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Gröna Skolfastigheter på en minut 
 

  

 

 

 

Gröna Skolfastigheter är ett 
samhällsbyggarföretag med 
en uttalad vision att hållbart 
äga, förvalta och utveckla 
skolfastigheter. 

Koncernens verksamhet 
omfattar aktiv förvaltning, 
projektutveckling och 
nyproduktion. 

En balanserad tillväxt genom 
förvaltning kombinerad med 
nyproduktion förväntas 
skapa långsiktigt värde för 
både skolverksamheter och 
aktieägare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsvärde 

535 Mkr 
 
 
 
Driftnetto 

25 Mkr 
 
 
 
Kassa 

97 Mkr 
 
 
 
Långsiktigt substansvärde 

345 Mkr 
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Året i korthet 
Intäkterna ökade med 155 % till 19 miljoner kronor. 
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 115 miljoner 
kronor. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 720 kr per 
D-aktie och 2 kr per A- och B-aktie.

Intäkterna ökade 
Hyresintäkterna ökade med 155 % till 
19 miljoner kronor (7 miljoner kronor 
föregående år). Hyresintäkterna 
påverkades positivt av främst 
fastighetsförvärv och till mindre del 
intäktshöjande investeringar och 
indexering med KPI.  

Omvärdering av fastigheter 
Omvärdering av fastigheter påverkade 
resultatet med 140 (22) miljoner kronor. 
Marknadsvärdet på Gröna 
Skolfastigheters fastigheter uppgick till 
535 (131) miljoner kronor vid årsskiftet. 
Direktavkastningen uppgick till 4,7 % 
(5,3 %). 

Omvärdering av finansiella instrument 
Värdeförändringar hänförliga till 
räntederivat uppgick till 0 (0) miljoner 
kronor till följd av omvärderingar av 
räntederivat.

Årets resultat efter skatt 
Årets resultat efter skatt uppgick till 
115 miljoner kronor. 

Utdelningsförslag 
Styrelsen föreslår att utdelningen per A- 
och B-aktie höjs till 2 (0) kronor. Styrelsen 
föreslår även en utdelning om 720 (0) 
kronor per D-aktie med kvartalsvis 
utbetalning om 180 kr. Utdelningen är i 
enlighet med bolagets utdelningspolicy 
som har som mål att utdelningen efter en 
uppbyggnadsfas ska uppgå till cirka 50 % 
av resultatet från förvaltningsaffären före 
värdeförändringar.

Nyckeltal i urval 2021 2020 2019 

Substansvärde per A- och B-aktie, kr 1 230 kr/aktie 381 kr/aktie 228 kr/aktie 

Utdelning per D -aktie, kr (föreslagen) 720 - - 

Utdelning per A- och B-aktie, kr (föreslagen) 2,00 - - 

Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 535 131 97 

Likvida medel, Mkr 97 24 20 

Substansvärde, Mkr 345 81 46 

Driftnetto, Mkr 25 7 6 

Nettoskuld / balansomslutning, % 22 % 32 % 41 % 

Belåningsgrad, % 37 % 47 % 58 % 
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Januari 
• Gröna Skolfastigheter 

gör bokslut för bolagets 
andra verksamhetsår. 

Februari 
• Gröna Skolfastigheters 

styrelse beslutar att gå i 
fördjupade 
förvärvsdialoger. 

Mars 
• Gröna Skolfastigheter 

publicerar 
årsredovisning. 

April 
• Gröna Skolfastigheter 

genomför en riktad 
emission om 35,5 Mkr 
genom 19 530 B-aktier 
och 651 D-aktier till nya 
och befintliga 
aktieägare. 

• Gröna Skolfastigheter 
tillträder 
förvaltningsfastigheten 
Skytteln 19 i Tranås som 
huvudsakligen förhyrs 
av kommunala och 
privata skoloperatörer. 

Maj 
• Gröna Skolfastigheter 

kallar till bolagsstämma. 

Juni 
• Bolagsstämma 

genomförs och beslutar 
att bolaget ska vara ett 
publikt bolag. 

• Gröna Skolfastigheter 
genomför en riktad 
emission om 26,9 Mkr 
genom 12 090 B-aktier 
och 403 D-aktier till nya 
och befintliga 
aktieägare. 

Juli 
• Gröna Skolfastigheter 

förvärvar förvaltnings-
fastigheterna 
Växthuset 17 och 
Herting 1:10, 1:12 i 
Falkenberg som förhyrs 
av en F-9 skola. 

Augusti 
• Gröna Skolfastigheter 

deltar i 
markanvisningstävling 
för en förskola i 
Tallbohov i Järfälla i 
Stockholms län. 

September 

• Gröna Skolfastigheter 
utses av Järfälla 
kommun till vinnare i 
markanvisningstävling 
för förskola i Tallbohov, 
Järfälla i Stockholms 
län. 

Oktober 
• Gröna Skolfastigheter 

genomför en riktad 
emission om 30,1 Mkr 
genom 10 800 B-aktier 
och 360 D-aktier till 
främst befintliga 
aktieägare. 

November 
• Efter stort intresse i 

riktad emission i oktober 
och framgångsrik 
projektanskaffning görs 
riktad nyemission om 
25,2 Mkr genom 
9 060 B-aktier och 
302 D-aktier till 
befintliga och nya 
aktieägare. 

 

December 
• Gröna Skolfastigheter 

förvärvar fastigheten 
Almby 13:165 i Örebro 
med byggrätt för skola 
och bostäder. 

• Gröna Skolfastigheter 
förvärvar 
förvaltningsfastighet 
Ölsta 1:2 i Sigtuna med 
en förskola. 
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Till Gröna Skolfastigheters aktieägare 
 

 

Gröna Skolfastigheter har nu lagt det 
tredje verksamhetsåret bakom sig. 
Bolaget har under år 2021 fortsatt att 
genomföra förvärv av förvaltnings-
fastigheter. Samtidigt har arbetet med att 
bygga skolor för egen förvaltning visat 
konkreta resultat i form av förvärvade och 
vunna projekt. Bolagets övergripande 
strategi med balanserad tillväxt genom 
förvaltning och projektutveckling 
ligger fast. 

Covid19-situationen har fortsatt att 
sträcka ut tidsplaner under året men vi 
kan se tillbaka på ett för Gröna 
Skolfastigheter starkt år både sett till 
genomförda förvärv av förvaltnings-
fastigheter, påbörjad projektutveckling 
och investeringar i befintligt 
fastighetsbestånd. 

Vi grundade Gröna Skolfastigheter med 
vision att hållbart äga, förvalta och 
utveckla skolfastigheter. Detta är en vision 
som genomsyrar allt vårt arbete och som 
kommer vägleda oss i pågående projekt. 
Det är tydligt för mig att vårt fokus på 
skolfastigheter och vår långsiktighet gör 
att vi kan knyta till oss personer med extra 
stort engagemang och djup kunskap om 
design och produktion av skolor. 

Under året som gått har vi fortsatt att 
förvalta och utveckla våra befintliga 
förvaltningsfastigheter tillsammans med 
våra hyresgäster. Detta är ett viktigt 
kontinuerligt arbete som har stor 
potential. Både genom att vi stödjer 
verksamheterna i deras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utbildningsuppdrag, minskar 
energianvändning och tillvaratar 
befintliga resurser. 

Centralt för ett växande fastighetsbolag 
som Gröna Skolfastigheter är att 
kapitalförsörjningen är välfungerande och 
att likviditeten är god. Tillväxten under 
året har finansierats likt tidigare med 
riktade emissioner av stamaktier och 
upptagande av ny senior skuld säkerställd 
med pantbrev.  

