 564

Belopp
84 873 877

22,00

-18 672 253

-115 331

-216 945

-24 672

-6 463

-15 454 567

22,26

-18 895 661
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
2020-08-31

2019-08-31

Ingående anskaffningsvärden

444 418

444 418

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

444 418

444 418

-430 141

-415 866

-14 277

-14 275

-444 418

-430 141

0

14 277

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-08-31

2019-08-31

Förutbetald försäkring

642 136

569 174

Övriga förutbetalda kostnader

997 328

596 271

1 639 464

1 165 445

Not 10 Aktier och andelar, omsättningstillgångar
Namn
Kapitalförsäkring Quesada

Bokfört värde

Marknadsvärde

50 000 000

50 162 333

50 000 000

50 162 333

Antal aktier

Kvotvärde

5 000

100

Not 11 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal A-Aktier

5 000
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Not 12 Obeskattade reserver
2020-08-31

2019-08-31

Periodiseringsfond tax 2014

0

2 400 000

Periodiseringsfond tax 2016

1 600 000

1 600 000

Periodiseringsfond tax 2017

800 000

800 000

Periodiseringsfond tax 2018

3 200 000

3 200 000

Periodiseringsfond tax 2019

4 000 000

4 000 000

Periodiseringsfond tax 2020

6 400 000

0

16 000 000

12 000 000

2020-08-31

2019-08-31

2 400 000

1 900 000

0

500 000

2 400 000

2 400 000

Not 13 Garantiavsättningar
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna lönekostnader
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader pågående och slutförda projekt

2020-08-31

2019-08-31

24 711 350

23 210 025

226 050

142 000

21 455 000

18 357 000

46 392 400

41 709 025

Not 15 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Avsättning garanti

2020-08-31

2019-08-31

14 277

14 275

0

500 000

14 277

514 275
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Not 16 Likvida medel
2020-08-31

2019-08-31

Kassa och bank

86 425 634

127 744 183

Finansiella instrument under kortfr. placeringar

50 000 000

40 000 000

136 425 634

167 744 183

Likvida medel

Not 17 Disposition av vinst eller förlust
2020-08-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst
årets vinst

5 028 677
56 108 818
61 137 495

disponeras så att
till aktieägare utdelas (11.200 kronor per aktie)
i ny räkning överföres

56 000 000
5 137 495
61 137 495
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