
Årsredovisning 2021/2022



2 ÅRSREDOVISNING 2021/2022

INNEHÅLL

Året i korthet _____________________  3

VD-ord ___________________________  4

Om Svensk Husproduktion___________  6

Affärsområden ____________________  7

Marknadsöversikt __________________  8

Våra affärssegment _______________  10

Trivselhus _______________________  12

LB-Hus __________________________  14

Svensk Husproduktion Projekt ______  16

Hållbarhet_______________________  18

Ledning _________________________  24

Styrelse _________________________  25

Förvaltningsberättelse ____________  26

Resultaträkning __________________  29

Balansräkning ____________________  30

Kassaflödesanalys_________________  32

Noter ___________________________  33

Underskrifter ____________________  43



ÅRSREDOVISNING 2021/2022 3

ÅRET I KORTHET

Året i korthet

>2 000
MKR

110
MKR

3

2 800
MKR

4,1%
INTÄKTER:

ORDERSTOCK:

ANTAL DOTTERBOLAG OCH  
AFFÄRSOMRÅDEN

ÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

RÖRELSEMARGINAL:

RESULTATFÖRBÄTTRING FRÅN  
FÖRRA ÅRET (PRO-FORMA):

Svensk Husproduktion har åstadkommit väldigt mycket 
under det senaste året. Intäkterna översteg 2 000 mkr, 
tack vare förvärvet av Trivselhus och en stark organisk 
tillväxt. En koncernstruktur har byggts upp och vi har 
ytterligare ökat vårt fokus på hållbarhet. Lönsamheten 
har lyfts och orderstocken på 2 800 mkr gör att vi är väl 
rustade för framtiden.

Nytillsatt koncerntjänst
Genomförd intressentdialog 
Samarbete Position Green

Trivselhus
ÅRETS NOLLFELSAKTÖR: 

NYTT BOLAG:

Svensk Husproduktion  
Projekt AB
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VD-ORD

Med stolthet kan jag återigen konsta-
tera att Svensk Husproduktion har le-
vererat ett rekordår. Det gångna året 
har varit mycket händelserikt på flera 
olika sätt. Förvärvet av Trivselhus 
och det efterföljande integrations- 
och turnaroundarbetet har stått i 
fokus för vårt interna arbete. 
  Det makroekonomiska läget och 
utvecklingen på bostadsmarknaden 
har i stor utsträckning påverkat våra 
externa förutsättningar. Material- 
priserna har ökat dramatiskt under 
året, inte minst gällande virke,  
sam tidigt som efterfrågan på små- 
hus har varit mycket stark, särskilt  
i inledningen av verksamhetsåret. 

INTÄKTS- OCH RESULTATREKORD
Svensk Husproduktion har haft en 
dramatisk tillväxt under de senaste 
två åren. Ifjol passerade vi för första 
gången 1 mdkr i intäkter, varav 
1 352 mkr pro-forma, till stor del  
drivet av Trivselhusförvärvet. I år pas-
serade vi 2 mdkr och tillväxten under 
det senaste verksamhetsåret har varit 
helt organisk. Intäktsökningen har 
drivits av den mycket starka order-
ingången i slutet av förra verksam-
hetsåret, och i början av detta.
  Resultatförbättringen på över 
110 mkr är lika imponerande, då vi 
lyckats vända ett negativt resultat 
(pro-forma Trivselhus) till ett positivt 
rörelseresultat på 80 mkr.  

TURNAROUND FÖR TRIVSELHUS
Svensk Husproduktion tog över  
Trivselhus inklusive varumärket  
Movehome i mars 2021. Vid över-
tagandet hade Trivselhus en lång his-
torik av negativa resultat bakom sig. 
Tack vare en omfattande förändrings-
plan som drevs igenom tillsammans 
med Trivselhus ledning och med-

arbetare lyckades vi gemensamt lyfta 
både intäkter och rörelseresultat 
dramatiskt under det första året med 
Svensk Husproduktion som ägare. 
  Några av huvudpunkterna i 
förändringsarbetet var: ökat resul-
tatfokus, förändrad organisation och 
delvis ny ledning, sänkta omkostna-
der, ökad effektivitet i produktionen, 
prisjusteringar, strategiskt inköps-
arbete i koncernen, effektiviserat 
produktprogram och införandet av 
ett nytt affärssystem. 

REKORDTILLVÄXT FÖR LB-HUS
Tack vare LB-Hus framgångar på 
styckehusmarknaden blev Svensk 
Husproduktion utsedd till Mästar-
gasell av Dagens Industri 2019. 
LB-Hus framgångar har fortsatt under 
de två senaste verksamhetsåren, med 
kraftig försäljningstillväxt och en 
rekordstor orderbok vid det senaste 
verksamhetsårets utgång. Det ger en 
god stabilitet och trygghet när mark-
naden går in i ett mer osäkert läge.
  Under året har det redan starka 
produktsortimentet kompletterats 
med ett par nya husmodeller, och 
ett antal designorienterade tillvals-
möjligheter, för att göra husen mer 
attraktiva för de mer designinriktade 
kunderna. I fabriken i Bromölla har 
förändringsarbetet fortsatt under det 
gångna året. Investeringar i ytterli-
gare ökad automation och förändrad 
produktionslayout har genomförts, 
och inom konstruktion har övergång-
en till ett nytt modernare CAD- 
system påbörjats.

ÖKAT TEMPO  
I HÅLLBARHETS ARBETET
Hållbarhetsarbetet är en naturlig del 
av vår verksamhet och är ett priori-
terat område idag och i framtiden. 

Svensk Husproduktion har 
tagit ett stort kliv genom 
förvärvet av Trivselhus 
Trots ett besvärligt makro- 
ekonomiskt läge lyckades  
vi genomföra förvärvet av 
Trivselhus och den efter-
följande integrationen,  
samtidigt som vi levererade 
ett rekordresultat. Den nya 
koncernen genererade  
intäkter på över 2 mdkr  
och ett rörelseresultat om 
80 mkr.

STEFAN HOLMBERG, 
VD OCH KONCERNCHEF
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VD-ORD

Under verksamhetsåret har vi inten-
sifierat hållbarhetsarbetet för att ta 
ett tydligare grepp och säkerställa att 
det fortsätter att ske en förändring i 
rätt riktning och att det även framåt 
fortsätter att vara en naturlig del av 
bolagens verksamhet.
  I början av 2022 tillsattes en  
tjänst med koncernansvar för håll-
barhet, kommunikation och marknad. 
En viktig rekrytering för att utveckla 
vårt hållbarhetsarbete, och samtidigt 
stärka vår position på marknaden 
genom ytterligare förbättrad intern 
och extern kommunikation. 
  Under året har en intressent- 
analys genomförts med våra viktigaste 
intressenter och ett samarbete med 
Position Green har inletts för att öka 
transparensen samt spårbarheten 
rörande hållbarhetsarbetet. 
  Vi är stolta över att tillverka och 
sälja hus i trä, ett material som är 
bättre än många andra ur hållbarhets- 
synpunkt. Att tillverka husen energi-
effektivt och erbjuda våra kunder 
låga driftskostnader genom smarta 
energival är en självklarhet för oss.

TRIVSELHUS ÅRETS  
NOLLFELSAKTÖR
Trivselhus fick utmärkelsen Årets 
nollfelsaktör av Gar-Bo, vilket är  
andra gången på tre år som utmär-
kelsen tilldelats bolaget. Det är en 
extra stor bedrift under ett år som 
präglats att stora leveransproblem 
från våra externa leverantörer.  
Ett nära samarbete genom hela 
den interna kedjan samt med våra 
partners runt om i landet som utför 
entreprenadarbetena, är en förutsätt-
ning för att kunna leverera hus med 
noll fel.

UTVECKLING AV KONCERNEN
Koncernens intäkter har mer än  
fördubblats under de två senaste 
åren, både genom förvärv och en 
stark organisk utveckling. Detta har 
medfört att vi har behövt ändra vår 
organisation och våra arbetssätt.  
En ny bolagsstruktur har skapats 
med tre operativa dotterbolag, en 
ny gemensam koncernledning har 
tillsatts, och flera nyckelrekryteringar 
har genomförts.

Vi har också förändrat vårt arbetssätt 
för att dra nytta av koncernens utöka-
de storlek. Vi har infört en koncern-
gemensam strategisk inköpsfunktion, 
ökat samordningen mellan bolagen 
inom en rad områden såsom ekonomi, 
IT och HR samt implementerat ett 
strukturerat erfarenhetsutbyte inom 
koncernen. Dessutom har vi arbetat 
med varumärkespositioneringen för 
våra tre styckehusvarumärken.

SVENSK HUSPRODUKTIONS  
FRAMTIDSUTSIKTER
Vi är i skrivande stund inne i ett 
mycket osäkert makroekonomiskt 
läge. Den starka efterfrågan på 
bostäder i allmänhet, och småhus i 
synnerhet, under åren med corona-
pandemin, har stannat av på grund 
av ökad inflation, ökade räntor och 
energipriser samt ett allmänt osäkert 
marknadsläge. Priserna på framför 
allt begagnade bostäder har gått 
från kraftiga ökningar till prisfall och 
antalet nybyggda bostäder förväntas 
minska kraftigt från 2021 då det 
påbörjades rekordmånga flerhus-
bostäder. 
  På småhusmarknaden (stycke-
hus och gruppbyggda småhus) har 
utvecklingen inte varit lika dra-
matisk. Vi är övertygade om att de 
många fördelarna med nybyggda 
småhus, inte minst de väsentligt lägre 
driftskostnaderna, även fortsätt-
ningsvis kommer att vara betydelse-
fulla. Svensk Husproduktion står 

starkt trots det makroekonomiska 
läget. Orderstocken uppgår till  
närmare 2 800 mkr. Vi har genom- 
fört en mycket lyckad integration  
av Trivselhus och ökat vår bredd  
genom fortsatta satsningar på  
projektbolaget. 
  Min samlade bedömning är att 
det finns gott om möjligheter på 
marknaden och att utmaningarna 
trots allt är hanterbara. Sverige 
behöver fler bostäder, både småhus 
och lägenheter. Fortsatt utveckling 
av vårt erbjudande inom styckehus 
tillsammans med ett ökat fokus  
på grupphusutveckling och B2B- 
försäljning kommer att ytterligare 
stärka Svensk Husproduktion. Att 
erbjuda rätt produkt på rätt ställe till 
rätt pris kommer att bli än viktigare 
framöver. Att erbjuda Mest hus för 
pengarna till våra privatkunder och 
Ett bättre bygge till våra professio-
nella kunder sammanfattar på ett  
bra sätt våra ambitioner.
  Vi kommer att fortsätta utveckla 
vår organisation och effektivisera 
våra arbetssätt. Tillsammans med 
vårt breda produkterbjudande och 
starka orderstock gör det oss väl  
rustade för att ytterligare förbättra 
vår marknadsposition och skapa 
ökad tillväxt och lönsamhet. 

