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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Design Your Home Holding AB (publ) intygar härmed dels att denna
kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma 2019-01. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition i moderföretaget
Stockholm 2019-01

Armin Dartsch
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Information om verksamheten
Ledningen i Design Your Home Holding AB lämnar härmed sin förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2017.
Design Your Home Holding AB är sedan 3 september 2015 noterat på Euronext Paris,
marknadssegmentet Marché Libré, Paris, Frankrike. Noteringen är en notering på en icke-reglerad
marknad i EU. Per den 31 december 2015 var en typ av aktier utfärdad.
Antalet emitterade aktier uppgår till totalt 38 560 244. Varje stamaktie har en röst per aktie på
bolagsstämmorna.
Bolagets bokföringsvaluta är SEK och kvotvärdet är 0,9 SEK per aktie för samtliga aktier. Slutkursen
för aktien uppgick vid utgången av räkenskapsperioden till 1,93 EUR per 31 december 2017.
Detta motsvarar ett marknadsvärde av totalt
74.421.270,90 EUR. Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till ca. 350 aktieägare. Per den
31 december 2017 var de största aktieägarna följande:
Ägare
% av kapitalet
Gaetano LTD 52,19
Artemisia LTD 19,77

% av rösterna
52,19
19,77

Bolagets mål är från början att göra designmöbler tillgängliga för alla i hela Europa:
(i) DYH-gruppen är en tillverkare, distributör och återförsäljare av designmöbler i en kostnadsnisch.
Verksamheten kombinerar i grunden den tidiga fasen av traditionellt hantverk med de mest moderna
och aktuella tekniska möjligheterna som överskrider internationella gränser för att driva försäljningen.
Produkterna är delvis självtillverkade, marknadsförs online och stöds dessutom av mycket exakt
målgruppsprofilering.
(ii) DYH:s Augmented Reality App får verkligen människor involverade. DYH utvecklar state-of-the-art
teknik i form av en Augmented Reality-app för att underlätta en unik och ultramodern typ av
shoppingupplevelse för kunden.
(iii) DYH:s lågkostnadsbas och skalbarhet accelererar tillväxten som en logistikexpert inom leverans av
möbler över hela Europa och specialist inom online-marknadsföring, sociala medier och e-handel,
följer DYH ett strategiskt tillvägagångssätt med flera varumärken och med sina egna varumärken som
ROOMOX, Brooklyn Loft, Modern Interior, Luxurious och Scandinavian Interior. DYH bygger på en
stark närvaro som deras produkter redan upplever i fler än 20 europeiska länder.
(iv) DYH har ett befintligt nätverk av anslutna företag. DYH tillverkar inte bara sina egna designmöbler
och säljer dem över internet, utan har också introducerat flera tillverkare av designmöbler på
plattformen som anslutna för att också sälja sina produkter online. Bolagets samarbetspartners
producerar och marknadsför designmöbler och livsstilsprodukter i flera egna varumärken på DYH.com
till både high-end- och mediumsegmenten.
(v) DYH-teamupplevelsen. DYH-teamet har många års erfarenhet av designmöbelindustrin och kan
dra nytta av en mycket stor marknadserfarenhet. (vi) DYH kommer att vara ett mycket lönsamt och
snabbväxande företag. DYH är en del av en miljardindustri i euro och en marknad som växer med 40
% per år. Med den planerade investeringen på 5 miljoner euro
under de närmaste två åren kommer DYH kunna växa från att nu vara en verksamhet på 2 miljoner
euro till att vara ett 50 miljoner euro företag år 2020.
Företagets vision är att bli en ledande producent och distributör av prisvärda designmöbler och
belysningsarmaturer fram till år 2020, främst till europeiska kunder som är villiga att betala för högsta
kvalitet och design, men samtidigt är mycket mindre villiga att stödja konstgjord överprissättning av
produkter.
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Affärsstrategi:
Dotterföretagen DYH and ROOMOX etablerade sig själva på sina respektive marknader under
2016 and 2017 och har lyckats utäka sin genomslagskraft. Detta har uppnåtts bl a genom
webbutikerna www.dyh.com och www.roomox.com liksom genom AMAZON kanaler