Vi grundade 
Gröna Skolfastigheter 
med vision att 
hållbart äga, förvalta 
och utveckla 
skolfastigheter 
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Positivt ur riskspridningssynpunkt är att 
koncernen fått en bredare riskspridning 
sett till både tillgångar och finansiärer. 

Vi har under året som gått även rustat vår 
organisation som utökats med både 
anställd personal och konsulter. Därutöver 
har vi på extra stämma före årsskiftet även 
utökat styrelsen med en oberoende 
ledamot. 

Gröna Skolfastigheter har under tiden 
bolaget varit verksamt levt under skuggan 
av en global pandemi. Detta har 
sammanfallit med en omvärdering av 
samhällsfastigheter och nu på sistone en 
återkomst av inflation och förväntningar 
på stigande räntor framöver. 

Oavsett hur 2022 faller ut är vi väl rustade 
och vi är stolta över att tillsammans med 
kommuner och skolverksamheter skapa 
hållbara skolbyggnader som bidrar till en 
bättre välfärd och ett hållbart samhälle. 

 

Stockholm i februari 2022 

 

Martin Malhotra 
Verkställande direktör 

 

 

 

 

 
 
 Vi är stolta över att 

tillsammans med 
kommuner och 
skolverksamheter 
skapa hållbara 
skolbyggnader som 
bidrar till en bättre 
välfärd och ett 
hållbart samhälle 
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Affärsidé, mål och strategier 
Gröna Skolfastigheter investerar i skolfastigheter i regioner 
med gynnsam demografi. Affärsmodellen präglas av 
stigande efterfrågan, specialanpassade byggnader och 
skattefinansierade hyresgäster. 

 

 

AFFÄRSIDÉ 

Att långsiktigt och hållbart äga, förvalta och 
utveckla skolfastigheter. 

 

VERKSAMHETSMÅL 

Övergripande mål är att skapa en god 
riskjusterad avkastning för aktieägarna. 

Gröna Skolfastigheter har som mål  

• att växa förvaltningsportföljen till mer 
än 1 000 miljoner kronor år 2025, 

• att barnperspektivet ska genomsyra 
verksamheten och 
barnkonsekvensanalys (BKA) ska 
genomföras i relevanta projekt och 

• att i genomsnitt under ett år starta 
projekt med mer än 100 miljoner 
kronor i beräknat produktionsvärde 
från år 2022. 

 

 

FINANSIELLA MÅL 

Substansvärdet per A- och B-aktie ska över en 
femårsperiod i genomsnitt öka med minst 
15 procent per år. 

Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procent. 

 

STRATEGIER 

Investeringsstrategi 

Gröna Skolfastigheter investerar främst i 
skolfastigheter i regioner med gynnsam 
demografi. Vårt fokus på segmentet 
skolfastigheter ger oss fördjupad förståelse för 
både möjligheter och utmaningar med 
enskilda objekt. Gröna Skolfastigheter har 
strategin att uthålligt bygga skolor för egen 
förvaltning. Nyproduktion i egen regi föryngrar 
och ökar kvaliteten i koncernens ägda portfölj 
med förvaltningsfastigheter. Gröna 
Skolfastigheter utvärderar även löpande 
fastighetsförvärv och investeringar med syftet 
att öka kassaflödet och diversifiera intäkterna.  

   

Substansvärde per A- och B-aktie 

 

 Verksamhetsmål 

 

 
Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

 Förvaltningsfastigheter ska 
värderas till mer än 1 000 Mkr 
år 2025 

535 Mkr 131 Mkr 

 Start av projekt med mer än 
100 Mkr i beräknat 
produktionsvärde i 
genomsnitt per år från 
år 2022 

50 Mkr – 
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Substansvärde per A- och B-aktie, slutet av året
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Finansieringsstrategi 

Gröna Skolfastigheter planerar att 
återinvestera mer än hälften av resultatet från 
förvaltningsaffären. Tillsammans med 
övervärden i projekt möjliggör detta en 
kontrollerad tillväxt med nya 
förvaltningsfastigheter till en begränsad 
finansiell och operationell risk. 

Gröna Skolfastigheter har en finansiell struktur 
som inkluderar stamaktier och lån från svenska 
affärsbanker. Per 31 december 2021 hade 
bolaget tre aktieslag, stamaktier av serie A, B 
och D. Målet är att D-aktierna över tid ska 
anses som attraktiva av investerarkategorier 
som värdesätter en stabil löpande utdelning. 

Gröna Skolfastigheter försöker genom 
anpassad kapitalbindning och räntesäkringar 
hantera framtida förändringar på både 
finansieringsmarknaden och i koncernens 
hyresintäkter. Gröna Skolfastigheter har även 
som mål att ha en likviditetsbuffert sett till 
volymen nyproduktion. 

Fastighetsutveckling 

Gröna Skolfastigheter har ett industriellt 
angreppssätt och ska fungera som en modern 
version av den gamla tidens byggmästare som 
byggde med omsorg för att det lönar sig i 
längden. Målsättningen är att utveckla och 
bygga hållbara och trygga skolor för att sedan 
ta långsiktigt ansvar för skolorna genom 
ägande och förvaltning.   

Produktion 

Gröna Skolfastigheter har som strategi att 
främst handla upp produktion genom 
totalentreprenadavtal till fast pris med 
välrenommerade och finansiellt starka 
entreprenadbolag. 

Förutom att kontrollera kostnadssidan kräver 
Gröna Skolfastigheter tydliga prestations-
garantier från totalentreprenörer som 
säkerställs genom moderbolagsborgen eller 
bankgaranti. 

Förvaltning 

Det vanligaste är att skolfastigheters mark och 
byggnader hyrs i sin helhet av en skoloperatör. 
Hyresgästen har då egen utbildad personal 
som sköter större delen av den löpande driften. 
Gröna Skolfastigheter handlar upp lokal teknisk 
förvaltning för de delar som kvarstår såsom 
drift- och underhåll av tekniska system för 
värme, VA och ventilation samt tillsyn och 
underhåll av byggnaders klimatskal.  

Genom vara specialiserad på 
utbildningslokaler kan Gröna Skolfastigheter 
göra en noggrann bedömning av lokalers 
attraktivitet både för nuvarande och framtida 
användning. Vid förvärv gör Gröna 
Skolfastigheter även en omfattande teknisk 
genomgång. Tillsammans med en balanserad 
finansiering gör detta att Gröna Skolfastigheter 
både söker en spridning på kontrakterade 
hyresintäkters förfall och utrymme för att 
bedöma och kunna ta del av fastigheters 
utvecklingspotential över tid. 

   

Driftnetto enligt intjäningsförmåga 

 

 Fastigheternas marknadsvärde 
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Hållbarhetsarbete 

Gröna Skolfastigheter har integrerat 
hållbarhetsfrågor i bolagets verksamhet och 
DNA. Bolaget har genomgående ett långsiktigt 
perspektiv med affärsidé att långsiktigt och 
hållbart äga, förvalta och utveckla 
skolfastigheter. 

Vid förvärv av befintlig fastighet genomförs en 
utredning av nuvarande situation och vilka 
åtgärder som kan genomföras för att förbättra 
hållbarhets- och miljöaspekter i 
utbildningsmiljön. 

I löpande förvaltning utförs en löpande kontroll 
av att författningar uppfylls, ett kontinuerligt 
arbete med att optimera energiförbrukning 
samt följa upp uppställda kvalitetsmål. 

Barnperspektivet ska vara en naturlig del av 
Gröna Skolfastigheters arbete. Tillsammans 
med verktygen evidensbaserad design där 
etablerad kunskap om hur olika parametrar  

påverkar lärmiljöer är barnkonsekvensanalys 
(BKA) ett verktyg för att hållbart äga, förvalta 
och utveckla skolfastigheter. 