STEFAN HOLMBERG
VD och Koncernchef

 

SVENSK HUSPRODUKTION (KONSOLIDERAT)

MAJ-APRIL MAJ-APRIL DEC-APRIL

Mkr (om inte annat anges) 21/22* 20/21* 21/22

Intäkter (inklusive försäljning aktier db) 2 004,3 1 352,0 885,0 
Rörelseresultat (justerad) 80,0 (33,3) 23,5 
Rörelsemarginal (justerad) (%) 4,0 (2,5) 2,6 
Levererade hus från fabrik (antal) 815 597 351 
Orderingång (netto) 1 981,8 2 359,5 452,7 
Orderstock 2 775,5 2 786,8 2 775,5 
Soliditet (%) 43,1 41,3 43,1 
Nettolåneskuld (72,2) (164,8) (72,2)
Investeringar anläggningstillgångar  
(materiella/immateriella) 28,8 16,4 3,9 

Investeringar lagerfastigheter och tomtmark 
(netto) 50,4 (7,2) 28,1 
Antal anställda (genomsnitt) 284 277 292 

* pro-forma
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OM SVENSK HUSPRODUKTION

Vår affärsidé har visat sig vara  
mycket gångbar, och vi är övertygade  
om att den kommer att vara än mer 
konkurrenskraftig framöver.
  Vår värdegrund präglar oss 
och vår verksamhet. Det är den våra 
kunder och samarbetspartners möter 
och uppskattar oss för. Vi har brutit 
ner vår värdegrund i tre ord:
• Tillsammans – Vår gemensamma 

drivkraft kommer ur glädje, gemen-
skap och engagemang. Tillsammans 
utvecklas vi ihop med våra kunder, 
partners och leverantörer.

• Framåt – Vi har modet att ständigt 
vara i framåtrörelse. Det betyder  
att vi är innovativa, utvecklar våra 
affärer i alla led och skapar attrakti-
va hem till våra kunder.

• Långsiktiga – Vi tar ansvar för  
att arbeta hållbarhets-, kvalitets- 
och prismedvetet. Långsiktigheten  
ger oss en stabil grund för att vara 
lönsamma och prisvärda – både 
idag och imorgon.

PIONJÄRANDA SEDAN START
Svensk Husproduktion är ett ungt 
bolag med lång erfarenhet. Verksam-
heten startade 2012 då Profuragrup-
pen förvärvade varumärket LB-Hus, 
med huvudkontor och produktions-
anläggning i Bromölla.
  Vid förvärvet av LB-Hus ingick 
en av landets mest moderna hus-
fabriker för prefabricerade trähus. 
Utöver fabriken fick vi även del av 
den pionjäranda och erfarenhet  

som funnits i bolaget sedan 1957,  
då Lennart Bengtsson grundade 
LB-Hus.
  LB-Hus var bland de första i 
branschen att leverera prefabrice-
rade hus med ett enda kontrakt.  
Det skulle vara tryggt och enkelt  
att bygga sig ett riktigt bra hus.  
Grundidén att leverera prefabrice-
rade hus med ett enda kontrakt är 
fortfarande central. 

FRAMÅT MED NYA SATSNINGAR
Förvärvet av Trivselhus AB, med  
de båda varumärkena Trivselhus  
och Movehome, i mars 2021 innebar 
att koncernens omsättning ökade  
kraftigt. Genom affären tog vi 
ett stort steg framåt, och Svensk 
Husproduktion är nu en av Sveriges 
största småhusproducenter med en 
marknadsandel på drygt 10 %. De tre 
styckehus varumärkena Trivselhus, 
LB-Hus och Movehome erbjuder alla 
total entreprenad, har ett stort fokus 
på kvalitet, men har olika positione-
ring på marknaden. Försäljningen 
sker genom separata säljkårer över 
hela Sverige.
  I det nybildade dotterbolaget 
Svensk Husproduktion Projekt AB 
sker all B2B-försäljning till externa 
bostadsutvecklare samt vår egen 
Bostadsutveckling av grupphuspro-
jekt. Svensk Husproduktion Projekt 
AB har samlat all kompetens och alla 
resurser inom dessa områden från 
LB-Hus AB och Trivselhus AB för  

Vi bygger för framtiden
Svensk Husproduktions 
affärsidé är att genom en 
effektiv produktions- och 
försäljningsprocess erbjuda 
våra kunder marknadens 
mest prisvärda bostäder, där 
vårt byggsystem i trä säker-
ställer hållbara bostäder.
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OM SVENSK HUSPRODUKTION

att fortsätta satsningen och bredda 
koncernens erbjudande. Organi-
sationen har också stärkts genom 
nyrekryteringar. Under året har vi 
ökat vår kundbas inom B2B genom 
proaktiv kundbearbetning, och vi har 
säkrat marktillgång för ett stort antal 
byggrätter för egen bostadsutveck-
ling. Svensk Husproduktion Projekt 
AB kommer att köpa byggsatser från 
LB-Hus AB och Trivselhus AB, men 
själva ansvara för entreprenad- 
genomförandet. Försäljningen i  
bolaget sker under varumärket 
Svensk Husproduktion.

Tillverkningen av samtliga bostäder 
sker i våra moderna och automatise-
rade husfabriker i Landsbro och  
Bromölla. Svensk Husproduktion 
hade drygt 290 anställda och syssel-
satte närmare 400 medarbetare, 
inklusive försäljningsagenter, vid 
verksamhetsårets utgång. 
  Svensk Husproduktion AB är 
en del av Profuragruppen, som är 
en industrigrupp vars huvudsakliga 
verksamhet är att investera, och 
förvalta onoterade svenska bolag. 
Moderbolag i koncernen är Profura 
AB, med säte i Göteborg.

Vår värdegrund präglar 
oss och vår verksamhet. 
Det är den våra kunder 
och samarbetspartners 
möter och uppskattar 
oss för. 
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BOSTADSMARKNADEN
Nybyggnation av bostäder har varie-
rat kraftigt under de senaste 40 åren. 
Under åren 2016 till 2021 var antalet 
påbörjade bostäder mer än 50 000 
per år, vilket är en hög nivå histo-
riskt sett. Under tre av de senaste 
åren, inklusive 2021, påbörjades 
till och med över 60 000 bostäder 
per år, vilket bara har skett en gång 
tidigare (1991). Det som har drivit på 
bostadsbyggandet är ökningen av an-
talet flerbostadshus i landets större 
städer. Många kommuner har prio-
riterat att bygga på höjden, medan 
småhusbyggnation inte prioriterats.
  Under 2021 påbörjades 63 900 
bostäder (Statistiska Centralbyrån), 
vilket var en ökning med 16 % jäm- 
fört med 2020. Antalet påbörjade 
flerbostadshus var rekordhögt:  
51 150. Aldrig tidigare under modern 
tid har så många flerbostadshus 
påbörjats. 
  Under de senaste 25 åren har 
antalet nyproducerade bostäder  
legat på en betydligt lägre nivå än 
det bedömda behovet för att ersätta 
äldre bostäder och möta befolknings- 
ökningen. Boverkets senaste prognos 
(juni 2022) visar att Sverige behöver 
bygga 63 400 nya bostäder per år 
under perioden 2022-2030 för att 
möta behovet.
  Antalet påbörjade småhus,  
12 750, ökade med 17 % men är ändå 
på en historiskt sett mycket låg nivå. 

Andelen småhus av det totala antalet 
producerade bostäder har legat runt 
20 % de senaste åren. Detta ska jäm-
föras med ett snitt på 40 % för åren 
1981–2021. Nedgången har skett 
trots att olika undersökningar visar 
att de allra flesta vill bo i småhus. 
  Minskningen av andelen småhus 
beror på flera faktorer. De främsta 
faktorerna anses vara införandet av 
bolånetak och amorteringskrav som 
påverkar finansieringen, begränsad 
tillgång till byggbar och detaljplane-
rad mark samt ett begränsat antal 
kostnadseffektiva nyproducerade 
bostäder. Det kommer bli ännu vikti-
gare att bygga bostäder till rätt pris 
och på rätt plats, som köparna kan 
finansiera.

FÖRVÄNTNINGAR FÖR 2022  
OCH FRAMÅT
Bostadsmarknaden utvecklades 
mycket starkt under coronapande-
min, i motsats till vad många förut-
spådde. Bostadspriserna steg enligt 
Boverket med 40 % för småhus och 
strax under 25 % för lägenheter från 
början av 2019 till mars 2022. Ut-
budet av bostäder till försäljning var 
lågt, vilket också ledde till en mycket 
stark försäljning av nyproduktion. 
  I slutet av Svensk Husproduktions 
verksamhetsår 2021/2022 för- 
ändrades dock förutsättningar helt. 
Rysslands väpnade angrepp mot 
Ukraina och de efterföljande sanktio-

Vår omvärld
Bostadsmarknaden har för-
ändrats kraftigt under det 
gångna verksamhetsåret. 
På en instabil marknad med 
oförutsedd påverkan utifrån 
blir Svensk Husproduktions 
erbjudande med bra bo-
städer till bra priser allt 
viktigare. 

PÅBÖRJADE BOSTÄDER 1981-2021, ANTAL
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nerna mot Ryssland som exporterar 
många viktigt råvaror har lett till 
störningar i produktionskedjorna, 
osäkra leveranser och kraftigt ökande 
materialpriser inklusive kraftigt 
ökade energipriser. Detta har lett till 
ökad inflation och räntehöjningar 
som i sin tur har skapat stor osäker-
het och påverkat förutsättningarna på 
åtminstone kort till mellanlång sikt. 
  Bostadsmarknaden har redan  
påverkats kraftigt och enligt SCB mins-
kade antalet påbörjade bostäder med 
11 % under det första halvåret 2022. 
Både professionella kunder, byggbolag,  
fastighetsägare, och privatkunder 
är fortsatt avvaktande och påverkas 
av de stigande räntorna och ökande 
energi- och materialpriserna. Denna 
osäkerhet förväntas kvarstå tills  
samtliga räntehöjningar är genom- 
förda i början av 2023.
  Nedgången i både pris och vo-
lym under första halvan av 2022 har 
drabbat flerbostadshus mer än små-
hus. I tillägg finns det många fördelar 
med att flytta in i ett nytt småhus 
jämfört med att köpa ett begagnat. 
Lägre driftskostnader, lägre fastig-
hetsavgift under de första 15 åren 
och ett mycket begränsat underhåll 
är några av skälen, vid sidan om möj-
ligheten att själv kunna bestämma 
hur boendet ska utformas. De ökade 
energipriserna innebär också en 
kraftig fördel för nyproduktion som 
med ett välisolerat klimatskal i kom-

bination med en modern värmepump 
ger en betydligt lägre uppvärmnings-
kostnad än ett begagnat hus. 

SVENSK HUSPRODUKTIONS  
POSITION
Svensk Husproduktion har histo-
riskt främst varit verksamt inom ett 
delsegment av småhusmarknaden, 
styckebyggda småhus, genom varu-
märket LB-Hus och efter förvärvet av 
Trivselhus även med varumärkena 
Trivselhus och Movehome. Stycke-
byggda småhus utgör knappt hälften 
av småhusmarknaden. 
  Svensk Husproduktions varu-
märken har varit mycket framgångs-
rika och har vuxit snabbare än 
marknaden under de senaste åren 
genom att ta marknadsandelar på 
styckehusmarknaden.
  Bolagets ökade satsning  
inom bostadsutveckling och B2B- 
försäljning, av främst gruppbyggda  
småhus har breddat produkt-
erbjudandet och möjliggör fortsatt 
tillväxt på en större del av marknaden. 
  Svensk Husproduktion är med 
sina olika affärssegment verksamt 
inom drygt 40 % av den totala  
marknaden för bostadsproduktion  
(styckebyggda hus, gruppbyggda 
småhus och flerbostadshus upp till 
4 våningar). 