(Leverantörscentral and återförsäljarcentral), 34.006 beställningar med tillsammans 43.428 artiklar
leverarades till svenska kunder in 2017. Dessutom introducerades t nya FF24 hyresalternativet genom
en pressrelease daterad 03. okttober 2017.
Dessutom kommer DYH att fortsätta sin tillväxtstrategi med följande medel:
(i) Lika som år 2016, använde dyh.com och roomox.com fortfarande 2017 en strategi för
penetrationsprissättning.
(ii) DYH:s och Roomox flerspråkiga plattformar erbjöd 2017 fortfarande en hög grad av skalbarhet för
att öka sin europeiska marknadsnärvaro.
(iii) Låga overheadkostnader och kostnadsstrukturer garanterar en konkurrensfördel.
(iv) Tekniska funktioner som DYH:s mobilapp skapar en unik kundupplevelse och kundretention
(3D-interaktivt paket på dyh.com) och
vidareutvecklades och förlängdes under 2017.
(v)Ökning av produktsortimentet och minskning av uppkomna kostnader med hänsyn till
produktdesignen.
(vi) Affärsstrategi
med stark försäljningstillväxt utgör DYH-koncernens strategi fram till år 2020. Kärnan i denna strategi
är positioneringen av DYH Group som en ekonomiskt
och miljömässigt ledande online-leverantör av attraktiva designmöbler i Europa.
(vii) DYH
Group fortsätter att sträva efter att leda genom användandet av intelligenta innovationer och teknik
inom design och inredning av lägenheter och hus samt genom produktkvalitetsfunktioner.
viii) Hög kundnöjdhet kommer att uppnås för en hållbar affärsframgång för DYH Group och dess
varumärken.
(ix) DYH Group avser huvudsakligen att dra nytta av nuvarande och framtida tillväxt i
möbelmarknaden, särskilt online. Ytterligare produkter, en kontinuerlig utveckling av
ROOMOX och förvärvet av ytterligare märken och distributionskanaler, samt strategiska partners som
ATON GmbH kommer att bidra till en stark tillväxt.
(x) DYH Group strävar i allmänhet efter en bruttovinstmarginal på 50 % för att säkerställa sund
ekonomi.
Fusion av helägt dotterföretag
Unde året har dotterföretaget Roomox Limited fusionerats med dotterföretaget Design Your Home
Limited.
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
I oktober 2017 påbörjade bolaget förhandlingar med en potentiell investerare om ett lån om flera
millioner brittiska pund och framtagande av prospect för en intrudtion på aktiebörsen i London.
Följaktligen bildades DYH Global PLC redan i november 2017 och tog över all operationell verkamhet
från DYH Ltd i början av 2018. Sedan dess driver DYH Global PLC båda bolagets webbsidor,
dyh.com and roomox.com.
Förändringar i styrelsen:
De två styrelseladmöter som avgick under 2016 ersattes av Connie ´Orville and Andreas Garke vid
en exrta bolagsstämma i januari 2017.
Pga av sjudom lämnade Mrs D ´Orville styrelsen i november 2017.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Koncern
Belopp SEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet

2017-12-31
67 885
-5 920
267 692
76,5 %

2016-12-31
57 678
-79 953
268 272
78,7 %

2015-12-31
24 715
-54 702
315 276
92,3 %

2014-12-31

2013-12-31

2017-12-31
-5
-608
383 893
79,6 %

2016-12-31
-2 380
384 167
88,7 %

2015-12-31
1 025
-2 450
354 180
96,9 %

2014-12-31

2013-12-31

Belopp anges i tKr

Moderföretag
Belopp SEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet

104
100,0 %

Belopp anges i tKr

Förväntad framtida utveckling
Koncern och moderföretag
Koncernen kommer att fortsätta att fokusera under 2018 och därefter på en djupare och bredare
marknadspenetration i
Europa. Redan påbörjade förhandlingar med affärspartners i USA stannade upp i slutet av 2016 tills
nyligen. Viktigt förblir
försäljningsutvecklingen av verksamheten genom en väsentlig och organisk tillväxt.
Vidare kommer det vara bolagets mål att teckna avtal med en investerare (flera investerare) före
utgången av 2018 vilket
kommer att innefatta en eventuell notering på en större europeisk aktiemarknad med högre
transaktionsvolym och mindre
volatilitet med målet att öka rörelsekapitalet och tillgodose alla aktieägares förväntningar.
Med bolagets finansiella situation är styrelsen av uppfattningen att bolaget är en kontinuerlig
verksamhet.