En utbildad befolkning är en grundsten i ett 
välfungerande samhälle och för ett lands 
välstånd. Den fysiska miljön i utbildnings-
lokaler påverkar enligt forskning hur mycket 
människorna som studerar i dem lär sig. Detta 
gör att investeringar i bra skolinfrastruktur, som 
främjar tryggt och effektivt lärande, är en 
investering som har positiva effekter för hela 
samhället. 

Om Gröna Skolfastigheter klarar att utveckla 
skolor som är tryggare och där elever och 
studenter kan lära sig mer bidrar bolaget till ett 
mer tryggt och hållbart samhälle. 

  

 

Gröna Skolfastigheters strategiska erbjudande till kommuner och skolhuvudmän  

Tar fullt ansvar 

Skicklig utvecklare 
av skolorEkonomi 
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Marknadsförutsättningar 
Efterfrågan på moderna skolfastigheter bedöms öka 
kommande år till följd av främst ett behov av att 
modernisera befintligt bestånd. 
 

KOMMUNERNAS INVESTERINGSBEHOV 

Kommunerna hanterar en långsiktig trend av 
växande investeringar till följd av demografiska 
förändringar, urbanisering och behov av att 
modernisera befintligt fastighetsbestånd.1) 

SCB:s befolkningsprognos från våren 2021 
visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än 
vad vi har sett de senaste tio åren.2) Dock kan 
det påpekas att demografiska prognoser är 
behäftade med relativt stor osäkerhet som 
påverkas av både utveckling i Sverige och i 
omvärlden.  

Även med den nedjusterade befolknings-
prognosen utgör kärnområdet förskola, 
pedagogisk omsorg och övrig utbildning cirka 
45 procent av kommunsektorns kostnader och 
är ett område med betydande investerings-
behov.3) 

Redan 2007 konstaterade Boverket och 
Energimyndigheten i STIL2-undersökningen 
att en hög andel av lokalerna i förskolor och 
skolor i Sverige hade betydande brister rörande 
innemiljö avseende bland annat luft, ljud, och 
fukt.4) Det finns en risk för att kommunernas 
investeringsbudget ej fullt ut tagit hänsyn till 
renoveringsbehovet i det befintliga 
beståndet.5) 

 

 

 

 
Källor 
1) Den kommunala låneskulden 2020, Kommuninvest 2020. 

2) Ekonomirapporten, oktober 2021 – Om kommunernas och 
regionernas ekonomi, Sveriges Kommuner och Landsting (ISSN 
1653-0853). 

3) Ekonomirapporten, oktober 2020 – Om kommunernas och 
regionernas ekonomi, Sveriges Kommuner och Landsting (ISSN 
1653-0853). 

4) Energianvändning & innemiljö i skolor och förskolor – Förbättrad 
statistik i lokaler, STIL2, Boverket och Energimyndigheten (ISSN 
1403-1892). 

5) Välfärdsskulden – Investeringsbehov i Skola och Vårdlokaler, HUI 
research. 

 

Totala kostnader Sveriges kommuner 20202) 
 Mdkr Andel 

Förskola, pedagogisk omsorg, utbildning 311 45 % 

Äldreomsorg 135 20 % 

Funktionshindrade 81 12 % 

Individ- o familjeomsorg 52 8 % 

Infrastruktur o skydd 52 8 % 

Kultur- o fritidsverksamhet 33 5 % 

Särskilt riktade insatser 16 2 % 

Politisk verksamhet 7 1 % 

Övrigt 4 1 % 

Totala kostnader 691 100 % 
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Aktuell intjäningsförmåga 
Aktuell intjäningsförmåga ger en ögonblicksbild över 
situationen per årsskiftet i Gröna Skolfastigheter och är ett 
komplement till historiska siffror för en växande koncern. 
 

AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA 

I tabellen illustreras Gröna Skolfastigheters 
aktuella intjäningsförmåga i förvaltnings-
verksamheten på årsbasis, beaktat hela 
fastighetsbeståndet på bokslutsdagen 
(2021-12-31). Fastigheter som tillkommit 
under året och projekt som färdigställts har 
uppräknats till årstakt. 

Gröna Skolfastigheters resultat påverkas 
dessutom av värdeförändringar på 
förvaltningsfastigheter och kostnader samt 
resultat i projektverksamheten. Resultatet 
påverkas också av skatt. Inget av ovanstående 
har beaktats i den aktuella intjäningsförmågan. 

Hyresintäkterna baseras på kontrakterade 
intäkter för fastigheter i förvaltning per 
bokslutsdagen. Fastighetskostnader speglar 
schabloniserade nivåer baserade på historiskt 
utfall för fastigheter i förvaltningen per 
bokslutsdagen. Avdrag görs för eventuella 
avyttringar. 

Fastighets- och centrala 
administrationskostnader baseras på 
bedömda kostnader på årsbasis utifrån aktuell 
omfattning av central förvaltning. 

Finansnettot har beräknats utifrån aktuell 
räntebärande skuld och aktuella räntor per 
30 december 2021. Ingen ränta på likvida 
medel har antagits. 

Sammantaget har Gröna Skolfastigheters 
intjäningsförmåga stärkts under året till följd av 
högre driftnetto från fler förvaltningsfastigheter 
och lägre finansieringskostnader.

 

 

 
 
 

Aktuell intjäningsförmåga  

(Belopp i Mkr) 2021-12-31 

Hyresintäkter 29 

Fastighetskostnader -4 

Driftnetto 25 

Central administration förvaltning -2 

Finansnetto -5 

Förvaltningsresultat 18 
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Substansvärde 
Långsiktigt substansvärde beräknas utifrån tillgångar och 
skulder i balansräkningen med återläggning av räntederivat 
och uppskjuten skatt. Gröna Skolfastigheter har värderat 
pågående projekt till anskaffningsvärde. 
 

SUBSTANSVÄRDE 

Gröna Skolfastigheters långsiktiga 
substansvärde beräknas som bokfört eget 
kapital på balansdagen med återläggning av 
uppskjuten skatteskuld (räntederivat finns ej). 
Långsiktigt substansvärde används för att ge 
intressenter information om bolagets 
långsiktiga substansvärde beräknat på ett för 
fastighetsbolag enhetligt sätt. 

 

 

Enligt nyckeltalsberäkningen har 
långsiktigt substansvärde ökat med 
264 mkr från 81 mkr i slutet av år 2020 till 
345 mkr i slutet av år 2021. Under 
perioden har bolaget genomfört riktade 
emissioner som tillfört cirka 118 miljoner 
kronor i kontanta medel.

Beräknat substansvärde   

(Belopp i Mkr om inte annat anges) 2021-12-31 2020-12-31 

Beräkning av långsiktigt substansvärde   

Bokfört eget kapital1) 306 70 

+ Återläggning uppskjuten skatt 40 11 

+ Justering räntederivat -0 - 

= Totalt långsiktigt substansvärde 345 81 

   

Antal aktier   

Antal stamaktier serie D 2 381 st 665 st 

Antal stamaktier serie A/B 170 270 st 118 790 st 

   

1) I bokfört eget kapital för koncernen på balansdagen och därmed i beräkningen av långsiktigt 
substansvärde har inget värde på varumärke tagits upp. 
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Styrelse och revisor 
Bolagets styrelse utökades under år 2021 med en ledamot 
och består per 2021-12-31 av fem personer.  

 

   

Fredrik Söderberg 

Ordförande  

Invald i styrelsen 2019 

Utbildning: Civilingenjör från 
Chalmers Tekniska Högskola. 

Övriga uppdrag: vd och 
styrelsesuppleant i Söderberg 
Förvaltning AB. Styrelseordförande i 
Boet Bostad Holding AB (publ) och 
GS Intressent AB. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. 
eventuellt närståendeinnehav): 
20 000 B-aktier genom GS 
Intressent AB. 

Oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagets ledning. 

Ej oberoende i förhållande till 
bolagets större ägare. 

Cecilia Widebäck West 

Ledamot 

Invald i styrelsen i december 2021 

Utbildning: Master of Business 
Administration, 1983 The Wharton 
School, University of 
Pennsylvania, Philadelphia, USA. 
Civilekonomexamen, 1980 
Handelshögskolan, Stockholm. 

Övriga uppdrag: ledamot Almi 
Företagspartner Stockholm 
Sörmland AB, ordförande i 
ActionAid Sverige, Operations 
Director för Boards Impact Forum, 
och ledamot Hållbarhetsrådet 
Nordic Credit Partners. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. 
eventuellt närståendeinnehav): – 

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagets ledning.  

Oberoende i förhållande till större 
ägare. 

Ferdinand Grumme 

Ledamot 

Invald i styrelsen 2019 

Utbildning: Civilekonom DHS, 
MBA från Harvard University. 

Övriga uppdrag: 
Styrelseordförande i 
Skogshyddans Montessoriförskola 
Ekonomisk förening. 
Styrelseledamot och vd i Boet 
Bostad Holding AB (publ), 
styrelseledamot och vd i GS 
Intressent AB. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. 
eventuellt närståendeinnehav): 
20 000-B-aktier genom GS 
Intressent AB. 

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagets ledning. 

Ej oberoende i förhållande till 
bolagets större ägare. 
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Fredrik Helgesson 

Ledamot 

Invald i styrelsen 2019 

Utbildning: Dragonskolan i Umeå. 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 
TravelMate AB, Travel Finance 
Sweden AB, Nordsystem AB, 
Eton Systems AB och Eton Systems 
Finance AB. Styrelseledamot i 
Svenska Innebandyligan AB, 
Aptone AB och RK Travel Group AB. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt 
närståendeinnehav): 10 000 A-aktier, 
27 000 B-aktier och 130 D-aktier 
genom bolag (TravelMate AB) och 
familj. 

Oberoende i förhållande till bolaget 
och koncernledningen. 

Ej oberoende i förhållande till 
bolagets större ägare. 

Martin Malhotra 

Ledamot 

Invald i styrelsen 2019 

Styrelseledamot och verkställande 
direktör i bolaget sedan 2019. 

Utbildning: Civilekonom DHS, 
Civilingenjör från KTH. 

Övriga uppdrag: – 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. 
eventuellt närståendeinnehav): 
40 000 A-aktier. 

Ej oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagets ledning. 

Ej oberoende i förhållande till 
bolagets större ägare. 

REVISOR 

Frejs Revisorer AB är 
revisor med Ulf Johansson 
som huvudansvarig 
revisor.  
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Risker och riskhantering 
Gröna Skolfastigheter exponeras för olika risker som kan 
påverka bolagets framtida verksamhet och resultat. Gröna 
Skolfastigheter har valt att kategorisera riskerna i fyra 
huvudområden; Finansiering, Förvaltning och Produktion 
och Strategiska risker.  

 

 

MÖJLIGHETER OCH RISKER FÖR 
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET 

Gröna Skolfastigheter har identifierat risker 
och osäkerhetsfaktorer och grupperat dem i 
fyra huvudområden. 

Finansiella risker är kopplade till att bolaget 
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden 
eller kan finansiera verksamheten enligt 
affärsplanen. 

Förvaltningsrisker är risker för felbedömningar 
vid förvärv av förvaltningsfastigheter och risker 
som förändrar kassaflödet från uthyrda 
skolfastigheter. 

Produktionsrisker är risker som uppstår i 
samband med ny- och ombyggnation av 
fastigheter och rör både utformning, kostnader 
för och utförande av arbeten. 

Strategiska risker är långsiktiga och 
övergripande risker som inte omfattas av de 
tidigare tre huvudområdena. Riskområdet 
omfattar marknadsrisker såsom tillgång till 
objekt, risk för brister i intern kontroll och 
rapportering och risk för beroende av 
nyckelpersoner. 

HANTERING AV RISKER 

Bolaget identifierar risker och osäkerhet 
löpande på både övergripande nivå och i 
enskilda projekt och fastigheter. Risker och 
möjligheter identifieras löpande i 
verksamheten. Det är dock bolagets 
styrelse som är ytterst ansvarig för bolagets 
riskhantering. 

Osäkerhet behöver inte entydigt vara 
negativt för Gröna Skolfastigheter utan kan 
även innebära en möjlighet för bolaget att 
genom sin fokuserade affärsmodell uppnå 
hög riskjusterad avkastning. 
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Huvudområde Riskbeskrivning Hantering 

Finansieringsrisker Risk för att finansiering inte kan erhållas 
när befintlig finansiering förfaller eller 
endast kan förnyas till betydligt högre 
kostnad (refinansieringsrisk) alternativt 
att ny finansiering inte kan erhållas eller 
endast erhållas till betydligt högre 
kostnad än förväntat (nyupplåningsrisk). 

Risk för stigande marknadsräntor som 
på kort eller lång sikt påverkar bolagets 
kostnad för finansiering. 

Risk för att bolaget inte har tillräcklig 
betalningsberedskap (likviditetsrisk). 

Hög kvalitet i ägda hållbara fastigheter och 
balanserad belåningsgrad ökar 
attraktiviteten hos bolaget som låntagare. 

Balanserad kapital och räntebindning på lån 
minskar refinansieringsrisk och sänker på 
kort och medellång sikt påverkan från 
förändrade marknadsräntor i skuldportföljen. 

Balanserad relation mellan räntebärande 
skuld och fastigheters marknadsvärde 
(belåningsgrad) ökar marginal vid förändrad 
finansieringsmarknad till följd av 
värdeförändringar eller annan orsak. 

Förvaltningsrisker Risk för felbedömningar vid förvärv av 
förvaltningsfastigheter (förvärvsrisk). 

Risk för lägre hyresintäkter och vakanser 
i förvaltningsfastigheter. 

Risk för ökade och oförutsedda 
kostnader i förvaltningsfastigheter. 

Bolaget har genom sin affärsmodell god 
marknadskännedom och kunskap om 
fastigheternas hyresgästers verksamhet. 
Detta ger goda förutsättningar för 
balanserade bedömningar vid förvärv och i 
förvaltning av fastigheter. 

Bolaget gör omfattande tekniska 
besiktningar vid förvärv och har ett 
långsiktigt perspektiv på tekniska system 
utifrån både nuvarande och framtida 
användning. Detta innefattar bland annat ett 
strukturerat arbete för att minska 
energianvändningen. 

Produktionsrisker Risk för utformning som påverkar 
skolverksamhets verksamhet negativt 
över tid. 

Risk för högre kostnader vid om- och 
nybyggnation än budgeterat. 

Risk för brister i leverans och 
genomförande vid om- och 
nybyggnation. 

Bolagets affärsmodell innebär en unik 
möjlighet att upparbeta och använda både 
intern och extern kunskap om avvägningar 
mellan olika intressen vid om- och 
nybyggnation. 

Bolaget har som strategi att främst handla 
upp produktion genom 
totalentreprenadavtal till fast pris med 
välrenommerade och finansiellt starka 
entreprenadbolag. 

Förutom att kontrollera kostnadssidan 
kräver bolaget tydliga prestationsgarantier 
från totalentreprenörer som säkerställs 
genom moderbolagsborgen eller 
bankgaranti. 

Strategiska risker Tillgång till nya förvaltnings- och 
projektfastigheter. 

Politiska beslut och regeländringar. 

Risk för brister i den finansiella 
rapporteringen. 

Beroende av enskilda nyckelpersoner. 

Bolaget bedömer kontinuerligt möjligheter 
och intern kapacitet att anskaffa fastigheter. 