ANDEL SMÅHUS AV PÅBÖRJADE BOSTÄDER, %
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Källa: SCB Snitt under periodenAndel

Källa: SCB

Flerbostads-
hus fler än 
4 våningar, 
58 %

       Flerbostads-
    hus max 
4 våningar, 22 %

Gruppbyggda
   småhus, 9 %

Styckebyggda 
     småhus, 11 % 

SEGMENTSUPPDELNING AV  
BOSTADSBYGGANDET 2021
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VÅRA AFFÄRSSEGMENT 

Tillverkningen sker i moderna 
produktionsanläggningar, LB-Hus AB 
med produktion i skånska Bromölla 
och Trivselhus AB i småländska 
Landsbro som har stor tillverknings-
kapacitet, vilket säkerställer fortsatt 
möjlig tillväxt. Försäljningen sker 
under fyra registrerade varumärken: 
Trivselhus, LB-Hus, Movehome och 
Svensk Husproduktion.
  Vi är fokuserade på nyproduk-
tion och säljer våra bostäder över 
hela landet. Några av våra konkur-
rensfördelar är: hög prefabricerings-
grad i våra fabriker, montagevänliga 
lösningar som gör entreprenad-
arbetet enklare och snabbare, teknik-
lösningar i framkant, lång erfarenhet 
av att hantera totalentreprenader 
samt, inte minst, vårt ständiga fokus 
på att erbjuda våra kunder markna-
dens mest prisvärda bostäder till våra 
privatkunder och Ett bättre bygge  
till våra professionella kunder.

STYCKEHUS
Vi marknadsför och tillverkar nyckel-
färdiga styckehus (friliggande villor) 
genom varumärkena Trivselhus, 
LB-Hus och Movehome. Svensk Hus-
produktion är en av Sveriges ledande 
husleverantörer av nyckelfärdiga 
småhus med en marknadsandel på 
drygt 10 %. 

Under året har vi arbetat med en 
varumärkesstrategi för koncernens 
varumärken och fortsatt att utveckla 
vårt erbjudande. Detta har resulterat 
i en förbättrad position och ett ännu 
bättre erbjudande till våra kunder. 
  Tack vare en hög grad av stan-
dardisering, aktiv produktutveckling 
och en stor prismedvetenhet får 
våra kunder det mest prisvärda på 
marknaden. 
  Våra styckehus säljs via våra  
bolags olika säljkårer från kontor runt 
om i landet. Vi har under året fortsatt 
att förstärka säljkåren, vilket gör att  
vi nu har god täckning i hela Sverige. 
Säljarna hjälper kunderna att välja 
rätt husmodell och tillval utifrån 
deras önskemål och ekonomiska 
möjlig heter samt tomtens specifika 
förutsättningar.
  För att hjälpa kunderna i köp-
processen erbjuder vi visningar i 
våra visningshus som finns uppförda 
på olika orter. Dessutom erbjuds 
möjligheter till visningar av ny- 
uppförda kundhus på de flesta  
orter runt om i landet.
  Eftersom vi bygger på total- 
entreprenad skriver kunden endast 
ett kontrakt, får en fast byggtid och 
en garanterad inflyttningsdag. Vi tar 
ansvar för hela byggprocessen och 
för kunden innebär det att processen 
blir trygg och smidig. Husen uppförs 
av fristående lokala entreprenörer 
som vi har ett långsiktigt partnerskap 
med. Byggprocessen projektleds av 
respektive bolags egna byggledare 
som är lokaliserade tillsammans med 
säljaren på det lokala säljkontoret. 
Under byggprocessens gång håller 
våra kundansvariga en tät dialog med 
våra kunder fram tills inflyttning.
  Vi säljer, nästan uteslutande, 
våra hus på konkurrensutsatt mark 
där kunden fritt kan välja husleve-
rantör. Under året har vi dock utökat 
vårt arbete med att förvärva egen 
tomtmark, vilket bidrar till goda möj-
ligheter för ökade marknadsandelar 
även kommande år.

Våra affärssegment  
Svensk Husproduktions  
verksamhet är att sälja,  
tillverka och uppföra  
styckehus och grupphus  
till privatpersoner, samt  
sälja och tillverka pre- 
fabricerade husbygg satser 
till andra bostadsutveck-
lande företag (B2B). Svensk 
Husproduktion AB verkar 
endast på den svenska  
marknaden.
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VÅRA AFFÄRSSEGMENT 

BOSTADSUTVECKLING
I affärssegmentet utvecklas och pake-
teras bostad inkl. tomt på egenägd 
mark eller i samarbete med externa 
markägare. Bostäderna säljs genom 
varumärket Svensk Husproduktion 
till privatkonsument med upplåtelse-
formerna äganderätt eller bostads-
rätt. Även inom detta affärssegment 
arbetar vi med totalentreprenad för 
att erbjuda kunderna en trygg och 
smidig process.
  För att utveckla attraktiva och 
prisvärda bostadsområden använ - 
der sig Svensk Husproduktion av 
standardiserade hus som anpassas 
för det aktuella området med par-, 
rad- och styckehus. Ett industriellt  
och standardiserat byggande skapar 
även en effektiv produktion. Om-
rådena anpassas och byggs för att 
attrahera olika målgrupper, beroende 
på läge och utformning. Att vara en 
hållbar aktör är en självklarhet och 
att skapa öppna bostadsområden är 
en viktig del i bolagets strategi. 

Under året har flertalet områden 
färdigställts och lämnats över till  
sina bostadsrättsföreningar. En stör-
re satsning har genomförts på region 
öst där byggnation nu sker i fyra 
olika projekt i Nyköping, Norrköping 
och Linköping. 

B2B 
Här sker försäljning till externa bo-
stadsutvecklare genom varumärket 
Svensk Husproduktion. Erbjudandet 
omfattar allt från prefabricerade 
stommar till totalentreprenader. 
Historiskt sett har B2B-försäljningen, 
inom LB-Hus och Trivselhus, skett 
till ett fåtal återkommande kunder. 
Satsningen med det nya projektbo-
laget skapar möjligheten att bredda 
kundbasen samtidigt som erbjudan-
det inom flerbostadshus breddas.  
Vi arbetar tillsammans med våra  
beställare i syfte att utvecklas och 
växa tillsammans.
  Våra husbyggsatser tillverkas 
i produktionsenheterna i Landsbro 
och Bromölla. Vi ger beställaren  
Ett bättre bygge genom att leverera 
bästa möjliga förutsättningar att  
hålla budget, tidplan och hög kvalitet. 

STYCKEHUS
Försäljning och tillverkning av nyck-
elfärdiga hus genom varumärkena 
Trivselhus, LB-Hus och Movehome. 
Mestadels sker försäljningen genom 
totalentreprenad till privatkonsu-
ment.

BOSTADSUTVECKLING  
Utveckling och paketering av bo-
städer och mark på egenägd mark 
eller i samarbete med externa 
markägare. Säljs genom varumärket 
Svensk Husproduktion till privat-
konsument med upplåtelseformerna 
äganderätt eller bostadsrätt.  
Omfattar även markutveckling  
för styckehussegmentet.

B2B  
Försäljning till externa bostads-
utvecklare genom varumärket 
Svensk Husproduktion. Erbjudandet 
omfattar allt från prefabricerade 
stommar till totalentreprenader. 
Ofta i nära samarbete med ett antal 
utvalda professionella bostads-
utvecklare.

VÅRA TRE AFFÄRSSEGMENT

B2B

Bostads-
utveckling

Styckehus

INTÄKTSFÖRDELNING PRO-FORMA 
PER AFFÄRSSEGMENT
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TRIVSELHUS

NY VD STÄRKER ORGANISATIONEN
I juni 2021 tillträdde Jonas Regnander 
som VD för Trivselhus AB. Tillsam-
mans med sin ledning och organi-
sation har en lyckad turnaround 
genomförts under året. Ett starkt 
förbättringsfokus i hela företaget 
har skapat en drivkraft inom bolaget 
som visat sig även på försäljning och 
ekonomiskt resultat. 
  Ett stort antal genomförda 
aktiviteter med fokus på förbättrad 
lönsamhet och ökad effektivitet har 
skapat stabilitet i bolaget. För med-
arbetarna har det gångna året inne-
burit förändringsarbete i både stort 
och smått. Den starka kulturen inom 
bolaget har bidragit positivt till att 
Trivselhus har klarat denna kraftiga 
omställning då förändringar skett  
i alla delar av verksamheten.
  Produktionen i husfabriken i 
Landsbro har effektiviserats samti-
digt som ett flertal aktiviteter med 
hållbarhetsfokus har genomförts. 
Exempelvis har LED-belysning, och  
ett nytt uppvärmningssystem instal-
lerats. Investeringar har genomförts 
för att reducera spill vid kapning 
samt för att öka återanvändning av 
spill inom och utanför produktion. 
Detta är viktiga aktiviteter som både 
ökar effektiviteten och påverkar 
miljön positivt. 

TRIVSELHUS BÄST PÅ NOLLFEL
Trivselhus tilldelades under året 
utmärkelsen Årets nollfelsaktör av 
Gar-Bo. Utmärkelsen delas ut till det 
husföretag som är bäst på att bygga 
hus som vid slutbesiktning levererats 
utan fel. Ett hårt arbete ligger bakom 
denna utmärkelse, speciellt under 
ett år som erbjudit svårigheter i form 
av problem med materialförsörjning 
vilket alla inom branschen har fått 
erfara. 

STABIL TILLVÄXT FÖR TRIVSELHUS
Med sin starka position på markna-
den fortsätter Trivselhus att vara ett 
av de mest attraktiva varumärkena 
i branschen. Genom en stor bredd 

i produktutbudet, hela vägen från 
möjligheten att kunden själv formar 
sitt hus till den standardiserade  
serie Stella där Trivselhus redan 
tänkt på detaljerna för att spara både 
tid och pengar, skapas möjlighet för 
fler familjer att kunna bygga hus.
  Serie Stella har varit en fram-
gångssaga sedan lanseringen 2019. 
Stellas utbud har varit väl anpassat 
till efterfrågan under det gångna året 
då Covid fortsatt påverka småhus-
branschen. En mycket lyckad satsning 
där både utbudet och arkitekturen 
till talat svenska husköpare. 
  Trivselhus erbjuder sina kunder 
nästan total flexibilitet att skapa 
sitt drömhus, samtidigt som alla års 
erfarenhet skapat en huskatalog som 
möter de flesta behov med färdiga 
husmodeller. 

Läs mer på trivselhus.se

MOVEHOME FÖR DEN  
PRISMEDVETNE
Sedan 2012 har Movehome erbju-
dit småhusköpare möjligheten att 
digitalisera sin husresa genom verk-
tyget Byggonline. För att förstärka 
varumärkets digitala närvaro och ge 
en ännu bättre kundupplevelse har 
en ny hemsida och en ny version av 
verktyget Byggonline lanserats under 
året. Det nya verktyget erbjuder 
kunden möjlighet att gå runt i sitt 
hus genom en realtidskonfigurator. 
Erfarenheterna efter åren med Covid 
har gjort utvecklingen av den digitala 
närvaron till en högt prioriterad 
fråga för att hitta nya vägar att möta 
kunderna. 
  Även produktprogrammet har 
under året omarbetats och optime-
rats. Ett arbete som möjliggjort en 
ännu mer konkurrenskraftig prisbild. 
Movehome stärker med dessa 
satsningar sin position som varu-
märket där kunden får möjlighet till 
en snabbare och billigare byggnation 
genom ökad digitalisering.

Läs mer på movehome.se

Starkt år för Trivselhus
Trivselhus AB, med varu-
märkena Trivselhus och  
Movehome, lämnar ett 
starkt år bakom sig. Före-
taget har gjort en kraftig 
resultatupphämtning under 
året och har även tilldelats 
utmärkelsen Årets noll-
felsaktör av Gar-Bo.  
Trivselhus AB har sitt säte  
i småländska Landsbro  
där både huvudkontor  
och produktion är belägna.