Eget kapital
Aktie- Övrigt tillskjutet
kapital
kapital
Koncernen
Ingående balans 2017-01-01
Justerad ingående balans 2017-01-01

Reserver

34 704 220
34 704 220

310 958 003
310 958 003

-

Förändringar direkt mot eget kapital
Omräkningsdifferenser
Summa

-

19 620
19 620

-

Transaktioner med ägare
Summa

-

-

-

-

-

-

34 704 220

310 977 623

-

Omföring mellan poster i eget kapital
Summa
Eget kapital 2017-12-31
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Balanserat resultat
inkl årets resultat

Innehav utan
best. inflytande

Koncernen
Ingående balans 2017-01-01

-54 743 839

Justerad ingående balans 2017-01-01

-54 743 839

Årets resultat

-79 877 280

Förändringar direkt mot eget kapital
Omräkningsdifferenser
Summa Förändringar i redovisade värden

-348 088
-80 225 368

572 642
572 642

Transaktioner med ägare
Summa

-

-

Omföring mellan poster i eget kapital
Summa

-

-

-134 969 207

572 642

2017-12-31

2016-12-31

34 704 220

Eget kapital 2017-12-31

-

Moderföretag
Specifikation av bundet och fritt eget kapital:
Aktiekapital
Nyemmission
Överkursfond
Totalt bundet eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt fritt eget kapital

310 958 003
345 662 223
-4 543 107
-608 793
-5 151 900

104 221
34 599 999
310 958 003
345 662 223
-2 449 713
-2 093 394
-4 543 107

Totalt eget kapital

340 510 323

341 119 116

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 305 806 103 kronor , disponeras/(behandlas) enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i SEK
308 106 803
308 106 803

Löpande text
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

67 885 855
142 453
68 028 308

57 678 347
112 876
57 791 223

-37 847 998
-607 129
-11 495 573

-46 090 196
-8 559 386
-7 833 819

-353 565

-69 318 585

-4 093 576
-19 016 093
-5 385 626

-4 970 971
-78 981 734

15 752
-550 952
-5 920 826

132 925
-1 104 408
-79 953 217

Resultat före skatt

-5 920 826

-79 953 217

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-58 248
-5 979 074

85 528
-79 867 689

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-5 655 481
-323 593

-79 885 098
-9 591

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivning av omsättningstillgångar
utöver normala nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not

