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Vi erbjuder ett sofistikerat och  
tidlöst boende för medvetna 
människor. Genom att se bortom  
invanda mönster utvecklar vi vackra, 
genomtänka och personliga hem. 

Hem att leva i och beröras av, länge.
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Under 2021 fortsatte Patriam att expandera verksamheten 

och vi stärkte såväl organisationen och våra processer, som 

vår projektportfölj. De justeringar som vi har gjort med vår 

affärsmodell har fått en bra verkningsgrad och vi utvecklar 

nu betydligt fler lägenheter samtidigt som vår lönsamhet har 

ökat betydande. 2021 blev därför Patriams mest framgångsrika 

år hittills och resultatet blev 24,7 mkr samtidigt som Patriam 

tillträdde och ingick avtal om nya förvärv om ca 340 mkr. 

Året startade med att vi tillträdde fastigheten 
Torselden 8 på Lidingö. Ett projekt som vi 
sedan både projektutvecklade fick bygglov 
på och produktionsstartade. Kunderna 
flyttade in i vårt projekt i Nacka Strand och 
vi förvärvade två projekt på Lilla Essingen 
med lagakraftvunnen detaljplan. Under året 
rekryterade Patriam tre nya medarbetare 
som har kommit in på ett bra sätt i verksam-
heten, med både ökad produktivitet och 
effektivitet som följd.  

Under året har Patriam tagit fram ett grönt 
obligationsramverk vilket i somras erhåll 
certifiering enligt Climate Bonds Initiative. 
Ramverket möjliggör att Patriam nu kan 
emittera gröna obligationer för att finansiera 
hållbar fastighetsutveckling, både inom den 
befintliga obligationsramen samt framtida 
obligationsemissioner. Som en del av 
certifieringen har Patriams pågående projekt 
på Lidingö retroaktivt certifierats som ”grönt”.

Bostadsmarknaden har haft medvind 
under 2021 och det råder för närvarande 
säljarens marknad med litet utbud och stor 
efterfrågan. Samtliga kommuner där våra 

projekt återfinns har stärkts under året och 
nyproduktionsmarknaden har nu en historiskt 
stor andel kunder som kan tänka sig att flytta 
till nyproduktion.   

Jag är övertygad om att en viktig del i 
Patriams framgång har varit vårt nitiska arbete 
med att vidareutveckla företagskulturen och 
stärka organisationen samt att vi har sett 
över våra processer och rutiner. Vi har byggt 
upp och organiserat Patriam så att vi nu kan 
skala upp verksamheten och ta oss an fler 
bostadsrättsprojekt i Stockholm. 

Jag är otroligt stolt över det Patriam åstad-
kom under 2021. Våra fantastiska medarbe-
tare har gjort en enastående arbetsinsats i 
vår strävan att på sikt nå vår vision. Vi ser nu 
med tillförsikt framåt, 2022 har börjat starkt 
och vi har redan hunnit med att ingå avtal 
om förvärv av ett fint bostadsrättsprojekt i 
Bromma och vi ska fortsätta att utveckla oss, 
vår affär och vår verksamhet.  

Tack för i år!
Andreas Holmberg, VD, Patriam Invest

VD HAR ORDET

AFFÄRSIDÉ
Patriam utvecklar bostadsrätter i premiumsegmentet  

i partnerskap med finansieringsinstitut.

VISION
Att vara den marknadsledande bostadsutvecklaren inom premiumsegmentet 

med fokus på att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi strävar efter att vara 
en ideal arbetsgivare som attraherar de bästa talangerna, likväl en uppskattad 

partner hos investerare och finansieringsinstitut.

MISSION
Genom innovation, funktionalitet och modern design berikar vi människors  

liv och välmående, samtidigt som vi respekterar omvärlden och miljön.
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Patriams affärsmodell har sin grund i utvecklandet av bostadsrätter 
inom premiumsegmentet. Projekten utgår från platsens förutsättningar 
och genom ingående marknadsanalyser skapas den övergripande 
projektplanen. Patriams aktiva riskhantering i hela projektprocessen; 
från förvärv till finansiering och genomförande är central för att 
uppnå kontrollerade och lönsamma projekt. 

Varje investering utvärderas utifrån ett antal kriterier där den 
övergripande strategin grundas i ett effektivt genomförande från 
förvärv till kundernas inflytt. Den primära förutsättningen för effektivt 
genomförande uppnås genom hantering av projektens myndighets- 
risker, där investeringar i projekt med färdiga detaljplaner driver 

strategin. Kombinationen med lägen i redan etablerade områden, sk. 
”infill-projekt” skapar goda förutsättningar för aktiv riskhantering och 
god avkastning. 

Patriams tillväxt och ökade lönsamhet ska ske genom en robust 
och stabil finansieringsmodell och avvägd belåningsgrad. Vi strävar 
efter att hålla kontinuitet och vårt mål är att driva minst två parallella 
projekt i produktion. Som för de flesta fastighetsbolag och bostads- 
utvecklare sker en kontinuerlig utvärdering av byggrättsportföljen 
där lägre prioriterade byggrätter kan komma att avyttras till förmån 
för nya projekt.

PROJEKTPORTFÖLJEN
Under 2021 och början av 2022 har Patriam förstärkt den kommande 
byggrättsportföljen med motsvarande 13 500 kvm BTA genom 
ingångna avtal om förvärv på Lilla Essingen och i Bromma. förvärven 
på Lilla Essingen och i Bromma. Tillsammans med de tidigare 
innehaven genom Fastigheterna i Danderyd (Snödroppen 1 /10/12) 
samt minoritetsägandet i Linde Tjurhornet 7 har koncernen skapat 
goda förutsättningar för fortsatt långsiktig tillväxt.

En uttalade strategi är sedan tidigare att fokusera affärsgenereringen 
mot projekt med färdiga detaljplaner. Detta har utökats till att även 
inkludera projekt med pågående detaljplaner som är i fas av nära 
antagande men där tillträde sker först efter att detaljplanen vunnit 
laga kraft. Kombinationen av ovan skapar en långsiktigt stark 
byggrättsportfölj där tempot såväl som transaktionsintensiteten hålls 
på en hög nivå. Vidare skapar det försättningar att planera verksam-
heten med med hänsyn till både till kapitalbehov och resurser.

Patriam är en bostadsutvecklare som utvecklar hållbara hem inom premium- 
segmentet i attraktiva kommuner och i bra lägen inom kommunen. Vi sätter  
kunden i centrum och skapar moderna och personliga boenden med nytänkande 
och samtida arkitektur. Vi skapar hem att leva i och beröras av, länge.

VÅR VERKSAMHET

PÅGÅENDE NYPRODUKTION

TORSVIK  |  LIDINGÖ
Projektet tillträddes av Patriam i januari 2021. Fastigheten som ligger 
vid Torsplan invid Lidingöbron har närhet till natur och vattenområden 
och endast 14 minuters bilfärd in till Stockholm City. Per årsskiftet 
pågår produktionen och planerad inflyttning är Q3 2023.

Bostadstyp: Bostadsrätter
Antal lägenheter: 48 st
Produktionsstart: Q3 2021
Säljstart: Q1 2022
Bostadsstorlekar: 38 – 171 kvm
Antal kvadratmeter (BTA): 7 100 kvm
Antal kvadratmeter (BOA): Ca 4 400 kvm
Inflyttning: Q3 2023
Arkitekt: Arkitema

PÅGÅENDE NYPRODUKTION
Tidplan

Säljstartade 
bostäder

Bokade 
Bostäder Sålda Bostäder

Projekt Fastighet
Antal 

Bostäder

Antal 
kvm 
BTA

Bygg-
start Säljstart Färdigt

Under 
året Totalt

Under 
året Totalt

Under 
året Totalt

Försälj-
ningsgrad 

(%)

Patriam Lidingö Torselden 8  48  7 100 Q3 21 Q1 22 Q3 23  -    -    29  48  -    48 0%
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PRIMUS  |  LILLA ESSINGEN
Under december 2021 ingick Patriam avtal om förvärv om två projekt 
på Lilla Essingen om ca 8 200 kvm BTA. Planerat tillträdet till fastig- 
heterna är maj 2022. På platsen kommer Patriam utveckla två separata 
bostadsrättsföreningar med en unik vattenkontakt.