TRIVSELHUS AB

Säte: Landsbro

Intäkter: 942 mkr 

Produktion: Landsbro

Antal levererade enheter: 404

Antal anställda: 142

Varumärken: 
• Trivselhus: grundades 1993 
• Movehome: grundades 2012
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FORTSATTA FÖRSÄLJNINGS-
FRAMGÅNGAR
LB-Hus har under många år varit 
motorn i Svensk Husproduktions 
tillväxtresa. Genom en fördubbling 
av intäkterna, förbättrat resultat och 
organisk tillväxt under tre år, blev 
man 2019 utsedd till Mästargasell  
av Dagens Industri.
  Verksamhetsåret 2020/21 var 
inget undantag då försäljningen 
översteg 1000 mkr för första gången. 
Under verksamhetsåret 2021/22 
överträffades den försäljningen, 
främst tack vare mycket stark för-
säljning under det första halvåret. 
Orderboken var vid årets utgång 
rekordstor, vilket ger en god stabilitet 
och trygghet när marknaden nu går 
in i ett mer osäkert läge.

FÖRSTÄRKT ORGANISATION
LB-Hus har under året stärkt upp 
flertalet funktioner för att kunna 
hantera den kraftigt ökade volymen 
och den förväntat tuffare marknads-
situationen. Med den nya förstärkta 
organisationen på plats finns goda 
förutsättningar att LB-Hus kan  
fortsätta sin tillväxtresa. 

LÅNG HISTORIK
LB-Hus grundades av Lennart 
Bengtsson 1957 och även om mycket 
har ändrats sedan dess finns det 
likheter med dagens erbjudande.  
LB-Hus var bland de första tillverkar-
na i branschen att leverera prefabri-
cerade hus med ett enda kontrakt. 
Det skulle vara enkelt tryggt att köpa 
ett LB-Hus. Grundidén är fortfarande 
densamma, 65 år senare.
 
STARKT PRODUKTUTBUD
Produktserien LB Optimal erbjuder 
färdigpaketerade huskollektioner 
med segmentets högsta standard och 
generösa ändringsmöjligheter inom 
givna ramar. Tack vare en hög grad  

av standardisering, aktiv produkt- 
utveckling och en stor prismed-
vetenhet får kunderna Mest hus för 
pengarna. 
  Under året har marknadsföring-
en och produktportföljen utvecklats. 
Det redan starka produktsortimentet 
har kompletterats med nya hus- 
modeller och ett antal design- 
orienterade tillvalsmöjligheter för  
att göra husen mer attraktiva för  
de mer designinriktade kunderna. 

FORTSATTA SATSNINGAR
I fabriken i Bromölla har förändrings-
arbetet fortsatt under det gångna 
året. Investeringar i ytterligare ökad 
automation och förändrad produk-
tionslayout har genomförts i enlighet 
med den utvecklingsplan som togs 
fram för ett par år sedan. Inom  
konstruktion har övergången till  
ett nytt modernare CAD-system 
påbörjats.

Läs mer på lbhus.se

LB-HUS

Fortsatt positiv utveckling  
för LB-Hus
LB-Hus starka organiska  
tillväxt fortsätter med ännu 
ett år med rekordförsäljning 
och attraktiva nyheter i  
produktportföljen.

LB-HUS AB

Säte: Bromölla

Intäkter: 711 mkr

Produktion: Bromölla

Antal levererade enheter: 411

Antal anställda: 122

Varumärke och historik: 
• LB-Hus: grundades 1957 
• Verksam i nuvarande regi sedan 2012
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SVENSK HUSPRODUKTION PROJEKT

Affärsområdena B2B-försäljning  
och Bostadsutveckling har tidigare 
varit affärsområden inom bolagen 
Trivselhus AB och LB-Hus AB  
(tidigare SHP AB). Sedan förvärvet 
av Trivselhus AB har satsningen 
på dessa affärsområden stärkts 
ytterligare och tydliggjordes genom 
bildandet av Svensk Husproduktion 
Projekt AB.  
  Ny VD för bolaget är Mattias 
Kvist med tidigare erfarenhet från 
projektutveckling och entreprenad-
verksamhet. Tillsammans med sina 
medarbetare och ledning har arbetet 
med att sammanföra två befintliga 
avdelningar påbörjats – ett positivt 
förändringsarbete där viljan är stor. 
Bolaget får en bra start med redan 
etablerade medarbetare i kombina-
tion med att processer och strategier 
är på plats. Bolaget har flera pågåen-
de B2B-projekt och egenutvecklade 
projektområden som ger en stabil 
grund att stå på och projekt att 
arbeta med. Inom bolaget hanteras 
även koncernens markförvärv samt 
hantering av markportföljen.

BOSTADSUTVECKLING  
PÅ FRAMMARSCH
För att utveckla attraktiva och pris-
värda bostadsområden använder sig 
Svensk Husproduktion Projekt AB av 
standardiserade hus som anpassas 
för det aktuella området med par-, 
rad- och styckehus. Ett industriellt 
och standardiserat byggande skapar 
även en effektiv produktion. Om-
rådena anpassas och byggs för att  
attrahera olika målgrupper beroende 
på läge och utformning. Att sträva 
efter att vara en så hållbar aktör 
som möjligt är en självklarhet och 
att skapa öppna bostadsområden 
är en viktig del i bolagets strategi. 
Detta förstärks med byggnation i trä, 
en flexibel produkt som binder kol 
under hela sin tillväxt och livstid.  

På så sätt ser vi trä som ett attraktivt 
framtidsmaterial, och följer de  
möjligheter som skapas framåt inom 
den industriella trähustillverkningen. 
  Under året har flertalet områden 
färdigställts och lämnats över till sina 
bostadsrättsföreningar. En större 
satsning har genomförts på region 
öst där byggnation nu sker i fyra 
olika projekt i Nyköping, Norrköping 
och Linköping. 

B2B – ETT BÄTTRE BYGGE
Historiskt sett, inom LB-Hus och 
Trivselhus, har B2B-försäljningen 
skett till ett fåtal återkommande 
kunder. Satsningen med det nya 
projektbolaget skapar möjligheten 
att bredda kundbasen samtidigt som 
erbjudandet inom flerbostadshus 
breddas. Vi arbetar gärna tillsam-
mans med våra beställare i syfte att 
utvecklas och växa tillsammans.
  Till externa bostadsutvecklare 
erbjuder vi allt från prefabricerade 
byggsatser till totalentreprenader. 
Detta är ett område där tillväxt sker.   
  Våra husbyggsatser tillverkas 
i produktionsenheterna i Landsbro 
och Bromölla. Vi ger beställaren  
Ett bättre bygge genom att leverera 
bästa möjliga förutsättningar att  
hålla budget, tidplan och hög kvalitet.
 
EN MARKPORTFÖLJ MED  
RÄTT LÄGE
En viktig del i framdriften både för 
vår bostadsutveckling och stycke-
husverksamheten inom koncernen 
är ett riktat arbete med markförvärv 
och förvaltning av den markportfölj 
som redan finns. Under året har orga-
nisationen förstärkts med affärsut-
vecklare inom mark vilket skapar ett 
ökat fokus på området. Koncernens 
portfölj består av egenägd mark, 
byggrätter med villkorade köp och 
samarbeten med andra aktörer samt 
kommuner.

Nytt bolag med tillväxt  
i fokus
1 maj 2022 bildades Svensk 
Husproduktion Projekt AB. 
Ett dotterbolag med full  
fokus på egen bostadsutveck-
ling samt B2B-försäljning  
till professionella bostads-
utvecklare. Försäljningen 
sker under varumärket 
Svensk Husproduktion.

SVENSK HUSPRODUKTION  
PROJEKT AB

Säte: Bromölla

Intäkter: 361 mkr (inkl. försäljning 
aktier db)

Produktion: Landsbro/Bromölla

Antal levererade enheter: 240

Antal anställda: 23
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SVENSK HUSPRODUKTION PROJEKT

Investeringar i byggbar mark har 
gjorts under året med spridning över 
landet för både styckehusbyggande 
och bostadsutveckling. Bland annat 
har ett större förvärv i Kristianstad 
med ca 70 byggrätter förvärvats. 
  I Älmhults kommun är Svensk 
Husproduktion en av de aktörer som 
kommer att vara med och utveckla 
det nya området Furulund, ett spän-
nande och givande projekt för att 
skapa en grön miljö som bjuder in till 
möten och umgänge. Även i Tygelsjö 
söder om Malmö är planeringen av 
ett nytt område på gång. I Melbysund, 
Finspång, skapas ett område med  
26 bostäder, en exklusiv idyll med 
fantastisk omgivning.

Läs mer på  
www.svenskhusproduktion.se
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HÅLLBARHET

Under verksamhetsåret har Svensk 
Husproduktion intensifierat sitt håll-
barhetsarbete för att ta ett tydligare 
grepp och säkerställa att det fortsät-
ter ske en förändring i rätt riktning 
och att det även framåt är en naturlig 
del av bolagens verksamhet. 

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
Våra hus kommer att stå på plats 
i flera decennier och flera genera-
tioner kommer att bo och leva där. 
Därför är det viktigt för oss att bygga 
så hållbart som möjligt, att optimera 
bostäderna för en låg energiför-
brukning både för de boende och 
för miljön samt att optimera vår 
tillverknings- och byggprocess för 
att minimera spill och återanvända 
material.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING
Hållbarhetsarbetet är en viktig 
byggsten för Svensk Husproduktions 
samtliga bolag. Koncernledningen 
har det övergripande ansvaret för att 
hållbarhetsarbetet utvecklas inom 
verksamheterna. Vårt hållbarhets-
arbete fokuserar på utvalda klimat-
mål ur FN:s Agenda 2030 som har 
relevans för våra verksamheter. 
Agenda 2030 är en global arbetsplan 
för att utrota fattigdom, bekämpa 
ojämlikhet och stoppa klimatför-
ändringar till år 2030. En hållbar 
utveckling handlar om att tillgodose 
behoven hos människor som lever 
idag utan att förstöra framtida gene-
rationers möjligheter att till varata 
sina behov.

Vårt hållbarhetsarbete  
är långsiktigt
Svensk Husproduktions håll- 
barhetsarbete omfattas  
av en helhetssyn på miljö,  
samhällsutveckling och 
människan – från första 
pennstreck till färdigt hus. 
Hållbarhetsarbetet är en  
naturlig del av vår verk-
samhet och är ett prioriterat  
område både idag och i  
framtiden. 
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Under året har ett samarbete med 
Position Green inletts för att öka 
transparensen och spårbarheten  
vad gäller vårt hållbarhetsarbete. 
Vi ser det som ett viktigt led för en 
fortsatt utveckling framåt.

ATT BYGGA I TRÄ
Vi tillverkar alla våra bostäder i 
svenskt trä. Trä är ett härligt mate-
rial att arbeta och leva med; det är 
flexibelt, enkelt att underhålla samt 
ger en varm och ombonad känsla. 
En byggprocess och de material som 
ingår i en byggnad har oundvikligen 
en påverkan på klimatet. Men av alla 
byggmaterial har trä en särställning. 
Trä är snällare mot miljön än många 
andra byggmaterial, eftersom det i 
sig självt är förnybart och lagrar  
koldioxid under hela sin livstid – även  
som en del i ett färdigbyggt hus. Ett 
hus med en stomme av trä minskar 
koldioxid utsläppen med upp till  
40 %, jämfört med motsvarande  
hus med betongstomme. 
  Flera oberoende studier visar 
också att inomhusmiljön blir bättre 
om trä används som byggmaterial. 
Trä fungerar nämligen som en natur-

lig ventilationsanläggning genom  
att reglera luftfuktigheten och temp-
eraturen och kan dessutom påverka 
ljus och akustik. Ingenjörsvetenskaps- 
akademin, IVA, visade 2014 att bygg-
processen svarar för i snitt 50 % av 
en byggnads klimatpåverkan från ett 
livscykel perspektiv.
  Att fortsätta arbeta med trä och 
välja certifierat, svenskt virke är en 
målsättning för all vår produktion. 
Trähustillverkning kommer att fort-
sätta vara en viktig del av vår framtid 
med stora utvecklingsmöjligheter 
samt fördelar som inkluderar klimat, 
ekonomi och kvalitet. 
  En viktig utveckling för trä-
husbyggandet är möjligheten att 
bygga flervåningshus i trä. Enligt  
Träbyggnadskansliet står flervånings- 
hus i trä för en marknadsandel på 
10 % och utvecklingen och intresset 
ökar. Sveriges Bygg industrier visar 
att ett flervåningshus i trä har unge-
fär halva klimatpå verkan från bygg-
processen jämfört med motsvarande 
hus i betongstomme. Vi märker också 
av en ökad efterfrågan på stommar i  
trä inom affärsområde B2B. 