3

4

5
6
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2017-12-31

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Goodwill

7
8

834 274
224 025 670
224 859 944

916 130
224 025 470
224 941 600

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar

9
10

8 471 708
3 050 134
11 521 842

8 418 080
1 966 474
10 384 554

236 381 786

235 326 154

539 782
539 782

4 448 098
4 448 098

1 907 871
75 221
28 567 992
30 551 084

4 710 177
118 581
20 722 162
1 445 708
26 996 628

220 256

1 500 771

31 311 122

32 945 497

267 692 908

268 271 651

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2017-12-31

2016-12-31

35 212 332
317 054 123
-397 136
-147 160 206

34 704 220
310 958 003
-134 949 587

204 709 113

210 712 636

149 968

572 642

204 859 081

211 285 278

2 107 892

2 129 412

2 107 892

2 129 412

38 183 057
1 604 619

1 936 171
39 139 158

39 787 676

41 075 329

1 887 460
3 812 266
858 046

668 529
3 189 613
-

43 461
10 307 577
3 756 603
272 846

72 394
9 571 096
280 000

20 938 259

13 781 632

267 692 908

268 271 651

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

-5 841
-5 841

-

-607 129
4 266
-608 704

-1 742 189
-1 742 189

70
-159
-608 793

51
-637 717
-2 379 855

Resultat före skatt

-608 793

-2 379 855

Årets resultat

-608 793

-2 379 855

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

3

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

5
6
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2017-12-31

2016-12-31

7

834 274
834 274

834 274
834 274

11

360 001 220
21 732 887
381 734 107

360 001 220
21 809 135
381 810 355

382 568 381

382 644 629

1 279 469
1 279 469

1 427 330
1 427 330

45 969

95 094

1 325 438

1 522 424

383 893 819

384 167 053

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2017-12-31

2016-12-31

34 704 220
34 704 220

34 704 220
34 704 220

310 958 003
-4 543 107
-608 793
305 806 103

310 958 003
-2 449 713
-2 379 855
306 128 435

340 510 323

340 832 655

38 183 057
669 639
38 852 696

39 139 157
39 139 157

685 089
1 436 682
2 159 029
250 000
4 530 800

347 508
1 438 705
2 159 028
250 000
4 195 241

383 893 819

384 167 053

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Då företaget är ett mindre företag tillämpas lättnadsregler såsom att Finansieringsanalys
(kassaflödesanalys) ej behöver
upprättas (2 kap. 1§ årsredovisningslagen).

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen. [alt Avskrivning på [ange vilken] räknas in i det redovisade värdet för
varulager/annan anläggningstillgång.]

Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar
Goodwill
Övriga immaterialla tillgångar

Koncern
år

Moderföretag
år

5
5

5
5

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
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Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna [ange vilka] har skillnaden i förbrukningen av
betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter
vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Koncern
år

Moderföretag
år

5

5

Materiella anläggningstillgångar:
-Maskiner och andra tekniska anläggningar

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de 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.

Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av
tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de
uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.
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Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen [Alt. (eller) vägda
genomsnittspriser]. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa
varorna till deras aktuella plats och skick.
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och
de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
tillverkningen [eller uppgår till mer än ett oväsentligt belopp]. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt
kapacitetsutnyttjande.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12 (Finansiella instrument värderade
enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade
med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den
finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen
fullgjorts eller upphört. Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen [alt. likviddagen].
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12
i BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur de finansiella
instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.
(i) Finansiella tillgångar som innehas för handel
Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas i
resultaträkningen. I kategorin ingår derivat med positivt verkligt värde med undantag för derivat som är
ett identifierat och effektivt säkringsinstrument.
(ii) Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper med
fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och
förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.
(iii) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara
betalningar, men som inte är derivat. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid
anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter
avdrag för osäkra fordringar.
(iv) Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i
någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna
kategori. Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som dotterföretag, intresseföretag eller
gemensamt styrda företag redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt
värde. Företaget har valt att redovisa periodens förändring i verkligt värde direkt i eget kapital. De
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ackumulerade värdeförändringarna redovisas i 'Fond för verkligt värde'.
[alt. Företaget har valt att redovisa periodens förändring i verkligt värde i resultaträkningen.]
(v) Finansiella skulder som innehas för handel
Finansiella skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar
redovisade i resultaträkningen. I kategorin ingår derivat med negativt verkligt värde med undantag för
derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument.
(vi) Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet
och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs
att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har
identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och
riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.
(i) Fordringar och skulder i utländsk valuta
För säkring av fordran eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. För skydd mot valutarisk
tillämpas inte säkringsredovisning eftersom en ekonomisk säkring avspeglas i redovisningen genom
att både den underliggande fordran eller skulden och säkringsinstrumentet redovisas till balansdagens
valutakurs och valutakursförändringarna redovisas i årets resultat. Valutakursförändringar avseende
rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan valutakursförändringar
avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot.
(ii) Kassaflödessäkringar av osäkerhet i prognostiserade transaktioner i utländsk valuta
Valutaterminer vilka används för säkring av mycket sannolika prognostiserade transaktioner i utländsk
valuta redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Periodens värdeförändringar redovisas direkt i
säkringsreserven i eget kapital. Vid säkring av prognostiserad försäljning i utländsk valuta omförs den
ackumulerade värdeförändringen som är hänförlig till säkringsinstrumentet till resultaträkningen
samtidigt som försäljningsintäkten redovisas. Vid säkring av inköp av varor eller materiella
anläggningstillgångar i utländsk valuta inkluderas den ackumulerade värdeförändringen som är
hänförlig till säkringsinstrumentet i anskaffningsvärdet för varulagret eller den materiella
anläggningstillgången.
(iii) Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
För säkrade valutakursrisker i utländska nettoinvesteringar, har både den säkrade posten
och säkringsinstrumentet värderats till balansdagens kurs. Omvärderingseffekterna redovisas direkt i
eget kapital. I de fall effekten av omvärderingen av säkringsinstrumentet är större än effekten av
omvärderingen av den säkrade posten, redovisas den överskjutande delen i resultaträkningen.
(iv) Kassaflödessäkring ränterisk
För säkring av osäkerheten i mycket sannolika prognostiserade ränteflöden avseende upplåning till
rörlig ränta används ränteswappar där företaget erhåller rörlig ränta och betalar fast ränta.
Ränteswapparna värderas till verkligt värde i balansräkningen. Räntekupongdelen redovisas löpande i
årets resultat som en del av räntekostnaden. Orealiserade förändringar i verkligt värde på
ränteswapparna redovisas direkt i säkringsreserven i eget kapital så länge som kriterierna för
säkringsredovisning är uppfyllda.
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Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
En uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran får inte redovisas för temporära skillnader
som härör från ej överförda vinstmedel från utländska dotterföretag, filialer, intresseföretag eller
gemensamt styrda företag, om det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att
återföras inom en överskådlig framtid.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.
Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt 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 strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren 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 samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
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identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuell nedskrivning.