Bolaget arbetar med både fristående och 
kommunala skoloperatörer och söker 
skoloperatörer med ett långsiktigt perspektiv 
på drift av skola och utbildning. 

Bolaget har extern revisor och en 
kvalitetssäkrad process för att aggregera 
balanser och åtaganden på koncernnivå. 

Genom djup branschkunskap hos ledning 
och flera styrelsemedlemmar samt större 
ägande bedöms nyckelpersoner både knytas 
till bolaget och intern kapacitet finnas för att 
vid behov fylla bortfall av nyckelpersoner. 
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Ägare 
Årsstämman 2021 beslutade att Gröna Skolfastigheter AB 
(publ) ska vara avstämningsbolag och under september 
2021 slutfördes Euroclear-anslutningen av aktierna.  

 

 

GRUNDARNA OCH DE TIO STÖRSTA ÖVRIGA ÄGARNA 31 DECEMBER 2021 

 

 

 

 

 

Aktieägare 2021-12-31 Antal 
A-aktier 

Antal 
B-aktier 

Antal 
D-aktier 

Totalt antal 
aktier 

Totalt, antal 
aktier, % 

Totalt, antal 
röster, % 

Grundarna1) 50 000 50 000 130 100 130 58,0 % 88,4 % 

LMK Stiftelsen  11 550 385 11 935 6,9 % 1,9 % 

Rydgruppen Sverige AB  11 400 380 11 780 6,8 % 1,9 % 

Jellyfish Invest AB  6 400 160 6 560 3,8 % 1,1 % 

Tibullus AB  3 600 120 3 720 2,2 % 0,6 % 

Engberga AB  3 200 80 3 280 1,9 % 0,5 % 

Screen Capital AB  3 000 100 3 100 1,8 % 0,5 % 

Exceca Allocation AB  2 700 90 2 790 1,6 % 0,4 % 

Sofemi AB  2 700 90 2 790 1,6 % 0,4 % 

Hammarplast Aktiebolag  2 100 70 2 170 1,3 % 0,3 % 

Fogelvik Nordväst AB  1 800 60 1 860 1,1 % 0,3 % 

Övriga   21 820 716 22 536 13,1 % 3,6 % 

TOTALT 50 000 120 270 2 381 172 651 100,0 % 100,0 % 

1) Grundarna utgörs av Martin Malhotra som äger 40 000 stamaktier av serie A, GS intressent AB som äger 20 000 aktier av serie B 
och TravelMate AB som äger 10 000 stamaktier av serie A, 24 000 stamaktier av serie B och 130 stamaktier av serie D samt 
3 000 stamaktier av serie B som ägs av Göran Grell privat och 3 000 stamaktier serie B som ägs av Fredrik Helgesson med familj. 

Källa: Euroclear Sweden och kompletterande underlag från aktieägare. 
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Koncernstruktur 
Gröna Skolfastigheter AB (publ) är moderbolag i en koncern 
med totalt 15 bolag. 
 

 

 

KONCERNSTRUKTUR 

 

 

 

Övergripande koncernstruktur för Gröna Skolfastigheter-koncernen 

 

Gröna Skolfastigheter AB (publ) är koncernens 
moderbolag. 

Under moderbolaget har två underkoncerner 
skapats, en med förvaltningsfastigheter under 
Gröna Skolfastigheter Förvaltning AB och en 
med fastighetsutvecklingsprojekt under Gröna 
Skolfastigheter Projekt AB.  

Därutöver finns Gröna Skolfastigheter 
Utveckling AB som tar ej projektspecifika 
utvecklingskostnader. 

Gröna 
Skolfastigheter
UtvecklingAB

Gröna 
Skolfastigheter
Förvaltning AB

Gröna 
Skolfastigheter

Projekt AB

• Personal
• Utveckling

Bolag som äger 
fastigheter på vilka 
om- och nybyggnation 
utförs

Gröna 
Skolfastigheter

AB (publ)

• Moderbolag,
ägarbolag

Boet Bostad  
Projekt 32AB

Projektbolag

Bolag som äger 
förvaltningsfastigheter

Boet Bostad  
Projekt 32AB

Förvaltnings-
bolag
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Bolagsstyrning 
Gröna Skolfastigheter är ett svenskt publikt aktiebolag. 
Bolagsstyrningen i bolaget utförs i enlighet med svensk kod 
för bolagsstyrning, svensk lag samt interna regler och 
föreskrifter. 

 

BOLAGSORDNING 

Bolagets företagsnamn är enligt 
bolagsordningen Gröna Skolfastigheter AB 
(publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag äga, 
förvalta och driva handel med fast egendom 
samt driva därmed förenlig verksamhet. 
Bolagsordningen ändras genom beslut av 
bolagsstämman. Ändringarna måste sedan 
registreras hos Bolagsverket för att de ska 
gälla. Årsstämman 15 juni 2021 antog en ny 
bolagsordning som registrerades av 
Bolagsverket 15 september 2021. För 
ytterligare information, se 
Gröna Skolfastigheters hemsida 
http://www.gronaskolfastigheter.se. 

 

BOLAGSSTÄMMA 

Bolagsstämman är bolagets högsta 
beslutsfattande organ och utser Gröna 
Skolfastigheters styrelse. Vid bolagsstämman 
ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det 
inflytande över bolaget som deras respektive 
aktieinnehav representerar. Bolaget har under 
år 2021 genomfört årsstämma 15 juni 2021 och 
extra stämma 30 december 2021. För 
ytterligare information, se 
Gröna Skolfastigheters hemsida 
http://www.gronaskolfastigheter.se.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 

Svensk kod för bolagsstyrning är avsedd att 
utgöra ett led i självregleringen inom det 
svenska näringslivet. Den bygger på principen 
”följ eller förklara”, vilket innebär att samtliga 
regler inte alltid måste följas och att det inte är 
felaktigt att avvika från en eller flera enskilda 
regler i Koden om motiv finns och förklaras. 

Styrelsen har med anledning av bolagets 
storlek valt att göra följande avsteg från koden 
när det gäller valberedning, utskott och 
bolagsstyrningsrapport: 

• Styrelsen har valt att till årsstämman inte 
föreslå en valberedning. 

• Styrelsen har valt att inte tillsätta några 
utskott. 

• Styrelsen har valt att inte ta fram en 
bolagsstyrningsrapport. 

http://www.gronaskolfastigheter.se/
http://www.gronaskolfastigheter.se/
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Fastigheter och förvaltning 
Gröna Skolfastigheter har förvaltnings- och 
utvecklingsfastigheter från Falkenberg i syd till 
Sigtuna i norr. 

 

 

 

Förvaltningsaffären

Förvaltningsaffären bedrivs i övrigt enligt 
affärsplan. Inga större förändringar har 
skett i befintliga fastigheters lokaler eller 
användning. Däremot konstateras att 
inflationen och KPI för oktober 2021 var 
relativt hög. Detta innebär högre 
indexuppräkning i hyresavtal och högre 
nominella hyresintäkter kommande år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antal fastigheter 8 st 
 

Fastighetsvärde 535 Mkr 
 

Uthyrbar yta 23 300 kvm 
 

Hyresduration 12 år 
 

Direktavkastning 4,7 % 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
  

  
 

Teckenförklaring: 

 Projekt 
 Förvaltningsfastighet 
 

 

Örebro Stockholm 

Sigtuna 
Järfälla 

Tranås 

Skövde 

Kungsbacka 

Göteborg 

Falkenberg 
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Ventilen 1, Skövde 
  TYP Skola 

  ORT Skövde 
  ADRESS Kylarvägen 2A-E, 
Batterivägen 6 
  BYGGÅR 1967/2011 
  AREA ca 7 000 m2 

 

 