Medarbetarna 
är vår viktigaste 
resurs och vi 
värnar om deras 
välbefinnande.

Vi arbetar 
systematiskt för 
säkerheten och 
arbetsmiljön.

Vi arbetar för 
att öka mång-
falden.

Vi arbetar  
strukturerat för 
att öka jäm-
ställdheten. 

Vi följer vår 
uppförandekod 
och ställer 
krav på våra 
leverantörer och 
samarbetspart-
ners kopplat till 
denna.

Vi ger tillbaka 
genom sam-
arbete med sko-
lor och samhälle.

Vi utvecklar 
hållbara hem  
och bidrar till  
en hållbar stads-
utveckling.

Vi arbetar 
för att skapa 
bostadsprojekt 
som ger tillbaka 
till det lokala. 

Byggnation i 
trä, vilket är 
förnybart och 
lagrar CO2.

Resurseffektivt 
och industriellt 
byggande.

Marknadledande 
inom felfria hus.

Utvecklar håll bara 
hus.

Erbjuder och 
bygger energi-
effektiva hem.

UTVALDA KLIMATMÅL FRÅN AGENDA 2030
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En intressentdialog kan ske på  
olika sätt: genom enkäter eller via 
löpande kontakt med exempelvis 
samarbetspartners, leverantörer 
och kommuner. Under 2021 har en 
större enkät genomförts hos Svensk 
Husproduktions intressenter samti-
digt som flertalet mindre intervjuer 
har utförts både med interna och 
externa intressenter. All data som 
framkommit har legat till grund för 
en diskussion om vilka prioritering-
ar som ska göras under kommande 
verksamhetsår. 

MEDARBETARE
Att vara en attraktiv arbetsgivare  
är en stark drivkraft för oss. Vi strävar  
mot en arbetsmiljö som bjuder in  
till delaktighet och engagemang. 
Genom dialog med våra medarbetare 
utvecklas vi tillsammans. Dialog sker 
vid medarbetarsamtal, utbildning, 
tillbudshantering, samarbete och 
kommunikation med fackliga organi-
sationer samt medarbetarundersök-
ningar. Dialog med vår styrelse sker 

genom styrelsemöten, löpande samtal 
och våra årsredovisningar.

KUNDER
Våra kunder är en av de viktigaste 
intressenterna. Genom dialog med 
dem får vi chansen att utveckla vårt 
erbjudande, vår leverans och service. 
Kundgruppen är bred och inkluderar 
enskilda bostadsköpare till våra olika 
varumärken samt professionella 
bostads utvecklare. 

LEVERANTÖRER
En stark utgångspunkt är att ständigt 
sträva efter en hög affärsmoral och 
långsiktiga, ansvarsfulla relationer 
med våra leverantörer och under-
entreprenörer. I tider av leverans-
problem och omvärldsfaktorer  
som påverkar vår affär är denna 
relation av yttersta vikt. En hållbar 
leverantörskedja ger oss möjlighet 
att utvecklas tillsammans till förmån 
för ett slutresultat med hög kvalitet 
och resurseffektiva produkter.

Intressentdialog
För oss som koncern är det 
viktigt att föra en löpande 
dialog med intressenter 
såsom ägare, medarbetare, 
kunder och leverantörer. 
Genom att skapa en öppen 
dialog med omvärlden och 
vara lyhörda för våra in-
tressenters önskemål och 
åsikter kan vi prioritera vårt 
hållbarhetsarbete – för att 
verkligen göra skillnad.

FOKUSERAT HÅLLBARHETS- 
ARBETE
I början av 2022 tillsattes en tjänst 
med koncernansvar för hållbarhet, 
kommunikation och marknad.  
En viktig rekrytering för att 
utveckla vårt hållbarhetsarbete, 
och samtidigt stärka vår position 
på marknaden genom ytterligare 
förbättrad intern och extern kom-
munikation. 

AFFÄRSSYSTEM
Under året har ett gemensamt 
affärssystem implementerats inom 
koncernen. Detta bidrar till en 
enklare och förbättrad styrning och 
uppföljning av de affärsdrivande 
processerna. Bidrar även till en 
effektivare lagerstyrning.

CORONAPANDEMIN
Hela samhället fortsatte att påver-
kas av coronapandemin under större 
delen av året. Fokus har legat på 
att skapa en smittsäker arbets-
plats och följa restriktioner från 
Folkhälsomyndigheten. Vi är stolta 
över att vi fortsatt har kunnat ha 
en god kontakt med våra kunder 
och att det inte har begränsat vår 
produktion och våra leveranser. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2021/2022
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VI PRODUCERAR HÅLLBARA HEM 
Redan i design- och konstruktions-
fasen väger vi in hållbarhetsaspekter. 
Det handlar exempelvis om resurs- 
effektivitet, användning av förnybara 
material och energikällor samt  
giftfria material och andra hälso-
aspekter för brukaren. Genom att 
vägleda våra kunder till miljö mässigt 
bättre alternativ kan vi underlätta 
kundernas val. Tack vare ett ständigt 
utvecklingsarbete av våra produkter 
och samarbete med våra leverantörer  
kan vi fortsätta att utveckla fler håll-
bara produkt alternativ. 

ENERGIEFFEKTIVITET
Byggprocessen står för närmare 
hälften av klimatpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv vilket gör det än 
viktigare för oss att tänka hållbart i 
varje led. Genom att mäta vår energi-
förbrukning per producerad bostad 
kan vi arbeta aktivt med att minska 
förbrukningen. Energiförbrukning 
kommer att vara en högt prioriterad 
fråga under kommande verksamhets- 
år. Vår målsättning är att all köpt  
el ska komma från förnybara källor.
  För våra slutkunder är våra  
produkters energiförbrukning av  
stor vikt eftersom det påverkar 
deras boendekostnad. Majoriteten 
av alla våra slutbesiktigade hus har 
energiklass A eller B. För att huset 
ska klassas med energiklass B ska 
energiprestandan ligga minst 25 % 
under myndigheternas kravnivå  
och för att klassas med energi- 
klass A gäller minst 50 % under 
kravnivån. 

RESURSEFFEKTIV PRODUKTION 
I våra produktionsenheter i Bromölla 
och Landsbro arbetar vi kontinuerligt 
med effektiviseringar och ständiga 
förbättringar. Allt för att skapa en  
så effektiv produktionsmiljö som 

möjligt, minska spill och skapa en 
god arbetsmiljö. 
  Att hantera avfallet från produk-
tionsenheterna är en viktig fokus-
punkt som vi arbetat med under året. 
Vi får varje månad rapporter från 
våra samarbetspartners som hämtar 
avfallet. På så vis kan vi följa hur  
hanteringen ser ut. Inför kommande 
år ska tydligare mål sättas för att  
aktivt kunna arbeta med förbätt-
ringar. En del i att arbeta resurs-
effektivt är även att ha ett bra flöde 
i produktionen samt minimera spill. 
Under året har investeringar gjorts  
i Landsbro till förmån för detta.  
  Vi strävar också efter att ef-
fektivisera våra transporter. När vi 
transporterar de färdigtillverkade 
byggnadsdelarna från produktions-
enheterna väljer vi transporter med 
så hög miljöklassning som möjligt. 

Miljön, människan  
och samhället

Tack vare ett ständigt 
utvecklingsarbete av 
våra produkter och  
samarbete med våra 
leverantörer kan vi  
fortsätta att utveckla 
fler hållbara produkt-
alternativ.
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NOLLFEL SOM STYRKA
Svensk Husproduktion arbetar aktivt 
för att hålla en hög kvalitet i det 
arbete vi utför. Detta följs upp med 
interna kvalitetskontroller samtidigt 
som vi mäter andelen nollfelshus 
på månadsbasis. Inför överlämnan-
det av huset till kund genomförs en 
slutbesiktning av en certifierad och 
opartisk besiktningsman. Eventuella 
fel noteras i besiktningsprotokollet 
och ska avhjälpas inom två månader.  
Branschstandarden är att mäta 
nollfel, dvs. inga noterade punkter 
på besiktningsprotokollet. Att styra 
verksamheten mot noll fel genererar 
inte enbart en nöjd kund utan även 
ett hus med hög kvalitet, och minime-
rar extra transporter och spill. Trots  
ett år med mycket stora utmaningar 
inom leverantörskedjan med material- 
försörjning har våra bolag gjort ett 
väldigt bra jobb kopplat till vår strä-
van om noll fel.
  Vårt dotterbolag Trivselhus AB 
tilldelades 2021 utmärkelsen Årets  
nollfelsaktör av Gar-Bo vilket är 
andra gången på tre år. Ett nära 
samarbete genom hela den interna 
kedjan samt med våra partners runt 
om i landet som utför entreprenad-
arbetet är en förutsättning för att 
kunna leverera hus med noll fel och 
fortsätta utvecklas tillsammans.

DEN NÖJDA KUNDEN
För att kunna utveckla och bygga 
bostäder med kvalitet och känsla är 
det viktigt för oss att få feedback från 
våra kunder om hur deras upplevelse 
varit under byggprocessen och hur 
de trivs med sitt boende. För att följa 
upp kundnöjdheten skickas en enkät 
till samtliga kunder ca två månader 
efter slutbesiktningen. Undersök-
ningen benämns NKI, nöjd kund- 
index, och genomförs av en oberoen-
de part. 

MEDARBETARNA  
– VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG
Våra medarbetare är bolagets största 
tillgång. Därför står utveckling,  
arbetsmiljö och hälsa i fokus. Vi har 
en tydlig målsättning att våra bolag 
ska spegla samhället kopplat till  
jämställdhet och mångfald. För att 
följa upp hur våra medarbetare  
trivs och för att få förslag på förbätt-
ringsområden utför vi årligen en 
medarbetarundersökning där olika 
fokusområden lyfts fram. Under 
verksamhetsåret har vi arbetat med 
förändringsarbete i de olika bolagen i 
stort och smått. Omställningar kopp-
lat till organisatoriska förändringar 
samt till omvärldens förändringar 
med tillbakagång från Covid-restrik-
tioner samt hantering av försvårad 
materialförsörjning har varit i fokus.

Vi har en tydlig mål- 
sättning att våra bolag 
ska spegla samhället, 
kopplat till jämställdhet 
och mångfald. 
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EN TRYGG ARBETSPLATS
För oss kommer säkerheten först.  
Alla har rätt att känna sig trygga på 
arbetet. Inom våra bolag arbetar vi 
systematiskt för att upprätthålla såväl 
en god säkerhet som en god arbets-
miljö. Arbetet är formaliserat i ett 
Systematiskt Arbetsmiljödokument 
(SAM) med en övergripande arbets-
miljöpolicy. För att undvika olyckor 
arbetar vi förebyggande med exem-
pelvis regelbundna skyddsronder 
och uppföljande möten med skydds- 
kommittén. Nollvision inom arbets-
platsolyckor tillämpas. Genom att 
kategorisera arbetsolyckor i allvarlig-
hetsgrad blir vi mer effektiva i priori-
tering av åtgärder, i syfte att skapa en 
ännu säkrare och tryggare arbetsplats. 