Bostadstyp: Bostadsrätter
Antal lägenheter: Ca 80 st
Produktionsstart: Q3 2023
Säljstart: Q3 2023
Bostadsstorlekar: 40 – 200+ kvm
Antal kvadratmeter (BTA): 8 100 kvm
Antal kvadratmeter (BOA): Ca 6 000 kvm
Inflyttning: Q4 2024 och Q4 2025
Arkitekt: TBD

BÄLLSTA  |  BROMMA
Under februari 2022 ingick Patriam avtal om förvärv om 5 000 kvm BTA 
beläget längs Bällstavägen i Bromma. I området pågår en ny detaljplan för 
bostäder vilken förväntas vinna laga kraft under Q4 2023. Bromma är ett 
prioriterat och attraktivt område för Patriam, där det råder brist på bostäder.

Patriam tillträder då detaljplanen vunnit laga kraft och fastighetsbildningen på 
platsen är genomförd. 

Bostadstyp: Bostadsrätter
Antal lägenheter: Ca 60 st
Produktionsstart: Q1 2024
Säljstart: Q3 2024
Bostadsstorlekar: 40 – 120 kvm
Antal kvadratmeter (BTA): Ca 5 300 kvm
Antal kvadratmeter (BOA): Ca 4 200 kvm
Inflyttning: Q4 2025 
Arkitekt: TBD

KOMMANDE NYPRODUKTION

KOMMANDE NYPRODUKTION
Tidplan

Säljstartade 
bostäder

Bokade 
Bostäder

Sålda 
Bostäder

Projekt Fastighet
Antal 

Bostäder

Antal 
kvm 
BTA

Bygg-
start

Sälj- 
start Färdigt

Under 
året Totalt

Under 
året Totalt

Under 
året Totalt

Försälj-
ningsgrad 

(%)

Patriam Lilla 
Essingen Del av Primus 1 80 8 100 Q3 23 Q3 23 Q4 25  -    -    -    -    -    -   0%

Patriam 
Bromma Hingsten 1/2 60  5 300 Q1 24 Q3 24 Q4 25  -    -    -    -    -    -   0%

Patriam 
Enebytorg

Snödroppen 
1/10/12 200  10 200 n/a n/a n/a  -    -    -    -    -    -   0%

Patriam Linde Tjurhornet 7 120  10 400 n/a n/a n/a  -    -    -    -    -    -   0%
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LINDE  |  JOHANNESHOV, STOCKHOLM
Fastigheten är belägen i slakthusområdet i Johanneshov där Patriam är 
minoritetsägande om 33%. I dagsläget drivs en detaljplaneprocess med 
Stockholms stad.

Bostadstyp: Bostadsrätter
Förväntad lagakraft av detaljplan: 
Antal lägenheter: Ca 120 st
Uppskattad byggrätt (BTA): Ca 10 400
Antal kvadratmeter (BOA): Ca 7 800

ENEBYTORG  |  DANDERYD
Enebytorg ligger i Danderyd och förvärvades av Patriam 2015. 
Fastigheten består utav tre hyresfastigheter som i dagsläget genererar 
ett driftnetto om ca: 1,2 mkr. Patriam driver för närvarande en process 
tillsammans med kommunen att ta fram en ny detaljplan som inväntar 
godkännande. Om detaljplanen vinner lagakraft planerar Patriam att 
riva nuvarande fastigheter och utveckla en ny flerfamiljsbostads- 
bebyggelse på fastigheten. Per årsskiftet är inget beslut fattat att aktivt 
utveckla fastigheterna varför dom kan komma att fortsätta förvaltas i 
sin nuvarande utformning.

Bostadstyp: Bostadsrätter
Förväntad lagakraft av detaljplan: 2022/2023
Antal lägenheter: Ca 200 st
Uppskattad byggrätt (BTA): Ca 10 200 kvm
Antal kvadratmeter (BOA): Ca 9 000 kvm

LINDE  |  JOHANNESHOV, STOCKHOLM
Fastigheten är belägen i slakthusområdet i Johanneshov där Patriam är 
minoritetsägande om 33%. I dagsläget drivs en detaljplaneprocess med 
Stockholms stad.

Bostadstyp: Bostadsrätter
Förväntad lagakraft av detaljplan: 
Antal lägenheter: Ca 120 st
Uppskattad byggrätt (BTA): Ca 12 100
Antal kvadratmeter (BOA): Ca 7 800
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Patriam Invest AB (publ), 
org nr 559201-2206 (”Patriam”), med postadress Biblioteksgatan 3, 
111 46 Stockholm får härmed avge årsredovisning och koncernredo-
visning för räkenskapsåret 2021. Jämförelser angivna inom parentes 
avser föregående år. De finansiella rapporterna är presenterade i 
tusen kronor (kr), om inget annat anges, vilket gör att avrundnings- 
differenser kan förekomma.

AFFÄRSIDÉ 
Patriam ska utveckla bostadsrätter i premiumsegmentet i attraktiva 
lägen i utvalda kommuner i Stockholmsregionen. 

MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Patriams huvudsakliga verksamhet är att utveckla bostadsrätter i 
attraktiva kommuner i och omkring Stockholmsregionen. Projekten 
karaktäriseras av dess geografiska läge tillsammans med kvalitéer 
som funktion, design och hållbarhet, vilka är en central vägledningen 
i framtagandet av bostäderna.

Tillsammans med utvecklandet av bostadsrätter så driver även 
Patriam framtagandet av nya detaljplaner för bostäder. 

Utöver ett minoritetsägande i framtagandet av ny detaljplan för 
bostadsbyggrätter i Linde, södra Stockholm så är Patriam majoritets- 
ägare (98%) i den övriga projektportföljen med pågående projekt, 
färdiga bostadsbyggrätter och potentiella bostadsbyggrätter.

VERKSAMHET OCH ORGANISATION
Vid årsskiftet ägde Patriam potentiella bostadsbyggrätter om 10 200 
kvm genom fastigheterna Snödroppen 1, 10 och 12 i Danderyd samt 
33% av 10 400 kvm genom Tjurhornet 1 i Enskede. Projekt i produktion  
om 7 100 kvm, genom Torselden 8 på Lidingö samt signerade men ej 
tillträdda byggrätter om 13 500 kvm genom del av fastigheten Primus 
1 på Lilla Essingen och Hingsten 1 samt Hingsten 2 i Bromma. Totalt 
potentiella och framtagna bostadsbyggrätter om 41 200 kvm. Varav 
innehavet uppgår till totalt 98%.

Den totala portföljen om potentiella- och färdiga byggrätter samt 
den pågående produktionen är belägna i Stockholmsregionen i 
kommunerna; Danderyd, Nacka, Lidingö och Stockholm (Bromma). 

På huvudkontoret i Stockholm finns funktionerna; Projektutveckling, 
Marknad/Sälj, Ekonomi/transaktion och Affärsutveckling representerade. 

Koncernledningen består av tre personer, verkställande direktör 
Andreas Holmberg, Utvecklingschef  Fredrik Andren samt Ekonomi-
chef Ludvig Fredriksson.

Utöver egen personal bedrivs viss förvaltning och koncerngemen-
samma funktioner av externa konsulter, tecknade på separata avtal. 
Bl.a. tillhandahåller Klara Consulting AB den löpande redovisningen. 
2021 uppgick medelantalet anställda i Patriam till 9 personer (5).

AFFÄRSGENERERING
Patriam arbetar kontinuerligt med att identifiera, förvärva och 
utveckla bostadsrätter. Den huvudsakliga strategin framåt utgår från 
färdiga bostadsbyggrätter med antagen detaljplan där produktionstid 
och myndighetsrisker anses begränsade. Lönsamheten utgår från 
tempot i projekten. Vidare arbetar Patriam aktivt med att identifiera 
så kallade ”infill-projekt”, vilket betyder att byggrätterna är belägna i 
redan etablerade områden.

Samtliga av Patriams redan färdigställda projekt; Patriam Stocksund, 
Patriam Gärdet, Karlaplan 2 och Patriam Nacka Strand är goda 
exempel på effektiva infill-projekt där vi skapat bostäder i etablerade 
områden med utgångspunkt i dess unika geografiska läge.  