Kungsbacka 6:30, 
Kungsbacka 

  TYP Förskola 

  ORT Kungsbacka 
  ADRESS Lars Runebergs gata 78 
  BYGGÅR 1990 
  AREA ca 512 m2 

 

Skytteln19, Tranås 
  TYP Skola 

  ORT Tranås 
  ADRESS Hamnparken 2, 4; 
Ydrevägen 13 
  BYGGÅR 1942-1960 
  AREA ca 8 600 m2 
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Herting 1:10, 1:12, 
Falkenberg 

  TYP Skola 

  ORT Falkenberg 
  ADRESS Elvägen 4, 6 
  BYGGÅR 1847/1989/2016 
  AREA ca 2 100 m2 

 

 

Växthuset 17, 
Falkenberg 
  TYP Skola 

  ORT Falkenberg 
  ADRESS Motellvägen 6 
  BYGGÅR 1976/2015/2019 
  AREA ca 4 425 m2 

 

Ölsta 1:2, Sigtuna 
  TYP Förskola 

  ORT Sigtuna 
  ADRESS 
Stenningehöjdsvägen 10 
  BYGGÅR 2011 
  AREA ca 660 m2 
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Projektutveckling 
Gröna Skolfastigheter har under året ökat antalet projekt 
genom kommunala markanvisningar, förvärv av projekt och 
framtagande av byggrätt genom detaljplanearbete. 

 

 

MARKANVISNINGAR 

Koncernen har under året vunnit en 
markanvisningstävling för en förskola i 
Tallbohov i Järfälla kommun i Stor-Stockholm. 

Gröna Skolfastigheters tävlingsförslag 
inkluderar en tvåvåningsbyggnad. Fasaden på 
entréplan och delar av fasaden på plan två kläs 
i stående träpanel med vertikal artikulerad 
träläkt. Träet i fasaden utgör en kolsänka, vilket 
innebär att den lagrar koldioxid under hela sin 
livslängd och minskar klimatpåverkan. Fasad 
på plan två har bandfalsad grön plåt som 
knyter an till den äldre intilliggande 
bebyggelsen i området. 

FÖRVÄRV AV PROJEKTFASTIGHETER 

Gröna Skolfastigheter har genom dotterbolag 
förvärvat fastigheten Almby 13:165 i Örebro. 
Fastigheten har en tomtareal om 4 075 kvm 
och är belägen i bostadsområdet Ekeby-Almby 
med utsikt över sjön Hjälmaren och nära 
naturområden. 

BYGGRÄTTER PÅ 
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 

Gröna Skolfastigheter har under år 2021 
arbetat med att realisera en möjlig byggrätt på 
fastigheten Tranås Skytteln 19 invid Svartån. 
Efter räkenskapsårets slut, den 28 februari 
2022, vann den nya detaljplanen laga kraft. 
Detta innebär att det nu finns en byggrätt för 
bland annat utbildning och bostäder på 
fastigheten Skytteln 19 som är belägen vid 
hamnen invid svartån i Tranås. 
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Förvaltningsberättelse 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Gröna Skolfastigheter AB 
(publ) med org.nr. 559224-6812 (”Gröna Skolfastigheter”), med säte i 
Stockholm, Sverige, avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen är 
upprättad i tusentals kronor (Tkr) om inget annat anges.  

 

VERKSAMHET 

Gröna Skolfastigheter är ett svenskt 
fastighetsbolag som grundades 2019. Bolagets 
affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, 
förvalta och utveckla skolfastigheter. 

Under verksamhetsåret 2021 förvärvade 
koncernen fastigheterna Skytteln 19 i Tranås, 
Herting 1:10, 1:12 och Växthuset 17 i 
Falkenberg, Almby 13:165 i Örebro och 
Ölsta 1:2 i Sigtuna. Under verksamhetsåret 
2021 genomfördes fyra riktade nyemissioner 
genom vilka nya aktieägare har tillkommit. 

Moderbolag och organisation 

Moderbolaget i koncernen är Gröna 
Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812. 
Koncernen består vid verksamhetsårets utgång 
av 14 helägda dotterbolag. Gröna 
Skolfastigheter har en anställd vd och 
dotterbolaget Gröna Skolfastigheter Utveckling 
AB har två anställda. 

KONCERNENS RESULTAT 

Koncernen förvärvade fastigheten Skytteln 19 i 
Tranås den 30 april 2021, fastigheterna 
Herting 1:10, 1:12 och Växthuset 17 i 
Falkenberg den 1 juli 2021, fastigheten 
Almby 13:165 i Örebro den 28 december 2021 
fastigheten Ölsta 1:2 i Sigtuna den 
29 december 2021. 

Koncernens räkenskapsår startade den 
1 januari 2021. 

KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING 

Fastighetsbestånd och fastighetsvärde 

Förvaltningsfastigheter omfattar byggnader 
där hyresgäster kan flytta in (färdigställda). 
Koncernens fastighetsbestånd består av sju 
förvaltningsfastigheter om cirka 23 300 kvm 
uthyrbar area samt en fastighet på vilken 
nyproduktion planeras. 

Det totala redovisade värdet av koncernens 
förvaltningsfastigheter är 531,2 Mkr och är i 
enlighet med externa värderingar. Det totala 
redovisade värdet av koncernens 
projektfastigheter är 4,0 Mkr och motsvarar 
anskaffningskostnaden. Därutöver finns 
upparbetade projektkostnader om 0,6 Mkr. 

Likvida medel 

Likvida medel uppgick vid årets slut till 
97,3 Mkr. 

Eget kapital och substansvärde 

Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut 
till 305,7 Mkr. 

Långsiktigt substansvärdet uppgick vid årets 
slut till 345,1 Mkr. 

Räntebärande skulder och räntebindning 

Koncernens upplåning sker huvudsakligen hos 
bank och kreditmarknadsbolag med pantbrev 
som säkerhet. Koncernen hade vid 
verksamhetsårets utgång räntebärande skulder 
om 238,3 mkr.
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Koncernen har under året tecknat räntederivat 
med slutdag 30 juni 2024 och nominellt 
belopp 90 Mkr som begränsar marknadsräntan 
Stibor 90 till högst 1,00 %. Koncernens 
räntebärande skulder hade vid 
verksamhetsårets slut säkrat räntan på 91 % av 
räntebärande lån genom fasträntelån och 
derivat. 

Koncernens kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital uppgick till 
4,9 Mkr. Investeringsverksamheten har 
påverkat kassaflödet med -179,9 Mkr. 
Finansieringsverksamheten har påverkat 
kassaflödet med 200,2 Mkr. 

Totalt uppgick årets kassaflöde till 72,8 mkr. 

Covid19 

Pandemin har inte haft en avgörande påverkan 
på förvärv och förvaltning av befintliga 
förvaltningsfastigheter men har skapat 
fördröjningar i nyproduktionsprojekt. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
och efter dess slut 

Efter räkenskapsårets slut, den 28 februari 
2022, vann den nya detaljplanen för 
fastigheten Skytteln 19 i Tranås laga kraft.  

Risker och bolagsstyrning 

Gröna Skolfastigheters verksamhet påverkas, 
direkt eller indirekt, av ett antal risker och 
omvärldsfaktorer. 

Styrelsens arbetsordning tillsammans med 
koncernens policyer upprättats av vd och 
styrelsen och ändamålsenliga interna 
kontrollfunktioner och system har etablerats 
för att reducera, exportera och i möjligaste 
mån eliminera potentiella risker i 
verksamheten. 

Styrelsen företräder aktieägarna och dess 
yttersta uppgift är att bygga och säkra 
aktieägarvärde på lång sikt. För att infria det 
överordnande målet måste styrelsen 
säkerställa att bolagets inriktning är den rätta 
samt att bolagets kunder, medarbetare och 

andra viktiga intressenter sköts på så sätt att 
det överordnande målet kan mötas. 