SAMHÄLLSUTVECKLING
Vi bygger inte bara bostäder utan vi 
bidrar även till samhällsutvecklingen. 
Byggbranschen har ett ansvar att 
tillse att nya områden är attraktiva 
för alla generationer och bjuder in  
till mångfald.
  Inom vårt dotterbolag Svensk 
Husproduktion Projekt AB har vi 
en möjlighet att påverka området vi 
bygger inom. Att skapa plats för lek 
och umgänge och se över möjligheter 
till kollektiv användning av exempel-
vis växthus och odlingslotter för att 
möjliggöra en levande trädgårdsstad 
är prioriterade åtgärder.
  Vi samverkar med skolor på 
olika nivåer för utbildning, praktik, 
studiebesök och examensarbeten.  
Vi är aktiva i det lokala förenings-  
och näringslivet genom aktiviteter 
och sponsring med lokal anknytning 
till våra produktionsenheter. Vi  
bidrar även till både Barncancer-
fonden och Friends.

AFFÄRSETIK
Svensk Husproduktion arbetar aktivt 
med att välja leverantörer, entrepre-

nörer och samarbetspartners. Det 
finns en risk att ställda krav gällande 
anständiga arbetsvillkor inte upp-
fylls och det är inte acceptabelt för 
oss. För att hantera denna risk har 
ett strategiskt arbete genomförts 
inom koncernens olika delar för att 
övervaka våra avtal. Till hjälp finns 
koncernens leverantörskod vilken 
uppdaterats under året. 
  På byggarbetsplatserna använ-
der Svensk Husproduktion etablera-
de och ekonomiskt stabila entrepre-
nörer. Nya entreprenörer utvärderas 
ekonomiskt samt genom referenser 
innan arbete påbörjas. Utöver det har 
våra byggledare en tät kontakt med 
våra entreprenörer för att säkerställa 
att byggplatserna har bra arbetsför-
hållanden.
  Vi arbetar även aktivt för att 
motverka korruption i verksam-
heten. Det är ett avgörande arbete 
för att bidra till samhällsutveckling, 
förebygga varumärkesrisk och skapa 
en effektiv organisation. I koncernens 
uppförandekod lyfter vi tydligt fram 
vår policy mot mutor och korruption 
samt förtydligar vikten av att arbeta 
enligt gällande lagar och förordning-
ar. Under året har inga händelser  
av korruption eller mutor rapporte-
rats. 

Att erbjuda en attraktiv 
arbetsplats är mycket 
viktigt för att kunna 
attrahera, utveckla och 
behålla kompetent och 
engagerad personal.  
Vi vill att vår personal 
ska må bra och trivas 
hos oss.
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Ledning

Född 1968. Stefan är utbildad civilin-
genjör och tekn. dr vid Lunds Tekniska 
Högskola. Han började som VD på 
Svensk Husproduktion 2013 och har 
dessförinnan haft andra ledande  
roller inom bl.a. Knauf Danogips och 
Volvo personvagnar. Stefan har 15 års  
erfarenhet från småhusbranschen.

Född 1985. Anneli är utbildad fastig-
hetsekonom vid Gävle Högskola. Sedan 
januari 2022 är hon koncernansvarig  
för hållbarhet, kommunikation och  
marknad. Tidigare verksam på Trivsel- 
hus sedan 2014, med tjänster som  
bl.a. affärschef Movehome, affärs- 
chef projekt samt hussäljare.  

Född 1971. Fredrik är utbildad civil-
ekonom vid Örebro Universitet med en  
MBA från handelshögskolan i Stockholm. 
Han började som ekonomi- och finans- 
chef på Svensk Husproduktion 2021 och 
har dessförinnan haft liknande roller 
i Nordic Tyre Group, Akademikliniken, 
Teknikmagasinet och Leax Group.

Född 1978. Jonas började som fabrik-
schef på Svensk Husproduktion 2012 och 
är sedan 2021 chef för strategiskt inköp 
inom koncernen. Jonas har en bakgrund 
inom idrotten och har goda kunskaper 
och erfarenheter inom ledarskapsfrågor 
och gruppdynamik.

Stefan Holmberg, VD och Koncern-
chef, Svensk Husproduktion AB.  
Tf. VD LB-Hus  

Anneli Johansson, Koncernansvarig 
Hållbarhet, Kommunikation, Marknad

Fredrik Jonsson, Ekonomi- och 
finanschef, Svensk Husproduktion AB

Jonas Rubin, Produktions- och  
inköpschef, Svensk Husproduktion AB 

Född 1979. Jonas är utbildad civilin-
genjör i maskinteknik vid Linköpings 
Tekniska Högskola. Han tillträdde som 
VD på Trivselhus 2021. Innan dess  
arbetade han som produktionsdirektör 
på Elitfönster. Dessförinnan har han  
haft andra ledande roller inom bl.a. 
Sapa Profiler AB och Pallco AB.

Jonas Regnander,  
VD Trivselhus AB

Född 1979. Mattias är utbildad civil- 
ingenjör. Han har närmare 16 års  
erfarenhet från byggbranschen varav 
10 år inom småhusbranschen på bl.a. 
Hjältevads hus och Anebyhusgruppen. 
Mattias började på Svensk Husproduk-
tion i augusti 2021 och tillträdde som  
VD för Svensk Husproduktion Projekt AB 
maj 2022.

Mattias Kvist, VD Svensk  
Husproduktion Projekt AB
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Styrelse

Född 1949. Leif är utbildad ingenjör  
och ekonom. Han har tidigare varit vice 
VD och Investment Director på Ratos, 
VD/Koncernchef på LB-Invest, samt haft 
ledande befattningar inom Procuritas 
KB. Idag driver Leif eget konsultbolag.

Född 1972. Magnus är både utbildad 
civilingenjör inom Väg- och vatten samt 
civilekonom med examen från Stock-
holms Universitet. Magnus arbetade 
under 13 år på Skanska, bland annat  
som Vice VD på Skanska Infrastructure 
Development och VD för Skanska Resi-
dential Development UK. Idag arbetar 
han som VD för Aros Bostadsutveckling.

Född 1968. Mikael är utbildad ingenjör 
och är VD för Profura AB. Sedan  
2014 medlem i styrelsen som ägar- 
representant. Mikael har sedan tidigare 
lång erfarenhet av verksamhetsutveck-
ling, företagsförvärv och styrelsearbete 
från olika ledande befattningar inom 
OEM International AB.

Född 1951. Staffan är Professor  
emeritus i Industriell marknadsföring  
vid Linköpings universitet. Hans  
akademiska forskning, liksom han  
konsultativa arbete, är inriktat mot 
affärsmodeller, affärsutveckling  
och relations marknadsföring.

Född 1962. Anna-Karin är utbildad 
civilekonom vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Hon har en bakgrund inom 
bank, finans och investerarrelationer 
och har tidigare bland annat varit chef 
för Investerarrelationer på Swedbank 
och även ingått i koncernledningen  
på Ratos som informationschef. Idag  
är Anna-Karin aktiv i en rad styrelser. 

Född 1959. Bengt är utbildad civilingen-
jör vid Chalmers Tekniska Högskola.  
Han har lång erfarenhet inom fastighets-
branschen med bl.a. 16 år som VD för 
Stena Fastigheter Göteborg. Idag driver 
Bengt egen konsultverksamhet Difakt 
Fastighetsstrategi AB.

Leif Johansson,  
Styrelseordförande sedan 2016    

Magnus Andersson,  
Styrelseledamot sedan 2016

Mikael Thörnkvist,  
Styrelse ledamot sedan 2014

Staffan Brege,  
Avgående Styrelseledamot

Anna-Karin Celsing,  
Tillträdande Styrelseledamot

Bengt Gustafsson,  
Styrelseledamot sedan 2016   
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Alla belopp redovisas, om inte annat anges,  
i tusentals kronor (tkr).

Svensk Husproduktion AB, med säte i Bromölla, är ett nytt 
bolag som bildades under året för att optimera koncern-
strukturen i den tidigare koncernen som utgick ifrån LB-Hus 
AB som moderbolag. Svensk Husproduktion AB (559325-5895) 
förvärvade per den 1 december LB-Hus AB (556876-2636) 
 Trivselhus AB (556402-2977) samt Svensk Husproduktion 
 Projekt AB (559001-3487). Genom den nya koncernstrukturen 
har en slagkraftig företagsgrupp etablerats med specialist-
kompetens inom styckehustillverkning och bostadsutveckling.

VERKSAMHETEN
Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer  monteringsfärdiga 
styckebyggda trähus samt grupphus som huvudsakligen 
färdigställs genom totalentreprenad mot privatpersoner samt 
sälja och tillverka prefabricerade husbyggsatser till andra 
bostadsutvecklande företag. Försäljning sker inom Sverige via 
försäljningsorganisation och agenter. Omsättning i koncernen 
utgörs av husleveranser och entreprenadtjänster. Tillverk-
ningen sker i bolagens produktionsanläggningar i Bromölla 
och Landsbro som har stor tillverkningskapacitet vilket säker-
ställer den planerade tillväxten kommande år. Huvudkontoret 
ligger i Bromölla där respektive företagsledning, ekonomi och 
inköpsfunktion för koncernen är lokaliserade. Försäljnings- 
och entreprenadfunktioner är lokaliserade i lokala kontor 
med en geografisk spridning. 

KONCERNENS  NETTOOMSÄTTNING, RESULTAT  
OCH FINANSIELLA  STÄLLNING
Koncernens nettoomsättning uppgick under det korta räken-
skapsåret till 837 mkr med ett rörelseresultat på 23 mkr.
  Baserat på tolv månader pro-forma så ökade koncer-
nens nettoomsättning under året med 44 % och uppgick till 
1 931 mkr (1 344 mkr). Omsättnings ökningen beror på den 
starka orderingången 20/21. Justerat pro-forma rörelseresul-
tat ökade kraftigt och uppgick till 80 mkr (–33 mkr) och beror 
till stor del på ökad omsättning i kombination med förvärvet 
av Trivselhus AB per 1 mars 2021 där den tidigare negativa 
resultat utvecklingen har vänts till positiv utveckling genom 
det omstruktureringsprogram som sjösattes i samband med 
förvärvet. Orderingången hade en mer försiktig utveckling 
under året drivet av den osäkra marknadsutvecklingen men 
även av en balansering av föregående års kraftiga omsätt-
ningstillväxt och uppgick till 1 982 mkr (2 359 mkr).
  Soliditeten förstärktes och ligger, vid verksamhetsårets 
slut, på en betryggande nivå om 43 % (41 % pro-forma).
  Räntabilitet på eget kapital uppgick till 28,5 % (pro- 
forma).

MEDARBETARE
Vid årets slut hade koncernen 293 anställda. Medelantalet 
anställda i koncernen uppgick under året till 292 personer.  

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget ägs och kontrolleras till 91 % av Profura Industri AB 
(556207-3360) som är en del av Profurakoncernen (556491-
1583). Delar av ledningen och styrelsen äger övrigt aktie-
kapital. 
  Både Profura Industri AB och Profura AB upprättar 
 koncernredovisning.

