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Kvartalsrapport Q1 
2019-01-01 – 2019-03-31 

Reinhold Europe AB (publ)  

Org. nr. 556706–3713 

 

Reinhold Europe AB (publ.), 556706–3713, bolaget erbjuder moderna fastighetsrelaterade produkter i 

ett bolag som bygger på tradition och innovation. Under slutet av 1950-talet beslutade Reinhold 

Gustafsson att implementera idén att bygga traditionell svensk funktionalism och kombinera hög 

kvalitet och rimliga hyror. En inriktning som gjorde Reinhold till en av Sveriges mest legendariska 

byggmästare. Besjälad av tron på att skapa win-win lösningar i all affärsverksamhet, hävdade 

Reinhold Gustafsson ofta att ”det är bättre att ha en del i ett större antal projekt som var och en ger 

rimlig lönsamhet, än att ha ett fåtal projekt med den högsta lönsamheten”. 

 

Idag är detta historia och det nya Reinhold Europe ska inte äga eller förvalta fastigheter, men arvet 

lever vidare i bolagets visioner och dagliga affärsverksamhet fast nu med en ny inriktning kring 

fastighetsrelaterade produkter och tjänster med hög avkastning. 

  



 

 
Reinhold Europe AB (publ), 556706–3713, Kvartalsrapport Q1 2019 2(5) 

 

 

 

 

Styrelsens kommentarer 

Styrelsens omstruktureringsarbete har fortsatt under det första kvartalet 2019 med ett fokus på att 

stärka bolagets balansräkning genom att minska dess skuldbörda. Styrelsen arbetar även med att hitta 

finansiering för framtida verksamhet. 

Som ett led i Reinhold Europe ABs strategi att erbjuda fastighetsrelaterade varor och tjänster, inte att 

äga eller förvalta fastigheter, har styrelsen fått ett bemyndigande av aktieägarna att vid ett eller flera 

tillfällen öka kapitalbasen vilket primärt kommer användas för strategiska viktiga förvärv.  

Första kvartalet 2019 har varit ett avvaktande kvartal för Reinhold Europe AB men det är styrelsens 

fasta övertygelse att det omfattande arbete som gjorts under senare år skapat en nödvändig grund för 

framtida möjliga affärer.   

Bolaget planerar att lämna halvårsrapport 30:e augusti samt 9 månaders rapport 29 november 2019.  

Väsentliga händelser under perioden 

• Bobby Mandl avgick som styrelsens ordförande och vid extra bolagsmöte valdes Runar 

Söderholm.  

• Bolaget slutförde försäljningen av dotterbolaget WXY Holding AB, vilken beslutades under 

slutet av 2018.  

Väsentliga händelser efter perioden 

• Efter perioden har inga väsentliga händelser inträffat 

Övrig information från bolaget 

Ingen koncernredovisning upprättas då bolagets operativa dotterföretag avyttrats.  

Årsredovisningen för Reinhold Europe har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1, 

samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations 

Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Det finns inga balansposter som har värderats till 

verkliga värden. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 

uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 

tillämpningen av Bolagets redovisningsprinciper.  

Rapporten har upprättats enligt samma princip som årsredovisningen för 2018, och de kommentarer 

som är angivna i årsredovisningen för år 2018 är även tillämpliga på denna rapport 

Det finns ett antal riskfaktorer som kan påverka Bolagets verksamhet. Kort kan man säga att bolaget 

observerat och har handlingsplan för att motverka de möjliga risker som identifierats. 

Dessutom kommer utgången av förhandling av kända krav från tidigare verksamhet, eventuella 
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okända krav från tidigare verksamhet samt utfall av kommande finansieringsförsök ha signifikant 

inverkan på Bolaget. 

Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer 

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande 

översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt att den beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som bolaget och dess dotterbolag står inför. 

Stockholm 2019-05-31 

 

Runar Söderholm  Harry Rosenberg Ingvar Rehbinder 

Ordförande  Ledamot Ledamot och tf VD 

 

Denna information är sådan information som Reinhold Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 31 

maj 2019 kl. 16:00. 
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Finansiella rapporter 

Samtliga dotterbolag är avvecklades under 2018 varför jämförelsesiffrorna endast avser moderbolaget. 

 

Resultaträkning Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec  
Belopp i KEUR 2019  2018  2018    
    

Rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 270,9 

Bruttovinst 0,0 0,0 270,9 

Övriga externa rörelsekostnader 21,4 -87,1 -767,9 

Övriga Rörelsekostnader   -1 016,8 

Rörelseresultat 21,4 -87,1 -1 513,8 

Finansiella poster -30,0 -6,5 341,6 

Resultat efter finansiella poster -8,6 -93,6 -1 172,2 

Resultat före skatt -8,6 -93,6 -1 172,2 

Skatter 0,0 -21,3 -21,3 

Nettoresultat -8,6 -114,9 -1 193,5 

        

Genomsnittligt antal aktier 143 724 524 117 926 724 143 724 524 

Resultat per aktie Euro -0,00 -0,00 0,00 

 

Balansräkning Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec  
Belopp i KEUR 2019  2018  2018  

Finansiella anläggningstillgångar 946,3 1 965,8 1 657,5 

Summa anläggningstillgångar 946,3 1 965,8 1 657,5 

 

Omsättningstillgångar 558,3 152,6 507,8 

Kassa och Bank 0 0,0 0 

Summa omsättningstillgångar 558,3 152,6 507,8 

Summa Tillgångar 1 504,6 2 118,4 2 165,3 

    

Eget Kapital       

Aktiekapital 66,9 1 000 66,9 

Balanserade medel -1 165,9 -3 174,5 -1 157,3 

Summa eget kapital -1 099,0 -2 174,5 -1 090,4 

 

Långfristiga skulder 475,0 475,0 475,0 

 

Leverantörsskulder 210,7 347,1 684,7 

Kortfristiga skulder 1 615,2 3 254,5 1 718,0 

Upplupna kostnader  302,7 216,3 378,0 

Summa Kortfristiga skulder 1 504,6 3 817,9 2 780,7 

Summa eget och främmande kapital 1 504,6 2 118,4 2 165,3 
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Förändringar i Eget Kapital 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Belopp i Euro 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 
       

Ingående balans -1 090,4 -2 059,6 -2 059,6 

Nyemission   2 162,7 

Resultat för perioden -8,6 -114,9 -1 193,5 

Utgående balans -1 099,0 -2 174,5 -1 090,4 

 

Kassaflödesanalys Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec  
Belopp i KEUR 2019  2018  2018  

Kassaflöde operativa verksamheten -608,1 -65,5 -866 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 710,7 0 309 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -102,6 -65,5 557 

Kassaflöde för perioden 0,0 0,0 0,0 

 

Likvida medel vid periodens början 0,0 0,0 0,0 

Likvida medel vid periodens slut 0,0 0,0 0,0 
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