Som ett komplement till strategin ovan söker Patriam och avser 
förvärva projekt med pågående detaljplaner nära antagande. 
Tillträde och transaktion sker först efter att planen vunnit laga kraft. 
Den utökade stretgin skapar förutsättningar för en långsiktigt stark 
byggrättsportfölj där tempot såväl som transaktionsintensiteten hålls 
på en hög nivå. Vidare effektiviserar det affärsplaneringen med 
hänsyn till både kapitalbehov och resurser.

Det utökade fokuset har medfört att intresset för markanvisningar 
avseende bostadsrättsprojekt är en naturlig del i affärsgenereringen 
framåt.    

I november 2020 emitterade Patriam Invest AB en säkerställd obli-
gation om 140 000 tkr, medlen var i sin helhet allokerade till förvärvet 
av Nedlesrot Fastighets AB och direkt fastigheten Torselden 8 vilket 
inkluderade det nu pågående bostadsrättsprojektet om 48 lägen-
heter. Tillträdet till fastigheten skedde i januari 2021 och projektets 
löptid är planerad till 31 månader. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• I januari tillträdes bolaget Nedlesrot Fastighets AB, vilken genom 
BRF Onatrio är lagafaren ägare till fastigheten Torselden 8 och 
det pågående projektet på Lidingö.

• Per den 24 mars 2021 hade samtliga delar i den emitterade 
obligationen sålts externt. 

• 17 maj genomfördes den planerade inflyttningen av Patriams 
fjärde projekt i Nacka Strand.

• Under våren arbetade Patriam fram ett grönt obligationsramverk 
”Green Bond Framework” vilket erhöll certifiering enligt Climate 
Bonds Initiative.

• Under september - oktober 2021, stärktes organisationen med tre 
nya medarbetare fördelade mellan avdelningarna marknad och 
utveckling. Rekryteringen var ett strategiskt beslut för att möte 
den växande projektportföljen.

• Under året har Patriam Torsvik utvecklats enligt plan, med en 
genomförd rivning och slutförda markarbeten. Vidare har bygglov 
erhållits avseende det planerade uppförandet. 

• I december 2021 ingick Patriam avtal om förvärv av av sitt 
femte projekt på Lilla Essingen. Projektet är fördelat mellan två 
huskroppar om totalt 8 100 kvm BTA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET  

• I februari 2022 ingick Patriam avtal om förvärv av sitt sjätte 
projekt genom Patriam Bromma, totalt ca 5 300 kvm BTA.

• Planerad produktionsstart av fas 2, byggnationen, inleds på 
Lidingö.

• Per årsskiftet har koncernen låtit genomföra extern marknads- 
värdering av koncernens fastighetsrelaterade tillgångar. Värde-
ringen är utförd av Newsec. Det samlade värdet för fastigheterna 
i Danderyd, Lidingö och på Lilla Essingen uppgår till totalt: 543 
MSEK.

ANTAL BOENDEN

2021 2020

Antal produktionsstartade boenden: 48 14

Sålda boenden (Förhandsavtal) 13 1

Totalt antal byggrätter i portföljen 508 444
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OBLIGATIONSSKULD
Den 26 november 2020 emitterade Patriam Invest AB SEK 140 
000 000 i en obligation med ISIN SE0014855524 och ISIN EUR 
SE0014855516. Obligationen är säkerställd dels med pant i aktier i 
dotterbolag, dels med pant i fordringar gentemot dotterbolag och 
bostadsrättsföreningar. Vidare är obligationen även säkerställd via 
pant i bankkonton (sk. ”blocked account”) hos Patriam Invest AB dit 
avräknade vinster från projekten överförs efter att de är färdigställda 
och sålda. 

Syftet med obligationen var att möjliggöra förvärvet av Nedlesrot 
Fastighets AB, lagfaren ägare till fastigheten Torselden 8 och 
indirekt det planerade bostadsrättsprojektet på platsen. Projektet 
uppgår till 48 lägenheter med en total volym om 4 400 kvm BOA. 
Det emitterade beloppet löper med en årlig ränta om 9,5%. Medlen 
är 100% avsedda att användas inom ramen för förvärvet och det 
planerade bostadsrättsprojektet. Andelarna i obligationen har sålts i 
både EUR och SEK 

Obligationens löptid är 36 månader med en option om förlängning 
om ytterligare 12 månader. 

Per årsskiftet återstår 23 månaders löptid exklusive optionen om 
förlängning. Projektet i vilka medlen kommer att användas planeras 
att färdigställas om 22 månader.  

JOOL Corporate Finance AB (”JOOL”) har agerat finansiell rådgivare 
åt Patriam i samband med emitteringen av obligationen för vilken 
Patriam har erlagt ett arvode om 3,55% av nominellt rest kapital. SIP 
Nordic Fondkommission AB (”SIP”) har agerat arrangör av obliga-
tionen och ansvarar för att ta emot anmälningar, samt hantering av 
likvider på klientmedelskonto. Arvodet till SIP uppgår till 4,55% av 
nominellt rest kapital. 

Samtliga kostnader relaterade till emitteringen av obligationen 
redovisas linjärt och skrivs av löpande under obligations löptid. 

De finansiella förutsättningarna för obligationen utgår från att kon-
cernens konsoliderade soliditet överstiger 25% och att den samlade 
lånestrukturen i förhållande till koncernens tillgångar understiger 
80%. Detta innebär att koncernens samtliga tillgångar värderas av 
externt värderingsinstitut enligt var tids gällande marknadsvärdering 
och ställs i relation till koncernens totala utestående skulder. 

Rapportering med hänsyn till obligationsinnehavarna sker kvartalsvis. 
Rapporteringen består av en framdriftsrapport ”Progess Report”, 
som beskriver projektets fortlöpande utifrån kostnader, tidplaner, 
finansiering och risker. 

Ytterligare villkor om obligationen ”Terms and Conditions” finns att 
läsa om på patriam.se

Koncernen

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020

Nettoomsättning 10 987 2 868

Resultat efter finansiella poster 25 226 619

Balansomslutning 316 219 317 621

Soliditet (%) 44% 27%

Medelantal anställda 9 5

Övriga nyckeltal koncernen

Antal produktionsstartade boenden: 48 14

Sålda boenden (Förhandsavtal) 13 1

Moderbolaget

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020

Nettoomsättning 0 0

Resultat efter finansiella poster 20 384 −1 885

Balansomslutning 252 124 257 737

Soliditet (%) 45% 25%

Medelantal anställda 0 0

Resultatdisposition

(Belopp i kr)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till bolagsstämmans förfogande står:

balanserad vinst 91 847 300

årets resultat 20 666 332

112 513 632

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överföres 112 513 632

112 513 632
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FINANSIELL INFORMATION

Belopp i kr Not
2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 10 986 963 2 868 168

Intäkter vid utveckling av projektfastigheter 29 537 035 7 946 261

Övriga rörelseintäkter 20 674 198 519 501

Summa rörelsens intäkter 61 198 196 11 333 930

Rörelsens kostnader

Driftkostnad fastigheter -878 515 -631 628

Övriga externa kostnader -8 818 067 -5 207 743

Personalkostnader 2 -10 820 838 -7 480 041

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 -969 167 -102 567

Övriga rörelsekostnader -3 374 0

Summa rörelsens kostnader -21 489 961 -13 421 979

Rörelseresultat 39 708 235 -2 088 049

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag -93 628 0

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 14 3 516 933 4 565 524

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 188 013 -1 148 418

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -18 093 463 -710 366

Summa finansiella poster -14 482 145 2 706 740

Resultat efter finansiella poster 25 226 090 618 691

Bokslutsdispositioner

Uppskjuten skatt 5 -481 117 11 605

Årets resultat 24 744 973 630 296

Hänförligt till 

Moderbolagets aktieägare 23 433 641 579 737

Innehav utan bestämmande inflytande 1 311 332 50 559

24 744 973 630 296

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnad och mark 6 54 188 715 54 188 715

Inventarier, verktyg och installationer 7 157 895 136 330

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 8 7 991 464 7 991 464

62 338 074 62 316 509

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda företag 13 16 635 094 13 704 881