Gröna Skolfastigheters arbetsordning för 
styrelsen slår fast att styrelsen skall bistå den 
verkställande direktören och samtidigt utöva 
tillsyn och kontroll över att han/hon fullgör sina 
åligganden. Om nödvändigt är det styrelsens 
ansvar att befria verkställande direktören från 
sitt uppdrag och utse ny verkställande direktör. 

Ägarförhållanden 

Per den 31 december 2021 fanns det totalt 
172 651 stamaktier fördelade på 50 000 
stamaktier serie A, 120 270 stamaktier serie B 
och 2 381 stamaktier serie D.
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FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION OCH UTDELNINGSINFORMATION 

Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria egna kapital. Styrelsen föreslår att utdelning 
lämnas med 2 kronor per stamaktie serie A, 2 kronor per stamaktie serie B och 720 kronor per 
stamaktie serie D, vilket innebär totalt 2 054 860 kr.  

Utbetalning av utdelning föreslås ske vid fyra tidpunkter med följande avstämningsdagar och belopp 
för stamaktie serie D: 

• 2022-06-30 (180 kr per stamaktie serie D) 
• 2022-09-30 (180 kr per stamaktie serie D) 
• 2022-12-30 (180 kr per stamaktie serie D) 
• 2023-03-31 (180 kr per stamaktie serie D) 

Utbetalning av utdelning föreslås ske vid en tidpunkt med följande avstämningsdag och belopp för 
stamaktie serie B: 

• 2022-06-30 (2 kr per stamaktie serie B) 

Utbetalning av utdelning föreslås ske vid en tidpunkt med följande avstämningsdag och belopp för 
stamaktie serie A: 

• 2022-06-30 (2 kr per stamaktie serie A) 

Belopp i kr   

Fritt eget kapital 150 553 000 

Årets resultat -135 000 

Summa 150 418 000 

Till aktieägare utdelas (2 kr per stamaktie A+B) 340 540 

Till aktieägare utdelas (720 kr per stamaktie D) 1 714 320 

I ny räkning överförs 148 363 140 

Summa 150 418 000 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt samt förändring i eget kapital, hänvisas till 
efterföljande resultat-, balans- och eget kapitalräkningar med tillhörande noter. 

STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE FÖRESLAGEN UTDELNING 

Den föreslagna utdelningen påverkar inte väsentligen koncernens eller moderbolagets soliditet. 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget, och övriga i koncernen 
ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra 
erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som 
anförs i ABL. 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln). 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE 

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar att samtliga nya aktier, 29 730, som kan komma att 
emitteras med stöd av stämmans bemyndigande ska medför rätt till utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid 
Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet 
för styrelsen att besluta om nyemission kommer en utdelning för tillkommande aktier om maximalt 
230 160 kronor att delas ut. 
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Koncernens rapport över totalresultat 
 

TKR NOT 
2021-01-01 

–2021-12-31 
2020-01-01 

–2020-12-31 

Hyresintäkter 5 18 579 7 284 

Fastighetskostnader   -2 757 -412 

Driftöverskott  15 822 6 872 

    

Central administration förvaltning 6, 7 -2 239 -1 441 

Projekt-, förvärvs- och omstruktureringskostnader 6 -4 829 -2 266 

Finansnetto  8 -4 251 -3 333 

Resultat före värdeförändringar  4 503 -168 
    

Värdeförändringar    
Värdeförändring förvaltningsfastigheter, orealiserade  139 832 22 122 

Värdeförändring derivat, orealiserade   43   

Resultat före skatt  144 378 21 954 

    

Aktuell skatt  -435 -45 

Uppskjuten skatt   -29 118 -4 894 

Årets resultat  114 825 17 015 
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Rapport över koncernens finansiella ställning 
 

TKR NOT 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR 1   

    

Materiella anläggningstillgångar    

Förvaltningsfastigheter och projekt 10 535 830 131 000 

Inventarier och maskiner  16 2 098 136 

Summa anläggningstillgångar  537 928 131 136 
    

Omsättningstillgångar    

Övriga fordringar  2 545 2 212 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 452 56 

Likvida medel   97 279 24 432 

Summa omsättningstillgångar  100 276 26 700 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  638 204 157 836 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Aktiekapital 11 863 597 

Övrigt tillskjutet kapital  150 596 33 167 

Annat kapital inklusive årets resultat  154 210 36 515 

Summa eget kapital   305 669 70 279 
    

Långfristiga skulder    

Uppskjuten skatteskuld 9 39 666 10 548 

Långfristiga räntebärande skulder 4 233 166 73 035 

Summa långfristiga skulder  272 832 83 583 
    

Kortfristiga skulder    

Kortfristiga räntebärande skulder 4 5 143 1 510 

Leverantörsskulder  1 008 208 

Aktuella skatteskulder  0 0 

Övriga skulder 15 46 831 342 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 6 721 1 914 

Summa kortfristiga skulder  59 703 3 974 
    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  638 204 157 836 
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Rapport över kassaflöde, koncern 
  

 

TKR NOT 
2021-01-01 

–2021-12-31 
2020-01-01 

–2020-12-31 

Den löpande verksamheten     

Resultat före skatt  144 379 21 954 

Av- och nedskrivning av tillgångar  0 14 

Orealiserad värdeförändring  -139 875 -22 122 

Betald skatt   385 - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 4 889 -154 

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Förändring av kundfordringar  2 034 - 

Förändring av övriga rörelsefordringar  -2 271 -2 150 

Förändring av leverantörsskulder   593 135 

Förändring av övriga rörelseskulder  47 268 -1 522 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  52 513 -3 691 
    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av dotterföretag  -105 493 -5 900 

Förvärv av byggnader och mark  -73 554 -121 

Förvärv av maskiner och inventarier  -867 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -179 914 -6 021 
    

Finansieringsverksamheten    

Emission  117 719 13 453 

Förändring av skulder till kreditinstitut   82 529 945 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  200 248 14 398 
    

Årets kassaflöde  72 847 4 686 

Likvida medel vid årets början   24 432 19 746 

Likvida medel vid årets slut  97 279 24 432 
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Förändringar av eget kapital, koncern 
  

 

 

TKR AKTIEKAPITAL 
ÖVRIGT TILLSKJUTET 

KAPITAL 
  

ANNAT KAPITAL 
INKLUSIVE ÅRETS 

RESULTAT 

SUMMA EGET 
KAPITAL 

INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 111 20 200  19 551 39 862 

Insättning aktiekapital 486    486 

Överkursfond   12 967     12 967 

Summa transaktioner med bolagets ägare 597 33 167  0 33 764 

Uppskrivningsfond    432 432 

Årets resultat    17 015 17 015 

Övrigt totalresultat för året       0 0 

Summa årets totalresultat för året    17 015 17 015 

Förändringar i koncernens sammansättning       -483 -483 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 597 33 167  36 515 70 279 
      
      

INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 597 33 167  36 515 70 279 

Insättning aktiekapital 266    266 

Överkursfond   117 428     117 428 

Summa transaktioner med bolagets ägare 863 150 596  0 151 459 

Uppskrivningsfond    2 870 2 870 

Årets resultat    114 825 114 825 

Övrigt totalresultat för året       0 0 

Summa årets totalresultat för året    114 825 114 825 

Förändringar i koncernens sammansättning       0 0 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 863 150 596  154 210 305 669 
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Moderbolaget 
 

 

Resultat efter skatt för moderbolaget uppgick 
till -0,2 (0,2) miljoner kronor under år 2021 
(år 2020). 