KONCERNFÖRETAG
Svensk Husproduktion AB är 100 % ägare av följande bolag:
LB-Hus AB  556876-2636
Trivselhus AB 556402-2977
Svensk Husproduktion Projekt AB 559001 3487

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
OCH EFTER DESS UTGÅNG
Efter en stark försäljningstillväxt före gående räkenskaps-
år, i den tidigare koncernstrukturen, har marknaden varit 
mer avvaktande under innevarande period. Sista kvartalet 
under perioden samt i skrivande stund präglas av Rysslands 
invasion av Ukraina. Marknadssituationen är svårbedömd men 
bedömningen är att marknadssituation successivt stabiliserar 
sig under året. 
  Med anledning av den nya koncernstrukturen kommer 
affärsansvaret för projektutveckling från LB-Hus AB samt 
 Trivselhus AB att övergå till systerbolaget Svensk Husproduk-
tion Projekt AB som framgent kommer att köpa bygg satser 
från LB-Hus AB samt Trivselhus AB. Personal som har arbetat 
med projektutveckling kommer att överföras till Svensk 
 Husproduktion Projekt AB.
  Koncernen har efter räkenskapsårets utgång ingått ett 
finansieringsavtal med Danske Bank som ytterligare stärker 
koncernens finansiella kapacitet för att möta de tillväxt
planer som styrelsen har beslutat om.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT RISKER 
OCH OSÄKERHETS FAKTORER
Med en stark befintlig orderstock så ser framtiden ljus ut, 
trots en avvaktande marknadsutveckling och ökade priser 
på insatsmaterial. Bristen på småhus över hela landet som i 
kombination med engagerade och kompetenta medarbetare 
innebär att bolaget står starkt rustad för att ta sig an nya 
utmaningar och möjligheter.
  Den operativa risken bedöms som relativt låg då efter-
frågan på stycke och flerbostadshus bedöms fortsatt vara 
hög under de närmsta åren understött av underskottet av 
småhus. Tillgången på byggbar mark är en viktig faktor för 
fortsatt tillväxt vilket tillförsäkras genom strategiska part-
nerskap med markägare i kombination med egna markförvärv 
genom Svensk Husproduktion Projekt AB.
  Den finansiella risken bedöms som låg då bolaget är 
skuldfritt, vilket kombinerat med en stark kassa och kapital-
starka ägare gör att bolaget står på en solid finansiell grund.

Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FORSKNING OCH UTVECKLING
Bolaget bedriver utveckling främst på sitt befintliga och nya 
husmodeller, egenutvecklade- samt vidareutveckling av in-
köpta IT-system. Resursinsatserna utgörs både av nedlagd tid 
från bolagets externa leverantörer samt egen personal.

FINANSIELL RISKHANTERING
Bolagets finansiella verksamhet och  hantering av finansiella 
risker är i huvudsak centraliserad till koncernens huvudkon-
tor. Verksamheten bedrivs utifrån en finanspolicy, utarbetad 
av koncernen, som präglas av en låg risknivå. 
  Syftet är att säkerställa koncernens långsiktiga finan-
siering, minimera koncernens kapitalkostnad och effektivt 
hantera och kontrollera koncernens finansiella risker. 

Valutarisk
Bolaget är verksamt i Sverige och köper in varor och tjänster 
från svenska leverantörer. Intäkterna är i huvudsak i lokal 
valuta, i begränsad omfattning för. ekommer även GBP och 
EUR. Den valutaexponering som uppkommer i utländsk valuta 
valutasäkras inte. Styrelsen fattar beslut om och hur valuta-
exponeringen ska valutasäkras. Koncernens redovisade resul-
tat och egna kapital på verkas av inte av valutakurs ändringar 
då samtliga dotter bolag är svenska.

Ränterisk
Finansiell leasing används i begränsad omfattning. Externa 
kreditfaciliteter skall används i samband med finansiering av 
markinvesteringar samt för utjämning av naturliga säsongs-
varationer.

Vid varje större enskild finansiering, som inte avser finan-
siell leasing eller markinvesteringar, fattar styrelsen beslut 
om och hur de nytillkomna lånen ska bindas. Koncernens 
finansieringskostnad skall bygga på rörlig räntebas med fast 
marginal vilket innebär att finansieringskostnaden påverkas 
av förändringar i den rörliga marknadsräntan.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Koncernen
 

Aktiekapital
Annat eget kapital  
inkl årets resultat

Summa  
eget kapital

Belopp vid årets ingång 0 0
Nyemission 25 25
Förändring i koncernstruktur 268 815 268 815
Årets resultat 25 033 25 033
Belopp vid årets utgång 25 293 848 293 873

Moderbolaget
 

Aktiekapital
Annat eget kapital  
inkl årets resultat

Summa  
eget kapital

Belopp vid årets ingång 0 0
Nyemission 25 25
Förändring i koncernstruktur 36 183 36 183
Årets resultat 15 15

Belopp vid årets utgång 25 36 198 36 223

EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN

Koncernen
2021/22
(5 mån)

Nettoomsättning 836 592
Rörelseresultat 23 452
Resultat efter finansiella poster 23 517
Balansomslutning 681 097
Soliditet (%) 43,1
Medelantalet anställda 292

Moderbolaget
 

2021/22

Nettoomsättning 19 887
Rörelseresultat 35
Resultat efter finansiella poster 19
Balansomslutning 79 538
Soliditet (%) 45,5
Medelantalet anställda 30

* Definition av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
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Finansieringsrisk
Koncernen har låg finansieringsrisk drivet av en stark kassa 
och begränsad nivå på räntebärande skulder. Innan externa 
krediter nyttjas skall koncerninterna finansieringsmöjlig
heter undersökas. Vid användandet av externa långivare skall 
stabila skandinaviska banker nyttjas. Tillgängliga medel, dvs 
banktillgodohavanden och eventuella krediter, skall med god 
marginal skall kunna hantera svängningar i den operativa 
verksamheten samt den finansiella verksamheten genom 
löpande räntebetalningar och amorteringar.

Kreditrisker
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kredit
risker gentemot finansiella motparter. Risken att en motpart 
inte fullgör sin förpliktelse begränsas genom val av kredit-
värdiga motparter och begränsning av antalet engagemang 
per motpart. Styrelsen beslutar om det finns någon finansiell 
motpart som koncernen inte ska befatta sig med.

Kundrisker
Koncernens kundfordringar kännetecknas av en relativt låg 
risk för kundförluster. Dels är exponeringen mot enskilda 
kunder begränsad samt dels har koncernen historiskt sett 
redovisat en låg nivå av seende kundförluster. Innan husen 
lämnar fabriken har kommande betalningar säkrats genom 
spärrförbindelse i byggkreditiv, bankgaranti eller pantsättning 
av medel på konto.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står  
följande vinstmedel (kr):
Balanserad vinst m.m. 36 183 360
Årets resultat 14 883
Totalt 36 198 243

Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras så: 
till aktieägarna utdelas (80 kr /aktie) 28 000 000
i ny räkning överföres 8 198 243
Totalt 36 198 243

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelning skall ske i nära 
anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verk-
samhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likvidi-
tet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av 
den information som framgår av årsredovisningen. Företags-
ledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig 
verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar 
eller avveckling utöver de som har nämnts i förvaltningsbe-
rättelsen. 
  Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING

KONCERNEN MODERBOLAGET

Not 2021-12-01 – 2022-04-30 2021-07-01 – 2022-04-30

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1, 2 836 592 19 887
Aktiverat arbete för egen räkning 864 351
Övriga rörelseintäkter 360 0

837 816 20 237

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -625 594 0
Handelsvaror -28 321 0
Övriga externa kostnader 3, 4 -82 889 -5 994
Personalkostnader 5 -94 913 -14 209
Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar

 
6

 
-6 393

 
0

Övriga rörelsekostnader -576 0
Resultat vid försäljning av dotterföretag 24 323 0

-814 364 -20 203

Rörelseresultat 23 452 35

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 311
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -246 -16

Resultat efter finansiella poster 23 517 19

Skatt på årets resultat 9 1 516 -4
Minoritetens andel i årets resultat 0 0

Årets resultat 25 033 15

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 25 033
Innehav utan bestämmande inflytande 0

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN MODERBOLAGET

Tillgångar Not 2022-04-30 2022-04-30

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 15 076 1 647

15 076 1 647

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 11 57 196 0
Pågående ny-, till- och ombyggnad 12 18 396 0

75 592 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 0 64 041
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 14 8 976 0
Andra långfristiga fordringar 15 2 798 0
Uppskjuten skattefordran 16 1 153 0

12 927 64 041

Summa anläggningstillgångar 103 595 65 689

Omsättningstillgångar

Varulager
Råvaror och förnödenheter 47 999 0
Varor under tillverkning 19 279 0
Färdiga varor och handelsvaror 22 443 0
Tomtmark 39 484 0
Fastighet under tillverkning 3 984 0
Lagerfastigheter 29 303 0
Förskott till leverantörer 950 0

163 441 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 136 602 0
Fordringar hos koncernföretag 6 101 6 252
Aktuell skattefordran 8 805 307
Övriga fordringar 84 277 893
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 17 66 149 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 771 778

328 703 8 230

Kassa och bank 21, 24 85 357 5 619

Summa omsättningstillgångar 577 501 13 849

Summa tillgångar 681 097 79 538

BALANSRÄKNING
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN MODERBOLAGET

Eget kapital och skulder Not 2022-04-30 2022-04-30

Eget kapital 18
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 25

25 25

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 36 183
Annat eget kapital exklusive årets resultat 268 815
Årets resultat 25 033 15
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 293 848 36 198

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0

Summa eget kapital 293 873 36 223

Avsättningar
Pensioner och andra liknande förpliktelser 2 107 0
Uppskjuten skatteskuld 16 1 604 0
Övriga avsättningar 19 39 364 0
Summa avsättningar 43 075 0

Långfristiga skulder 20, 24
Skulder till kreditinstitut 10 864 0
Summa långfristiga skulder 10 864 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 270 0
Förskott från kunder 1 303 0
Leverantörskulder 182 597 3 295
Skulder till koncernföretag 0 34 285
Aktuell skatteskuld 1 858 0
Övriga skulder 22 942 416
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 22 29 015 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 93 298 5 319
Summa kortfristiga skulder 333 285 43 315

Summa eget kapital och skulder 681 097 79 538

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNEN MODERBOLAGET

Not 2021/22 2021/22

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 23 452 35
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 -8 755 0
Erhållen ränta 311 0
Erlagd ränta -246 -16
Betald Skatt 13 647 -311

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 28 409 -292

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
  Ökning (-), minskning (+) av varulager och -36 303 0
  Ökning (-), minskning (+) av Kundfordringar 18 001 0
  Ökning (-), minskning (+) av övriga fordringar -51 678 -7 923
  Ökning (+), minskning (-) av leverantörsskulder 24 822 3 295
  Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga skulder 8 011 40 019
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 738 35 099

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 637 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 300 -1 647
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -4 667 -64 041
Erhållit vid fsg av materiella anläggningstillgångar 20 0
Förändring långfristig fordran (ökning - ) -1 050 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 634 -65 688

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 25
Ändring kortfristig finansiell skuld -1 578 0
Förändring av finansiell leasingskuld -1 445 0
Erhållna/erlagda koncernbidrag 0 36 183
Utbetald utdelning 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 023 36 208

Årets kassaflöde -21 395 5 619

Likvida medel vid årets början 106 752 0

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut 85 357 5 619

KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER

Noter
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
  Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
  Moderföretag och koncernen tillämpar samma redovisnings-
principer om inte annat framgår nedan.

Värderingsprinciper

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 
  Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. 
Hyresintäkterna redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Varuförsäljning
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt 
när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med 
ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Tjänster
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna 
tillhandahålls.

Pågående entreprenadavtal
Entreprenadavtal till fastpris redovisas som intäkt i takt med 
att arbetet utförs, så kallade successiv vinstavräkning. När 
utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt 
redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt 
färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen. 
Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har 
erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till färdig-
ställandegraden.
  När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett till-
förlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdragsutgifter 
har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i 
den period de uppkommer.
  Färdigställandegraden har beräknats som nedlagda upp-
dragsutgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade 
uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget.
  När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kom-
mer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den 
befarade förlusten omgående i resultatet.
  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.