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 0 10 000

Andra långfristiga fordringar 16 5 288 352 9 751 016

21 923 446 23 465 897

Summa anläggningstillgångar 84 261 520 85 782 406

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Projektfastigheter 9 179 546 755 78 727 413

179 546 755 78 727 413

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 784 591 977 080

Fordringar hos koncernföretag 91 171 192 491

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 400 2 637 928

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 0 588 622

Skattefordringar 34 264 86 436

Övriga fordringar 33 034 698 115 358 111

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 103 356 5 541 649

40 048 480 125 382 317

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar 0 8 012 000

Kassa och bank 12 362 280 19 717 002

Summa omsättningstillgångar 231 957 515 231 838 732

SUMMA TILLGÅNGAR 316 219 035 317 621 138

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital -500 000 -500 000

Övrigt tillskjutet kapital -96 542 823 -57 475 605

Reserver -10 378 600 -10 171 028

Annat eget kapital ink årets resultat -30 361 270 -16 873 734

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare -137 782 693 -85 020 367

Innehav utan bestämmande inflytande - 1 372 671 -488 556

Summa eget kapital -139 155 364 -85 508 923

Avsättningar 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Uppskjutna skatteskulder -2 692 685 -2 692 685

Avsättning uppskjuten skatt -272 920 0

Summa avsättningar -2 965 605 -2 692 685

Långfristiga skulder 10

Obligationslån 12 -137 183 752 -138 492 612

Skulder till kreditinstitut -16 804 000 0

Summa långfristiga skulder -153 987 752 -138 492 612

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 11 -351 000 -52 543 926

Förskott från kunder 0 -9 020 000

Leverantörsskulder -1 381 328 -17 099 521

Aktuella skatteskulder -325 993 0

Övriga skulder -1 929 432 -8 197 710

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -16 122 561 -4 065 761

Summa kortfristiga skulder -20 110 314 -90 926 918

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -316 219 035 -317 621 138

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Forts.)
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Belopp i kr
Aktie- 

kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Uppskriv- 
ningsfond

Annat eget  
kapital inkl  

årets resultat

Summa  
eget kapital  
huvudägare

Innehav utan  
bestämmande 

inflytande
Summa  

eget kapital

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 50 000 28 500 0 6 121 969 6 200 469 230 425 6 430 894

Tillskott under året 67 618 133 67 618 133 67 618 133

Nyemission 450 000 450 000 450 000

Uppskrivning 10 171 028 10 171 028 207 572 10 378 600

Förändring koncernstruktur 1 000 1 000 1 000

Årets resultat 579 737 579 737 50 559 630 296

Belopp vid årets utgång 2020-12-31 500 000 67 646 633 10 171 028 6 702 706 85 020 367 488 556 85 508 923

Belopp vid årets ingång 2021-01-01 500 000 67 646 633 10 171 028 6 702 706 85 020 367 488 556 85 508 923

Erhållna aktieägartillskott 28 896 190 28 896 190 28 896 190

Transaktioner mellan delägarna 207 572 224 923 432 495 -427 217 5 278

Årets resultat 23 433 641 23 433 641 1 311 332 24 744 973

Belopp vid årets utgång 2021-12-31 500 000 96 542 823 10 378 600 30 361 270 137 782 693 1 372 671 139 155 364

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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Belopp i kr Not
2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 39 708 235 -2 088 049

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -49 152 509 -5 283 277

Erhållen ränta 615 031 274 042

Betald ränta -15 023 288 -1 535 320

Betald skatt -102 949 -176 516

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -23 955 479 -8 809 120

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av projektfastigheter 43 999 854 -56 901 026

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 93 247 419 -138 658 342

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder -115 310 071 34 025 882

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 018 178 -170 342 606

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag 896 239 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -108 500 -428 489

Försäljning av dotterföretag -218 170 0

Lån till koncernföretag 586 720 27 800

Förvärv av intresseföretag 0 -1 578

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 264 789 -402 267

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna finansiella skulder 16 852 742 191 861 492

Nyemission 0 450 000

Amortering av finansiella skulder -52 241 666 -81 034 866

Erhållna aktieägartillskott 28 896 190 67 618 133

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 492 734 178 894 759

Årets kassaflöde -7 354 722 8 149 886

Likvida medel vid årets början 19 717 002 11 567 116

Likvida medel vid årets slut 12 362 280 19 717 002

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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Belopp i kr Not
2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Summa rörelsens intäkter 0 0

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader -1 480 225 -510 951

Summa rörelsens kostnader -1 480 225 -510 951

Rörelseresultat -1 480 225 -510 951

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 39 099 062 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 188 012 -1 286 920

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -17 423 132 -87 527

Summa finansiella poster 21 863 943 -1 374 447

Resultat efter finansiella poster 20 383 718 -1 885 398

Bokslutsdispositioner

Mottagna koncernbidrag 282 614 118 375

Lämnade koncernbidrag 0 0

Summa bokslutsdispositioner 282 614 118 375

Resultat före skatt 20 666 332 -1 767 023

Skatt på årets resultat 5 0 0

Årets resultat 20 666 332 -1 767 023

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 69 201 208 69 251 208

Fordringar hos koncernföretag 30 383 133 30 383 133

Andra långfristiga fordringar 16 5 288 352 9 751 016

104 872 693 109 385 357

Summa anläggningstillgångar 104 872 693 109 385 357

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 135 097 813 18 590 665

Övriga fordringar 0 115 352 974

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 288 351 5 121 037

140 386 164 139 064 676

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar 0 8 012 000

Kassa och bank 6 864 760 1 275 266

Summa omsättningstillgångar 147 250 925 148 351 942

SUMMA TILLGÅNGAR 252 123 618 257 737 299

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital -500 000 -500 000

-500 000 -500 000

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst -91 847 300 -64 718 133

Årets resultat -20 666 332 1 767 023

-112 513 632 -62 951 110

Summa eget kapital -113 013 632 -63 451 110

Långfristiga skulder 10

Obligationslån 12 -137 183 752 -138 492 613

Skulder till koncernföretag 0 -33 757 730

Summa långfristiga skulder -137 183 752 -172 250 343

Kortfristiga skulder 

Skulder till koncernföretag -1 255 769 -20 458 563

Övriga skulder -165 970

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -504 495 -1 577 283

Summa kortfristiga skulder -1 926 234 -22 035 846

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -252 123 618 -257 737 299

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Forts.)

Belopp i kr Aktiekapital Reservfond

Fond för 
utvecklings- 

utgifter Överkursfond

Balanserad 
vinst inkl. årets 

resultat
Summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 50 000 0 0 0 0 50 000

Nyemission 450 000 450 000

Erhållna aktieägartillskott 64 718 133 64 718 133

Årets resultat -1 767 023 -1 767 023

Belopp vid årets utgång 2020-12-31 500 000 0 0 0 62 951 110 63 451 110

Erhållna aktieägartillskott 28 896 190 28 896 190

Årets resultat 20 666 332 20 666 332

Belopp vid årets utgång 2021-12-31 500 000 0 0 0 112 513 632 113 013 632

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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NOTER

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper 
Från och med 2020 tillämpas årsredovisningslagen och Bokförings- 
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av
fnansiella rapporter.

Koncernredovisning 
Patriam Invest AB upprättar koncernredovisning. Företag där Patriam 
Invest innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och före-
tag där Patriam Invest genom avtal har ett bestämmande inflytande 
klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredo- 
visningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella 
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredo-
visningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvs-
tidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. 
Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till 
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de för-
värvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs 
av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgång-
arna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av 
minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktie-
innehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i 
intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning 
av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till 
anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas 
därefter för att beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst 
eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade värde 
på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid 
förvärvet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. 

Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk 
valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa företags 
balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive 
avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De 
valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i ackumulerade 
valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

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

Utländska valutor 
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära tillgångs- och 
skuldposter i utländsk valuta till balansdagens avistakurs. Transaktioner i 
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.  
Beträffande värdering av transaktioner och balansposter när 
valutasäkring tillämpas, se avsnittet om finansiella instrument, 
underrubriken dokumenterade säkringar av finansiella skulder i 
utländsk valuta (säkringsredovisning). 