Negativ goodwill
Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag understiger
det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.
Avser uppkommen negativ goodwill framtida kostnader eller framtida förluster, redovisas negativ
goodwill som en avsättning i balansräkningen och upplöses i takt med att kostnaderna (förlusterna)
uppstår. Uppkommer negativ goodwill istället på grund av andra orsaker redovisas negativ goodwill
som en avsättning i balansräkningen till den del den inte överstiger verkligt värde på förvärvade
identifierbara icke-monetära tillgångar. Den del som överstiger detta värde intäktsförs omedelbart. Den
del av negativ goodwill som inte överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära
tillgångar intäktsförs på ett systematiskt sätt över en period som beräknas som kvarvarande vägd
genomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade identifierbara tillgångarna som är avskrivningsbara.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag
och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag [och gemensamt styrda företag som
redovisas enligt klyvningsmetoden], elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid
transaktioner med intresseföretag [och gemensamt styrda företag som redovisas enligt
kapitalandelsmetoden] elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den
utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
Leasing
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget.
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade nedskrivningar [med tillägg för uppskrivningar.] I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Design Your Home Holding AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar
för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och är främst värdering av goodwill/aktier i dotterbolag
och materiella anläggningstillgångar.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade
värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångars återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens
verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den uträckningen det är sannolikt
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att underskotten kan nyttjas mot överskott vid framtida beskattning.
lnkurans i varulager
I bokslutet görs nedskrivning för inkurans baserat på uppskattad verklig inkurans. Att fastställa
nedskrivningsbehovet är en väsentlig och svår bedömningsfråga.

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncern
Vidarefakturerade kostnader
Summa

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

142 453
142 453

112 876
112 876

-

-

Moderföretag
Summa

Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
Medelantalet anställda
2017-01-012017-12-31

Varav män

2016-01-012016-12-31

Varav män

-

-

-

-

Dotterföretag
Sverige
Totalt dotterföretag

28
28

-

28
28

-

Koncernen totalt

28

-

28

-

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

15 682
70
15 752

132 874
51
132 925

70
70

51
51

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

550 793
159
550 952

278 777
358 952
637 729

159

278 777
358 952

159

637 729

Moderföretag
Totalt moderföretaget

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncern
Kursdifferenser
Ränteintäkter, övriga

Moderföretag
Ränteintäkter, övriga

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncern
Kursdiferenser
Räntekostnader, övriga

Moderföretag
Kursdiferenser
Räntekostnader, övriga
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Årets omräkningsdifferenser

2017-12-31

2016-12-31

1 006 003

438 498
561 250
6 255
1 006 003

1 006 003
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
-Årets omräkningsdifferenser
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

-89 873

-89 873

-53 020
-33 999
-2 854
-89 873

916 130

916 130

834 274

305 931
528 343

834 274

834 274

-

-

834 274

834 274

2017-12-31

2016-12-31

344 276 481

343 047 698
1 228 783

Ackumulerade avskrivningar:
Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Goodwill
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