Ränta och utdelning
Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Ut-
delning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms 
som säker.

Finansiella kostnader
Lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken 
de hänför sig till.

Inkomstskatter
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de 
skatte satser och skatteregler som gäller på balansdagen
  Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat 
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transak-
tioner eller händelser.
  Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En 
temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång 
eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära 
skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i 
dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om 
företaget kan styra tidpunkten för återföring av de  temporära 
skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära 
skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. 
Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill 
eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld 
såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv 
eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller 
temporära skillnader. I koncernredovisningen delas obeskatta-
de reserver som finns i de enskilda bolagen upp i en del eget 
kapital och en del uppskjuten skatt.
  Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anlägg-
ningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upp-
arbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsätt-
ningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Immateriella - och materiella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte 
delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de 
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde 
vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och 
underhåll redovisas som kostnader.
  Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar Livslängd (år)
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 3-5
Goodwill 5

Materiella anläggningstillgångar Livslängd (år)
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, 
görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett åter-
vinningsvärde som är lägre är det redovisade värdet, skrivs den 
ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras.
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Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal 
som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Leasetagare
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasing-
perioden. 
  Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal 
redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången 
och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga 
värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda 
vid  leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas på 
ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. 
 Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår ut-
gifterna uppkommer.
  Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasing-
perioden i moderbolaget.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balans-
räkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. 
Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de 
uppkommer.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgång med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp 
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för indivi-
duellt bedömda osäkra fordringar.

Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbe-
talas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets ef-
fektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med 
nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljnings-
pris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderings-
metoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot  tredje 
man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räken skapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller 
sanno lika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den 
tidpunkt då de ska infrias.
  En avsättning för garantiåtagande redovisas i den takt åtag-
andet uppstår. Avsättningen baseras på tidigare års utfall. 

Uppskattningar och bedömningar
Bolagen i koncernen gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir 
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsva-
ra det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redo-
visade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år 
behandlas i huvuddrag nedan.

Successiv vinstavräkning
Det redovisade resultatet i pågående entreprenadprojekt tas 
fram genom successiv vinstavräkning baserad på projektets fär-
digställandegrad. Detta kräver att projektintäkter och projekt-
kostnader kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen 
är väl fungerande system för kalkylering, prognosrutiner och 
projektuppföljning. Prognos avseende projektets slutliga utfall 
är en svår bedömning som är väsentlig för resultatredovisningen 
under projektets gång.
  Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och 
antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en bety-
dande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Ersättning till anställda
Löner till anställda i koncernen betalas ut och kostnadsförs 
löpande.
  Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt erhållna 
besked från PRI. Pensionsförpliktelsen som säkerställts genom 
tecknande av en kapitalförsäkring värderas till kapitalförsäk-
ringens redovisade värde.
  Övriga förmånsbestämda pensionsplaner där pensionsför-
pliktelsen säkerställts genom tecknande av en kapitalförsäkring 
värderas till kapitalförsäkringens redovisade värde. 
  Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs 
löpande.

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller in-
direkt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär 
en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strate
gier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av 
rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvs-
analysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestäm-
mande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvär-
varen och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. 
Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar 
(inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
  Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan 
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar 
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder, utgifter som är 
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-
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köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, 
med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade 
identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det för-
värvade eller negativ goodwill.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % 
och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydan-
de inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrning-
en, redovisas enligt intresseföretag motsvaras av koncernens 
andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden 
på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill 
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I 
koncernens resultaträkning redovisas ”Andel i intresseföretags 
resultat” som koncernens andel i intresseföretagens resultat 
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upp-
lösningar av förvärvade över-respektive undervärden,  inklusive 
avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill. Erhåll-
na utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. 
Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresse företagen 
som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapita-
landelsfonden. 

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag  
och intresseföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. 
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med 
intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar 
koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimi-
neras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den 
utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskriv-
ningsbehov. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar. 
  Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassa
medel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kredit institut 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, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och 
kostnader.

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

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Försäljning av småhus och lagermark 836 592 0
Finansiella tjänster 0 19 887

836 592 19 887

NOT 1 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

MODERBOLAGET

2021/22

Andel av försäljningen som avser koncernföretag 100,0 %
Andel av inköpen som avser koncernföretag 3,0 %
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NOT 3 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL (LEASETAGARE)

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till: 7 372 207

Framtida minimileaseavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 28 675 433
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 29 144 373
Förfaller till betalning senare än fem år 43 255 0

101 074 806

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISOR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Moore Stephens KLN AB
Revision 281 100
Övriga uppdrag 78 0

Övriga revisorer
Revision 147 0
Övriga uppdrag 20 0

526 100

NOT 5 PERSONAL, LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Medelantalet anställda, med fördelning  
på kvinnor och män har uppgått till:

Kvinnor 72 7
Män 220 23

292 30

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Styrelsen 2 676 704
Övriga anställda 67 354 10 579

70 030 11 283

Sociala avgifter enligt lag och avtal 18 807 2 118

Pensionskostnader:
Styrelsen 240 203
Övriga anställda 4 353 503

4 593 706

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 93 430 14 107
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NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Avskrivningar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 895 0
Inventarier, verktyg och installationer 5 498 0

6 393 0

NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Aktuell skatt 2 364 -4
Uppskjuten skatt -849 0

1 515 -4

Redovisat resultat före skatt 23 517 19

Skatt beräknad enligt gällande lokala skattesatser -4 845 -4
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -453 0
Skatteefftekt av avdragsgilla ej bokförda kostnader 0 0
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 4 331 0
Skatteeffekt av övriga skattemässiga justeringar 1 759 0
Underskott som nyttjas i år 2 336 0
I år uppkomna underskott -5 0
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat -32 0
Förändring uppskjuten skatt -1 575 0
Summa 1 516 -4

NOT 7 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Ränteintäkter, övriga 311 0
311 0

NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Räntekostnader, övriga -246 -16
-246 -16



ÅRSREDOVISNING 2021/202238

NOTER

NOT 10  BALANSERADE UTGIFTER FÖR FORSKNINGSARBETEN

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Ingående anskaffningsvärde 0 0
Årets anskaffning 2 636 1 647
Förvärv av dotterbolag 21 730 0
Omklassificering 611 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 977 1 647

Ingående avskrivningar 0 0
Förvärv av dotterbolag -9 006 0
Årets avskrivningar -895 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 901 0

Utgående planenligt restvärde 15 076 1 647

NOT 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Ingående anskaffningsvärde 0 0
Årets investeringar 5 101 0
Förvärv av dotterbolag 149 106 0
Omklassificering 999 0
Försäljning dotterförerag -3 442 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 151 764 0

Ingående avskrivningar 0 0
Förvärv av dotterbolag -83 447 0
Försäljning dotterförerag 3 492 0
Årets avskrivningar -5 502 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -85 457 0

Ingående nedskrivning 0 0
Förvärv av dotterbolag -9 111 0

Utgående ack nedskrivningar -9 111 0

Utgående planenligt restvärde 57 196 0

I ovanstående redovisat värde ingår leasade tillgångar med 13 047 0
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NOT 12 PÅGÅENDE NY-, TILL- OCH OMBYGGNAD

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Ingående värde 0 0
Inköp 505 0
Förvärv av dotterbolag 20 813 0
Omklassificeringar -1 610 0
Årest försäljning/utrangering -1 312 0
Utgående redovisat värde 18 396 0

NOT 14 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG 

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Ingående bokfört värde 0 0
Förvärv via dotterbolag 4 309 0
Lämnade aktieägartillskott 4 667 0
Utgående bokfört värde 8 976 0

NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Ingående anskaffningsvärde 0 0
Nya lån 1 050 0
Förvärv av dotterbolag 1 748 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 798 0

Utgående redovisat värde 2 798 0

NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET

2021/22

Ingående bokfört värde 0
Årets anskaffning 64 041
Utgående bokfört värde 64 041

Moderbolaget 2021/22 2021/22
 
Företag / Organisationsnummer / Säte

 
Andel

 
Bokfört värde

LB-Hus AB 100,00 % 36 183
Trivselhus AB 100,00 % 27 808
Svensk Husproduktion Projekt AB 100,00 % 50

64 041
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NOT 16 UPPSKJUTEN SKATT

KONCERNEN MODERBOLAGET

Uppskjutna skattefordringar 2021/22 2021/22

Inventarier, verktyg och installationer 19 0
Övriga avsättningar 434 0
Kvarstående negativa räntenetton 64 0
Outnyttjade underskottsavdrag 636 0
Summa 1 153 0

Belopp som kvittas mot uppskjutna skatteskulder 0 0
Uppskjutna skattefordringar som redovisas i balansräkningen 1 153 0

Uppskjutna skatteskulder 2021/22 2021/22

Obeskattade reserver 1 604 0
Summa 1 604 0

Belopp som kvittas mot uppskjutna skattefordringar 1 604 0
Uppskjutna skatteskulder som redovisas i balansräkningen 1 604 0

NOT 17 UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Uppdragsutgifter 176 560 0
Delfakturerat -147 807 0
Upparbetning 37 396 0

66 149 0

NOT 18 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): 

Balanserad vinst m.m. 36 183
Årets resultat 15
Totalt 36 198

Styrelsen föreslår att vinstmedlen  disponeras så: 

till aktieägarna utdelas (80kr/aktie) 28 000
i ny räkning överföres 8 198
Totalt 36 198
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NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Garantiavsättningar 22 185 0
Omstrukturering 17 179 0

39 364 0

NOT 20 LÅNGFRISTIGA SKULDER

KONCERNEN MODERBOLAGET

Skulder till kreditinstitut 2021/22 2021/22

Amortering inom 2 till 5 år 10 864 0
Amortering efter 5 år 0 0

10 864 0

NOT 22 FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT

KONCERNEN MODERBOLAGET

Skulder till kreditinstitut 2021/22 2021/22

Uppdragsutgifter -161 861 0
Delfakturerat 207 882 0
Upparbetning -17 006 0

29 015 0

NOT 21 CHECKRÄKNINGS- OCH FAKTURAKREDIT

KONCERNEN MODERBOLAGET

Skulder till kreditinstitut 2021/22 2021/22

Beviljade checkräkningskrediter 60 000 0
0 0
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NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER 

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Företagsinteckningar 35 000 0
Tillgångar belastade med  äganderättsförbehåll 13 047 0

48 047 0

Skulder för vilka säkerheter ställts

Checkräkningskredit, utnyttjat belopp 0 0
Företagsinteckningar 35 000 0

Övriga skulder till kreditinstitut 13 134 0
Tillgångar belastade med  äganderättsförbehåll 13 047 0

NOT 25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Borgensförbindelser till förmån för koncernbolag 34 560 35 280
Övriga borgensförbindelser 43 438 0

77 998 35 280

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Lönerelaterade skulder 30 625 3 245
Sociala avgifter 10 373 1 403
Varukostnader 6 581 0
Fraktkostnader 300 0
Tillkommande kostnader på avslutade projekt 4 881 0
Räntekostnader 25 0
Ej fakturerade ankomna varor 22 560 0
Övriga poster 17 953 671

93 298 5 319
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NOT 26 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021/22 2021/22

Av- och nedskrivningar 6 393 0
Avsättningar / reserveringar -9 005 0
Kursvinster / -förluster 0 0
Realisationsresultat 1 247 0
Upparbetning i successiv vinstavräkning -7 390 0

-8 755 0

Bromölla den 29 augusti 2022

 Leif Johansson  Magnus Andersson 
 Ordförande  

 Staffan Brege  Bengt Gustafsson

 Mikael Thörnkvist  Stefan Holmberg
   Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra underskrifter.

Ulf Lindesson
Auktoriserad revisor
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