Intäkter och resultat vid utveckling av projektfastigheter  
Koncernenen tillämpar successiv vinstavräkning avseende intäkter 
och resultat vid utveckling av projektfastigheter.  

Vid utvecklingen av projektfastigheter genereras intäkten och 
resultatet i allt väsentligt genom att dotterbolag säljs till av koncernen 

ägda bostadsrättsföreningar. De avyttrade dotterföretagen äger 
projektfastigheterna. Intäkten och resultatet vid utvecklingen av 
en projektfastighet utgörs därmed ett resultat från koncernföretag. 
I koncernen klassificeras denna intäkt som nettoomsättning och 
intäktsredovisas baserat på upparbetningsgraden. 

Kontrakten med de slutliga kunderna av bostadsrättsandelarna be-
döms utgöra ett prestationsåtagande. Då koncerner är kontraktuellt 
bunden att leverera en specifik byggnad till de slutliga kunderna av 
bostadsrättandelar och under projektets gång har rätt till betalning är 
bedömningen att intäkten ska redovisas över tid, det vill säga med 
tillämpning av successiv vinstavräkning.

Intäkt och resultat vid utvecklingen av projektfastigheter redovisas 
period för period i takt med dess uppfyllandet av prestations- 
åtagandet vilket ger en direkt koppling mellan den ekonomiska 
rapporteringen och den verksamhet som bedrivits under perioden.  

Intäkter baseras på upparbetningsgrad multiplicerat med bedömd 
slutliga försäljningsgrad. Graden av upparbetning bestäms huvudsak 
på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till de totala 
beräknade projektkostnaderna. Försäljningsgraden avspeglar det 
åtagande som finns att förvärva osålda bostäder. Med försäljning 
avses sålda bostäder i form av bindande kontrakt med slutkund. Om-
värderingar (prognosändringar) av projektens förväntade slutresultat 
medför korrigering av tidigare upparbetat resultat i berörda projekt. 
Denna korrigering ingår i periodens redovisade resultat. Bedömda 
förluster belastar i sin helhet direkt periodens resultat. Huvuddelen 
av Koncernens verksamhet avser bostadsprojekt för försäljning.

Tjänsteuppdrag 
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter 
som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive 
kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balans-
dagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad 
bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs 
med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den 
utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som 
sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett 
uppdrag redovisas omgående som kostnad.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är 
hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete 
utförs och material levereras eller förbrukas. 

Leasingavtal 
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna 
med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
ett företag i Patriam Invests koncern klassificeras i koncernredovis-
ningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför 
att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive 
skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt 
till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimi-
leaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet 
läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och 
amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas 
som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången 
skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänför-
liga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, 
klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första 
förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden.
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Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning 
I Patriam Invests koncernföretag förekommer avgiftsbestämda 
pensionsplaner. 

För de avgiftsbestämda planerna betalar företaget fastställda avgifter 
till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse 
att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan 
uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i 
takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen 
beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten 
för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett 
erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om 
ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel 
redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen 
värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som  
skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Låneutgifter 
Låneutgifter aktiveras inte vid tillverkning/utveckling av anläggnings-
tillgångar. Se vidare under rubriken varulager. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 
som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför 
sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredo-
visningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten 
för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms 
sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det 
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det 
finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller 
transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas 
även skatteeffekten i eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i 
komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens 
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstid-
punkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten 
väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande 
av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet 
ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive 
Övrig rörelsekostnad. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Avskrivningarna ingår i resultaträkningens poster Kostnad för sålda 
varor, Försäljningskostnader och Administrationskostnader.
 
Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte 
av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Inventarier, verktyg och installationer  5 år 

Projektfastigheter 
Fastigheter och mark som innehas i syfte att utveckla bostäder 
värderas till anskaffningsvärde och därefter med tillägg för 
produktionskostnader och redovisas som omsättningstillgångar i 
balansräkningen även om vissa fastigheter i avvaktan på utveckling 
förvaltas med hyresintäkter. Projektfastigheter ska avyttras efter 
färdigutveckling och klassificeras därför som omsättningstillgångar. 
Produktionskostnader för av koncernens färdigutvecklade fastigheter 
innefattar såväl direkta kostnader som skälig andel av indirekta 
kostnader. Räntekostnader avseende produktion av projektfastig- 
heter tillförs inte anskaffningsvärdet för projektfastigheter.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 
11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när Patriam Invest 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 
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna 
har reglerats eller på annat sätt upphört. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 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 individuellt 
bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som 
löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och 
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
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Kortfristiga placeringar 
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt 
redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande 
värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av  
anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten kortfristiga place-
ringar ingår aktier som innehas för att placera likviditetsöverskott  
på kort sikt.

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag 
för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig 
det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad 
över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och 
det belopp som ska återbetalas.

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt 
föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske  
eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden 
avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedömer Patriam Invest AB om det finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anlägg-
ningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms 
vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggnings-
tillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och 
andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som 
är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är 
negativa ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar 
av branschvillkor i företag vars aktier Patriam Invest investerat i. 
Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 
nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida 
kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektiv-
ränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen 
aktuella räntan som diskonteringsränta.

Avsättningar 
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell 
förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter 
mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att 
tid förflyter redovisas som räntekostnad.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moder- 
företaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan. 

Intäkter 
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskatte- 
lagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast 
pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i 
balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. 

Leasing 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som 
operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella 
eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.  

Företagets uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell 
leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. 

Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som boksluts- 
dispositioner i resultaträkningen. 

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag 
som lämnas till ett dotterföretag redovisas dock som en ökning av 
andelens redovisade värde. 

Aktier och andelar i dotterföretag  
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. 
Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffnings-
värdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som 
intäkt. 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
årsredovisningslagens indelning.  

NOT 2 MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Medelantalet anställda 9 5 0 0

NOT 3 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTAT-
POSTER

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter övriga 0 138 502 0 0

Ränteintäkter på 
egen andel av 
obligation

56 334 134 194 56 334 134 194

Valutakursdifferenser 131 678 -1 421 114 131 678 -1 421 114

Summa 188 012 -1 148 418 188 012 -1 286 920

NOT 4 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Räntekostnader 
koncernföretag

0 -181 271 0 0

Räntekostnader 
obligationsskuld

-18 919 662 -1 607 892 -18 849 318 -1 607 892

Räntekostnader övriga -599 987 -441 568 0 0

Valutakursförändring, 
skulder

1 426 186 1 520 365 1 426 186 1 520 365

Summa -18 093 463 -710 366 -17 423 132 -87 527
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NOT 5 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen

2021 2020

Aktuell skatt -481 117 11 605

Summa -481 117 11 605

NOT 6 BYGGNAD OCH MARK

Koncernen

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 41 117 430 40 997 565

Inköp 0 119 865

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 117 430 41 117 430

Ingående uppskrivningar 13 071 285 0

Årets uppskrivningar 0 13 071 285

Utgående uppskrivningar 13 071 285 13 071 285

Redovisat värde 54 188 715 54 188 715

NOT 7 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 291 153 291 153 

Inköp 108 500 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

399 653 291 153 

Ingående avskrivningar -154 823 -52 256

Årets avskrivningar -86 935 -102 567

Utgående ackumulerade avskrivningar - 241 758 -154 823

Redovisat värde 157 895 136 330

NOT 8 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING OCH FÖRSKOTT AVSEENDE 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 7 991 464 11 162 966

Inköp 0 308 624

Omklassificering av projektfastighet 0 -3 480 126

Redovisat värde 7 991 464 7 991 464

NOT 9 PROJEKTFASTIGHET

Koncernen

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 78 727 413 10 400 000

Inköp 68 356 113 68 327 413

Avyttring -78 183 438 0

Förvärv 111 589 805 0

Avskrivning -943 137 0

Redovisat värde 179 546 755 78 727 413

NOT 10 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Förfallotid-
punkt, inom 
2-5 år från 
balansdagen

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Obligationslån -137 183 752 -138 492 612 -137 183 752 -138 492 613

Skulder till 
koncern- 
företag

0 0 0 -33 757 730

Skulder till 
kreditinstitut

-2,345,525 0 0 0

Summa -153 987 752 -138 492 612 -137 183 752 -172 250 343

NOT 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT 

Koncernen

2021-12-31 2020-12-31

Långfristig del -16 804 000 0

Kortfristig del -351 000 -52 543 926

Summa -17 155 000 -52 543 926

Förfallotidpunkt
Mindre  
än 1 år

Mellan 1  
och 2 år

Mer än  
5 år

En del av korfristiga skulder till kreditinstitut kommer att refinansieras.