200
344 276 681
-120 251 011

344 276 481

-120 251 011

-51 457 154
-68 793 857
-120 251 011

-

-

224 025 670

224 025 470

-

-

-

-

-

-

-

-
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Not 9 Byggnader och mark
2017-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Förvärv av dotterföretag
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
-Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut
Ackumulerade uppskrivningar:
-Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
-Årets nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Vid årets slut
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
Vid årets slut
Ackumulerade uppskrivningar:
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets slut

2016-12-31

8 741 286

8 741 286

131 886
8 609 400
8 741 286

-3 845

-3 845

-3 807
-38
-3 845

628
628

-

-319 361
-319 361

-319 361
-319 361

8 418 708

8 418 080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Redovisat värde vid årets slut

-

-

Vid årets slut

-

-

Redovisat värde vid årets slut

-

-

-

-

-

-

Varav mark
Koncernen
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretaget
Redovisat värde vid årets slut
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Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Rörelseförvärv
-Årets omräkningsdifferenser
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning
-Årets omräkningsdifferenser
-Vid årets slut
Ackumulerade uppskrivningar:
-Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

4 494 729
1 437 225

718 176
816 803
2 925 866
33 884
4 494 729

5 931 954
-2 528 255

-2 881 820

-203 200
-1 823 634
-486 922
-14 499
-2 528 255

-

-

-

-

3 050 134

1 966 474

2017-12-31

2016-12-31

360 001 220

360 001 220

343 632 200
6 803 020
9 566 600
360 001 820

Ackumulerade uppskrivningar:
Vid årets slut

-

-

Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets slut

-

-

360 001 220

360 001 820

-353 565

Redovisat värde vid årets slut

Not 11 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Förvärv
-Omklassificeringar
-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
Design Your Home Equity AB, 556996-6152
Stockholm
Design Your Home Limited. 08997554
London
Aton Verwaltungs- und Handels GmbH, 98171
Berlin

Antal
andelar

i%
100

2017-12-31
Redovisat
värde
1 175 000

2016-12-31
Redovisat
värde
1 175 000

100

74 355 200

74 355 200

92

284 471 020

284 471 020

360 001 220

360 001 220
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Design Your Home Holding AB (publ)
556762-1155

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen
Ställda säkerheter
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Spärrade bankmedel

Summa ställda säkerheter

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

2017-12-31
Inga

2016-12-31
Inga

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000
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Design Your Home Holding AB (publ)
556762-1155

Underskrifter
Stockholm 2019-01-

Armin Dartsch
Styrelseledamot

Andreas Clarke
Verkställande direktör

Torben Elkjaer Pedersen
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Bo Axelsson
Auktoriserad revisor

2019

1(2)

Årsstämmoprotokoll
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägare i Design Your Home Holding AB (publ),
556762-1155, "Ort" 20xx-mm-dd.
Antal
aktier

Närvarande

§1

Till ordförande för stämman valdes.......

§2

Till att föra protokoll för stämman valdes.......

§3

Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av NN
och NN.

§4

Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

§5

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes.

§6

Styrelsen /och verkställande direktören/ föredrog den upprättade årsredovisningen
och revisionsberättelsen /samt koncernredovisning och revisionsberättelse/
för räkenskapsåret 2017.

§7

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret.

§8

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens /och verkställande direktörens/ förslag
att till förfogande stående vinstmedel 305 806 103 kronor, skall disponeras så att till
att utdelning lämnas med xx kronor per aktie, totalt yy kronor och att resterande
xx kronor balanseras i ny räkning. Utbetalningen ska verkställas (datum).

§9

Styrelsens /ledamot/ ledamöter /och verkställande direktören/ beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2017.

§ 10

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå med xx kronor /att inget arvode
skulle utgå till styrelsen. Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning.

§ 11

Till ordinarie /styrelseledamot/ styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie
årsstämma omvaldes NN och MM samt till styrelsesuppleant NN.

§ 12

Till ordinarie revisor för kommande tre år omvaldes NN och till revisorssuppleant
MM.

§ 13

Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Justeras:

NN
Ordförande

NN

Antal
röster

2(2)

Vid protokollet:

NN