Lån hos kreditinstitut -351 000 0 -16 804 000

-351 000 0 -16 804 000

NOT 12 OBLIGATIONSSKULDER

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Långfristig del -137 183 752 -138 492 612 -137 183 752 -138 492 612

Kortfristig del 0 0 0 0

Summa -137 183 752 -138 492 612 -137 183 752 -138 492 612

Förfallotidpunkt
Mindre  
än 1 år

Mellan 1  
och 2 år

Mellan 3  
och 5 år

Mer än  
5 år

Obligation 0 -137 183 752 0 0

0 -137 183 752 0 0
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NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Utöver moderföretaget ingår följande bolag i koncernredovisningen.

Företag
Organisations- 

nummer Säte
Kapital- 

andel
Eget  

Kapital Resultat
Bokfört värde 

2021-12-31

Patriam AB 556911-6394 Stockholm 100% 2 282 582 -14 520 629 65 118 133
Patriam I Holding AB 556985-8649 Stockholm 100% 1 067 930 461 692 100 000

Patriam II Holding AB 559106-4869 Stockholm 100% 2 792 996 -96 219 3 872 971

   Patriam Enebytorg AB 556950-9176 Stockholm 100% 82 075 0

   Enebytorg Bostadsutveckling AB 556985-9118 Stockholm 98% 846 419 -88 009

      Fastigheten Danderyd Snödroppen 10 & 12 AB 559003-7155 Stockholm 98% 1 123 967 -96 761

      Patriam Enebytorg 2 AB 559100-2851 Stockholm 98% 35 232 -10 093

         Patriam Enebytorg 6 AB 559103-7287 Stockholm 98% 5 644 101 -10 092

         Patriam Enebytorg 7 AB 559104-0489 Stockholm 98% 121 912 -10 092

         Patriam Enebytorg 8 AB 559104-0463 Stockholm 98% 121 912 -10 092

      Patriam Enebytorg 1 AB 559100-2869 Stockholm 98% 50 000 -63 867

         Patriam Enebytorg 3 AB 559100-2786 Stockholm 98% 35 233 -10 092

            BRF Östra Enebytorg 1 i Danderyd 769634-1754 Stockholm 98% -2 056 512 197,637

         Patriam Enebytorg 4 AB 559103-7238 Stockholm 98% 35 233 -10 092

            BRF Östra Enebytorg 2 i Danderyd 769634-1762 Stockholm 98% -1 692 373 -166 983

         Patriam Enebytorg 5 AB 559103-7253 Stockholm 98% 35 233 -10 092

            BRF Snödroppen i Danderyd 769634-1770 Stockholm 98% -1 951 981 -118 077

Patriam III Holding AB 559119-0763 Stockholm 100% 17 500 255 17 450 255 110 103

   Patriam Nacka Strand AB 559119-0151 Stockholm 98% 34 759 547 31 495 883

      Nacka 7 AB 559006-0942 Stockholm 98% 32 310 665 -40 049 905

   Patriam Torsvik AB 559275-0474 Stockholm 98% 35 000 -186 748

     Nedlesrot Fastighets AB 559090-3638 Stockholm 98% 48 031 925 3 235 707

      BRF Ontario 769632-9114 Stockholm 98% -30 075 298 -6 236 697

Villkorade aktieägartillskott uppgår per räkenskapsårets utgång till 65 118 tkr.

Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 69 251 208 69 191 105

Inköp 0 0

Lämnade aktieägartillskott 0 60 103

Årets avyttring -50 000 0

Redovisat värde 69 201 208 69 251 208
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NOT 15 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG OCH  
GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

Koncernen

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 000 10 000

Avgående fordringar -10 000 0

Redovisat värde 0 10 000

NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående  
anskaffningsvärde

9 751 016 0 9 751 016 0

Utlåning 0 9 751 016 0 9 751 016

Periodisering -4 462 665 0 -4 462 665 0

Redovisat värde 5 288 351 9 751 016 5 288 351 9 751 016

NOT 17 STÄLLDA SÄKERHETER 

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Företagsin- 
teckningar

500 000 500 000 0 0

Fastighetsin- 
teckningar

41 155 000 30 950 000 0 0

Tillgångar med 
äganderätts- 
förbehåll

98 472 705 50 671 379 3 983 074 3 922 971

Belånad fordran 140 679 126 34 337 544 140 679 126 49 941 412

Summa 280 806 831 116 458 923 144 662 200 53 864 383

NOT 18 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Borgens- 
åtaganden

Borgens- 
åtagande till 
förmån för 
koncernföretag

17 155 000 34 997 916 17 155 000 34 997 916

Summa 17 155 000 34 997 916 17 155 000 34 997 916

NOT 19 RÖRELSEFÖRVÄRV
Koncernmoderns dotterbolag Patriam III Holding AB, org.nr 559119-0763, 
förvärvade under året lagerbolaget Goldcup 29682 AB UNÄT 
Patriam Lilla Essingen AB. 

NOT 20 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
SLUT
I februari 2022 ingick Patriam avtal om förvärv av vårt åttonde projekt 
genom Patriam Bromma, totalt ca 7 200 kvm BTA 

Planerad produktionsstart av fas 2, byggnationen, inleds på Lidingö

Planerad produktionsstart av fas 2, byggnationen, inleds på Lidingö

Per årsskiftet har koncernen låtit genomföra extern marknads-
värdering av värderingsmän på Newsec. De samlade värdet för 
fastigheterna I Danderyd, Lidingö och på Lilla Essingen uppgår till 
totalt: 543 MSEK.

NOT 14 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

Företag Organisationsnummer Säte Kapitalandel Eget Kapital Resultat

Lindetorpsterassen Holding AB 556931-5178 Stockholm 33% 69 097 901 10 171 000

Koncernen

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 13 704 881 11 727 342

Årets förvärv 0 1 578

Resultatandel från intresseföretag 3 089 915 4 564 178

Utdelning 0 0

Årets avyttring -159 702 -27 800

Uppskrivningar 0 70 000

Nedskrivning andelar 0  -248 892

Indragning av aktier i intresseföretag 0 -2 345 525

Redovisat värde 16 635 094 13 704 881
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERN- 
REDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Patriam Invest AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-6. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisning-
en omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 

om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

 – identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

 – skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

 – utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

 – drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

 – utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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 – inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Patriam Invest AB för räkenskapsåret 2021 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpan-
de bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 – företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller 

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

 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underla-
gen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.
 
 
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift  

Strawberry Audit AB
 
  
Lars Jäderström   
Auktoriserad revisor

  2022-04-24 18:38:34 UTCSignerat 2959832 25 / 27Oneflow ID Sida



26
  2022-04-24 18:38:34 UTCSignerat 2959832 26 / 27Oneflow ID Sida



Deltagare

  KLARA CONSULTING I SVERIGE AB 556550-4064 Sverige

Påverkare

Johanna Andersson

Redovisningsekonom

johanna.andersson@mpcc.se
Leveranskanal: E-post

  STRAWBERRY AUDIT AB 556793-3832 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Jäderström

Lars Jäderström

Auktoriserad Revisor

lars.jaderstrom@strawberryaudit.se

2022-04-24 18:38:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ANDREAS HOLMBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Hans Andreas Holmberg

Andreas Holmberg

andreas.holmberg@patriam.se

2022-04-23 19:16:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 MAGNUS HOLMBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KARL MAGNUS HOLMBERG

Magnus Holmberg

Magnus@innerstadsspecialisten.se

2022-04-24 06:36:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 HANS HOLMBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Hans Hjalmar Holmberg

Hans Holmberg

hansholmberg42@msn.com

2022-04-24 06:06:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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SDO for Andreas Holmberg (6725261):
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SDO for Magnus Holmberg (6725262):
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SDO for Hans Holmberg (6725263):
{'status': 'complete', 'orderRef': '067a735e-f6c8-42d7-a69d-5fc845084898', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1808344799000', 'notBefore': '1650578400000'}, 'user': {'name': 'Hans Hjalmar Holmberg', 'surname': 'Holmberg', 'givenName': 'Hans Hjalmar', 'personalNumber': '194210109395'}, 'device': {'ipAddress': '90.142.58.221'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlhtSnZJc2R2dFVDeEVTOFhmUmdLejA1ZFAyQW1raG01ekY1Qkp4azdUTlE9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5HMnVvV1BSSDZFRnlUZEFJbitsYnJKNC9zenN2OWx2OG12YlZ3V0hHRXRNPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5SNVVlb1F3VWJETllVV1JwU3VaeFoxUjJiN1pGSlMvSUdUcHBUVlhBUXV6cUlvSzBWNVl0VVlacjJkd0hXSHFqSml2cVlZZitYS0srcHBpY0poMHRzYmJQRjRsTHdJTGR2bW5KVTY0Q1NxWkhKd1RYRUxTeTNydzBTVlJpRWd6QlZxUHU5aDAyYjdOUlBIeHkyeS9qMVBKZkZzU21TbFVMSnZQNWdqQ1pWT2l2aG1EVEZBMTVTUi82dXBXUTZFV1NFYXdXaVVTelFONW55NUQwZyszTFlvbUxBL1BPMmFqT29vWitTWFZKQ0VLeXRGaW0vTGlvVW8rcXlQaDc3eTBManNOS29iaHhLZWdLTDdmWDBSd1gwUnVENWxMZytaSy92WEJaVnJSazZaZlN2YW8wMStaWHd6bHlxZXE0R0dBMTlja3BEYm1pL2hBVENWV3Jlb1hnZmc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGa2pDQ0EzcWdBd0lCQWdJSUUrUU51SUNJeVJzd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl5TURReU1USXlNREF3TUZvWERUSTNNRFF5TVRJeE5UazFPVm93Z2RjeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SRXdEd1lEVlFRRURBaEliMnh0WW1WeVp6RVZNQk1HQTFVRUtnd01TR0Z1Y3lCSWFtRnNiV0Z5TVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UUXlNVEF4TURrek9UVXhQVEE3QmdOVkJDa01OQ2d5TWpBME1qSWdNVFl1TlRBcElFaGhibk1nU0dwaGJHMWhjaUJJYjJ4dFltVnlaeUF0SUUxdlltbHNkQ0JDWVc1clNVUXhIakFjQmdOVkJBTU1GVWhoYm5NZ1NHcGhiRzFoY2lCSWIyeHRZbVZ5WnpDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTU9Wc0lCb1RwOE5TcjJjMlRqRmhyMVpEanNzTWo1OGtrK29tb3FmOGNabC9veUJKd1dLdmJKT0dRWkV4dW5BN2tNU3U2RkxIazdDN3pHSmFQTlE5d0tITjQ3eWNHU21DV00yWkZ3M2NiT3hXbGVwa2Y4Z0lsRUtja1RlYkRXaWRSRldwSTlycWNDQWgyL0h2NVZmc3NvUjVwazc4T1VxdktUZFZuRWFKODZRdXZBTmo4ck9tWlQ5OUlxR25iZWxGOC91RS9SSlBPeWJDczZwZit6RzFuSGhtajFzK2lvVURmK3lJd2hJZ1YyQm81eDc2RnBOd1NzNXYzVzNCd2JNdkZrc0ZjbEtGWGVGRDNWcXhXRVdOOEF3SUlsVEkzYjQ3dDd5cUdIT2lSUVFkcUZMWmV4QXF3d1N5ejZna1lMZ3AxZnk0a0hwVGNxa20xWFNsQjRYeTNNQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGQnoxNklZTytVNVU2MEpmNmd4dkEyaGtWZjZJTUIwR0ExVWREZ1FXQkJSeGk1Q0JCVGlyUFNzbUxxanlzdFhPUi9iTE9qQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFZSlZ1a0tYVVhRSStpL0ZQL0tlc1JTTGNHOXo3Z21RaFdjWXZYWGI1dThJbWsydTZ6SzFNQUxOZ3h2Mlhnb0FxWFVTNEtjaHFpMG5vYUZpdWM3S05qeFBHbVYxZ1Nsd3Z3dzZ5WWF4dmNPdGorZ0puUlNFYXJnL2lrT1BkS0Z4NVcvQjJJQnp5blJVaWZSRFNpQzRRVDlmd2tEVmthVFVnL0RxNW5LeFJrT1dEdmR6V1BmZTlQTjBOb3dMbFlTZDk3MDVMTVFSdXRObTFPbHNsZmJsa3JsOTZ5Q0FXTzFpTEs1WVV0SS9pY1RVdU5ndEFNSUNsVEJUSDMvNEVVVVc3VGRUUXpXdXVVZ2dlWHRod2dXTjQ0Y2g1NVQwK3JES0pBZ3JPakFSN2VNblNTQW92S1IybFQ5OGxsWDZHOFVGMzQzbllPV1NkRVZPZjdWbE44NVNrNFBTMmxXVFFrOGlGenl1RGlqMUg0VlFVYVNFRTFXYzdxeXgvc3ZQV2dLWlowQUk1dm9rakQ2ZGdab2lMTGRuenpXY1Q0TEwzTWt1ckltdVhETWppSTdQSUZiY2plL2dNOXgzZm0zM0FSL3UrdEFuZGlXZXovR1dpTkxyRHdnOE1sS2pqanBLRkZCbURNakJKdjloZVdkU2trSlFDNCtDYWE4aEYyZGRFTno0QUNFcVQ4N3JXUWRyRG8zTVhBMk9keXlHUVg2MFlBcnljTDJBeGpTMWg5RkhTNS9FMU9lZ011UzNSNk12V2JSTmNSdjdHNWE4OHY5VXdPL3BxTUhCOWNid0Roam9USmc2Tlpld2psNEV3MCtPanc4QzRnaEdKUXdVQjZML1UvaTNPelBtUXNLMWwyWmp0dlNjN0QwYjdIK2kxWXJHbG1uRFdHcUpGMnV0ZSs5QT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RFM1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jYWU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUHVPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNERLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpenc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2FVRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0FybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZRU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90emdZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRvTGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByTW1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdYRmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcGZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWRPTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmFGdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtVm9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZlNWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlCdDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Yzd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1kKy9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQVczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FSXVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXYxUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcnNjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaFFqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckVaMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+VTJsbmJtVnlZWElnWVhaMFlXd2dNamsxT1Rnek1pQnpiMjBnU0dGdWN5QkliMnh0WW1WeVp5QW9NVGswTWpFd01UQTVNemsxS1E9PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpWmpSa1pHRTNZekkwWlRjM01qUTJPR1l4WVdFNU5ETTFaamMyWXpreU5qVTJNamhsTjJSbE55SXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNKak5XSm1PVFEwTkdZMVlUZzRPRFV4TUdJeFpXUTNPV0UwTlRCbU56ZzROR0ZpWkRRM1pqWmtJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlPVEF1TVRReUxqVTRMakl5TVNJc0lDSnlaWEYxWlhOMFgybGtJam9nSWpaNldrcE9VSEpSSWl3Z0ltRm5jbVZsYldWdWRGOXBaQ0k2SURJNU5UazRNeklzSUNKd1lYSjBhV05wY0dGdWRGOXBaQ0k2SURZM01qVXlOak1zSUNKd1lYSjBhV1Z6SWpvZ1czc2lhV1FpT2lBMU5EUXpOak16TENBaWJtRnRaU0k2SUNKTGJHRnlZU0JEYjI1emRXeDBhVzVuSUdrZ1UzWmxjbWxuWlNCQlFpSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0kxTlRZMU5UQXROREEyTkNJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dOamN5TlRJMU9Td2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWsxaGRHbHNaR0VnVTJGdGRXVnNjM052YmlJc0lDSmxiV0ZwYkNJNklDSnRZWFJwYkdSaExuTmhiWFZsYkhOemIyNUFiWEJqWXk1elpTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQnVkV3hzTENBaWMzUmhkR1VpT2lBd2ZTd2dleUpwWkNJNklEWTNNalV5TmpBc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pLYjJoaGJtNWhJRUZ1WkdWeWMzTnZiaUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKcWIyaGhibTVoTG1GdVpHVnljM052YmtCdGNHTmpMbk5sSWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREI5WFgwc0lIc2lhV1FpT2lBMU5EUXpOak0wTENBaWJtRnRaU0k2SUNKQmJtUnlaV0Z6SUVodmJHMWlaWEpuSWl3Z0ltOXlaMjV5SWpvZ0lqRTVOREl4TURFd09UTTVOU0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Td2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qY3lOVEkyTVN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa0Z1WkhKbFlYTWdTRzlzYldKbGNtY2lMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpWVc1a2NtVmhjeTVvYjJ4dFltVnlaMEJ3WVhSeWFXRnRMbk5sSWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREY5WFgwc0lIc2lhV1FpT2lBMU5EUXpOak0xTENBaWJtRnRaU0k2SUNKTllXZHVkWE1nU0c5c2JXSmxjbWNpTENBaWIzSm5ibklpT2lBaU1UazBNakV3TVRBNU16azFJaXdnSW1OdmRXNTBjbmtpT2lBaVUwVWlMQ0FpWTI5dWMzVnRaWElpT2lBeExDQWljR0Z5ZEdsamFYQmhiblJ6SWpvZ1czc2lhV1FpT2lBMk56STFNall5TENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlUV0ZuYm5WeklFaHZiRzFpWlhKbklpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJazFoWjI1MWMwQnBibTVsY25OMFlXUnpjM0JsWTJsaGJHbHpkR1Z1TG5ObElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURCOVhYMHNJSHNpYVdRaU9pQTFORFF6TmpNMkxDQWlibUZ0WlNJNklDSklZVzV6SUVodmJHMWlaWEpuSWl3Z0ltOXlaMjV5SWpvZ0lqRTVOREl4TURFd09UTTVOU0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Td2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qY3lOVEkyTXl3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa2hoYm5NZ1NHOXNiV0psY21jaUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlhR0Z1YzJodmJHMWlaWEpuTkRKQWJYTnVMbU52YlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lCdWRXeHNMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF3ZlYxOUxDQjdJbWxrSWpvZ05UUTBNelkyTml3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVUzUnlZWGRpWlhKeWVTQkJkV1JwZENCQlFpSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0kxTlRZM09UTXRNemd6TWlJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dOamN5TlRNd01Dd2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWt4aGNuTWdTbHgxTURCbE5HUmxjbk4wY2x4MU1EQm1ObTBpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaWJHRnljeTVxWVdSbGNuTjBjbTl0UUhOMGNtRjNZbVZ5Y25saGRXUnBkQzV6WlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lCdWRXeHNMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF3ZlYxOVhYMD08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlUMjVsWm14dmR5QkJRaUF3TVZ3c0lFOXVaV1pzYjNjc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPnpYTUs5UkprbHpWRFh5N3VpcFNoZ3NLVXpWZz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5Tnk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UVXVOQzR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+K1JKVlN4VU1kZ0xwUW9SalpIeVJOYWJ4NzIwPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==', 'ocspResponse': 'MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMjA0MjQwNjA2MDBaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIE+QNuICIyRuAABgPMjAyMjA0MjQwNjA2MDBaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCBnl2+HuP0HHs4Atz6SDbs/tYnVfXlt3BpMYztpqYY72jANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANeYybKSNR2Hhh/70gEyACe6sml6fBbivdVh4dUKQRKTgNa6loA3cOQ9zY8bWRVljNoKZH7G9MJybrcbMCFvz+wLa3+E7UF4QWlAuHf//bAbz178upAQqJz/mmIunWiiW3qmmxexbLoRPsJ7cc2M5kgPEioYma7j25MptpPVknYkbWPzSGoLOYLJebzUOem55VBIk8yRsULZSze1y/keu7eB/OE/cbGYfViRPwzrr/lV20cjJKDIh/D4orkBKpCVnzSQkXDDJA/klWSO+d/jCO7FoGaRhJtFWbggCmgnTJ07LhPhN4hNHoeIs9wVs3gtwSIJqXWunHUexCn/2H5vIPKCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIIGy+Kuqn8CRIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIyMDQxOTIyMDAwMFoXDTIyMTAyMDIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKX03AqlaPy5skAhh8rsHaFHOO93vTgj/jacCDNRNVVntKJuv2M53H2aLs6V3v5S/On2B+/KsRBPus7lyGorIyoe/QlaW6/+CIS7YO+FSIqN5wLWpGdilIrZx9L42TX0rIjUj1E25J69XwpIyPd0iZZ85CYIjmkhv7i1Zty5bzupIhT2ZC3kfCADp8RSobWkp3A4qpILCzub5/e02JzDcVWcvRzJyyayTRXCcfRWgFVgi0Pr4cqGNXFPs6DFH9J58KwWZGHaP7ekJBSbBHglQtACoKjL2xEStyqpiQc1lE9XBv4wln2PZ/aSa+sXuuch1YdDJnOFTJfZTNfXgXi2UDkCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQURLGMAnzr/cAl0c2pHDaz30otPQwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAFJbXl70VHuc2CoARNm54j+s1+252b1+BPibJfaFuBooNJJXtXgpXNLy3TkRpVZgPrjHzUjDiUlYMnrGXyfOUj+Wa+iCWQl8xv1Yt+V77kv1rzEtyRFusxbvZWFrLZ29NuCyJrh0i6NGngyN2mGaRIPuVtleTONBt4W0rk7djDahmE3u2crNlvlILrPI4FFGk/JSlakYmw4T5A1LTH0K4a98+kGutiRTZ3tpE/rZXQW0wWdxwEAwXliTbdpNfdg5Br4yr4+Gf6m5CMIo60um1l319H0gDZYjyCPJr56KyxUltvwU9lJesuDJIbAt98ejgnngx6H1mFyUmaTol9YJjb3vmojM9XY6At/2EQLniFuuKbwrMOqkL5BZZ9xEULCyoWfZzNM1bo2K9ECV8w6dap5FbLF+nLeAiBPNOAJu0yZV+dkwaVy+x6RiJIGON4Wl3FvA65HXVn95Wt19Hx1J3DM43hBfXwhdqkk0DlH0Ivicy+O3im4UKTW1J/SiczXy8yQkJ2ZCgxVAhag+3E8PiQIF0TuHxOPNGOs8bq2nC4jEDQZYlC68IqXq/Df1o3EBA4LOU0RWt68x9KLCei6hN7oCPaFULKFlFgr0jJ+qrBPTgcp44zLmrWfG1DdZrl8nm0jIoiOorLAtFtHUjj+JwmrSSeS1LZ4n2zojZFfGrfxE'}}



SDO for Lars JÃ¤derstrÃ¶m (6725300):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-04-2319:10:01
                    Klara Consulting i Sverige AB skapade avtalet.


                

                
                
                    Johanna Andersson på Klara Consulting i Sverige AB som en påverkare fick åtkomst.


                

                
                
                    Andreas Holmberg fick åtkomst.


                

                
                
                    Magnus Holmberg fick åtkomst.


                

                
                
                    Hans Holmberg fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-2319:11:57
                    Magnus Holmberg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-2319:14:20
                    Andreas Holmberg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-2319:16:24
                    Andreas Holmberg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-2406:00:47
                    Hans Holmberg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-2406:06:00
                    Hans Holmberg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-2406:36:47
                    Magnus Holmberg signerade.


                

                
                
                    Lars Jäderström på Strawberry Audit AB som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-2411:52:55
                    Lars Jäderström på Strawberry Audit AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-2418:38:34
                    Lars Jäderström på Strawberry Audit AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-2418:38:34
                    Andreas Holmberg, Magnus Holmberg och Hans Holmberg har signerat och alla undertecknare i Strawberry Audit AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2959832/b84d95c6580ebe3d1a11c42f612c5e1290c4df6d/?asset=verification.pdf