Moderbolagets tillgångar utgörs främst av 
aktier och andelar i dotterbolag samt fordringar 
på koncernföretag. Moderbolagets tillgångar 
uppgick totalt till 152,5 (34,2) miljoner kronor 
varav fordringar på koncernföretag utgjorde 
98,6 (18,9) miljoner kronor. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital uppgick till  
-3,3 (-2,1) miljoner kronor. 0,0 (-0,1) miljoner 
kronor investerades netto dels genom 
kapitaltillskott, dels genom utlåning till 
koncernföretag. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten bidrag med 120,2 
(13,5) miljoner kronor under året. 
Moderbolagets kassaflödesanalys presenteras 
på sida 34.

 

 

Moderbolaget resultaträkning 

 

 

 

TKR NOT 
2021-01-01 

–2021-12-31 
2020-01-01 

–2020-12-31 

        

Nettoomsättning  26 53 

Summa rörelsens intäkter  26 53 
    

Övriga externa kostnader 6 -2 191 -1 328 

Personalkostnader 7 -1 217 -787 

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar   -10 -10 

Summa rörelsens kostnader  -3 418 -2 125 
    

Rörelseresultat  -3 392 -2 071 
    

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 43 -0 

Resultat efter finansiella poster  -3 349 -2 071 
    

Bokslutsdispositioner  
  

Erhållna koncernbidrag  3 214 2 254 

Summa bokslutsdispositioner  3 214 2 254 

  
  

Resultat före skatt  -135 182 
 

 
  

Skatt  0 0 
 

 
  

Årets resultat  -135 182 
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Moderbolagets balansräkning 
 

 

TKR NOT 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR 1   
    
    

Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier och maskiner 16 8 18 

Summa anläggningstillgångar  8 18 
    

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 12 3 250 2 550 

Summa finansiella anläggningstillgångar  3 250 2 550 
    

Omsättningstillgångar    
Fordringar hos koncernföretag  98 604 18 890 
Övriga kortfristiga fordringar  236 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   45 12 

Summa kortfristiga fordringar  98 885 18 902 
    

Kassa bank  50 345 12 725 
        

Summa omsättningstillgångar  149 230 31 627 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  152 488 34 195 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 11 863 597 

Summa bundet eget kapital   863 597 
    

Balanserat resultat  -43 -225 
Överkursfond  150 596 33 167 
Årets resultat   -135 182 

Summa fritt eget kapital   150 418 33 124 

 
   

Summa eget kapital   151 281 33 721 
     

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  295 189 
Skulder till koncernföretag  200 0 
Skatteskuld  12 0 
Övriga skulder  50 63 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   650 221 

Summa kortfristiga skulder  1 207 473 
    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  152 488 34 195 
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Rapport över kassaflöde, moderbolaget 
 

 

TKR NOT 
2021-01-01 

–2021-12-31 
2020-01-01 

–2020-12-31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  -3 349 -2 072 

Av- och nedskrivning av tillgångar  10 10 

Betald skatt   0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 -3 339 -2 062 

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Förändring av övriga rörelsefordringar  -79 983 -14 071 

Förändring av leverantörsskulder   106 116 

Förändring av övriga rörelseskulder   628 209 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -82 588 -15 808 
    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av dotterföretag  0 -100 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -100 
    

Finansieringsverksamheten    

Aktieägartillskott  -700 -2 200 

Emission  117 694 13 453 

Förändring av skulder till kreditinstitut   3 214 2 254 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  120 208 13 507 
    

Årets kassaflöde  37 620 -2 401 

Likvida medel vid årets början   12 725 15 126 

Likvida medel vid årets slut  50 345 12 725 
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Förändringar av eget kapital, moderbolaget 
 

 

 

TKR AKTIEKAPITAL 
ÖVRIGT TILLSKJUTET 

KAPITAL 
  

ANNAT KAPITAL 
INKLUSIVE ÅRETS 

RESULTAT 

SUMMA EGET 
KAPITAL 

INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 111 20 200  -225 20 086 

Insättning aktiekapital 486    486 

Överkursfond   12 967     12 967 

Summa transaktioner med bolagets ägare 597 33 167   33 764 

Uppskrivningsfond    182 0 

Årets resultat       0 0 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 597 33 167  -43 33 721 
      
      

INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 597 33 167  -43 33 721 

Insättning aktiekapital 266    266 

Överkursfond   117 428     117 428 

Summa transaktioner med bolagets ägare 863 150 595   151 458 

Årets resultat       -135 -135 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 863 150 595  -178 151 281 
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Redovisningsprinciper och noter 
 

NOT 1 Allmän information om bolaget 

Gröna Skolfastigheter AB (publ), org nr 559224-6812, är 
ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm 
med dotterbolag enligt not 12. Bolagets och 
dotterbolagens ("koncernens") verksamhet omfattar att äga 
och förvalta fastigheter. 

NOT 2 Väsentliga redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen för Gröna Skolfastigheter AB (publ) 
har upprättats i enlighet med de av EU godkända 
International Financial Reporting Standards (IFRS) samt 
tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) som 
gäller för perioder som börjar den 1 januari 2019 eller 
senare. 

Vidare tillämpar koncernen årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Koncernens funktionella valuta är svenska kronor. 
Tillgångar och skulder är redovisade till 
anskaffningsvärden, förutom förvaltningsfastigheter och 
derivatinstrument som värderas till verkligt värde. 

Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget har ett direkt 
eller indirekt bestämmande inflytande över den 
driftsmässiga eller finansiella ställningen. Gröna 
Skolfastigheter AB (publ) har 100 % av kapitalet och 
röstetalet i dotterbolagen. Koncernredovisningen 
redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att ett 
förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion där 
moderbolaget indirekt förvärvar dotterbolagets tillgång och 
övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten 
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade bolagets 
intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och 
skulder. Koncerninterna transaktioner, fordringar och 
skulder mellan bolagen i koncernen elimineras i sin helhet. 

Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som 
tillämpats. 

Intäkter från avtal, IFRS 15 

IFRS 15 introducerar en femstegsmodell för 
intäktsredovisning som ska tillämpas på samtliga avtal 
med kunder för att bedöma när kontrollen av en vara eller 
tjänst överförs till kunden och därmed också hur och när 
en intäkt ska redovisas. 

1. Identifiera avtal med kunder 
2. Identifiera de separata prestationsåtagandena 
3. Fastställa avtalets transaktionspris 
4. Allokera transaktionspriset till var och ett av de 

separata prestationsåtagandena 
5. Redovisa intäkterna varefter varje 

prestationsåtagande fullgörs. 

Då koncernens intäkter i allt väsentligt består av 

hyresintäkter som redovisas enligt IAS 16 Leasingavtal, får 
IFRS 15 inte någon materiell påverkan på totala intäkter 
och redovisat resultat. 

Koncernredovisning 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Gröna 
Skolfastigheter AB (publ) och de bolag som moderbolaget 
eller dess dotterbolag har bestämmande inflytande över. 
Bestämmande inflytande erhålls när moderbolaget 

• har inflytande över investeringsobjektet; 
• är exponerad för, eller har rätt till, rörlig avkastning från 

sitt engagemang i investeringsobjektet, och 
• kan använda sitt inflytande över investeringsobjektet 

till att påverka sin avkastning. 

Konsolidering av ett dotterbolag sker från och med den dag 
moderbolaget får bestämmande inflytande och fram till 
den dag det upphör att ha det bestämmande inflytandet 
över dotterbolaget. Detta innebär att intäkter och 
kostnader för ett dotterbolag som förvärvats eller avyttrats 
under innevarande räkenskapsår, inkluderas i koncernens 
resultaträkning samt övrigt totalresultat från den dag 
moderbolaget får det bestämmande inflytandet fram till 
den dag moderbolaget upphör att ha det bestämmande 
inflytandet. 

Om nödvändigt görs justeringar i dotterbolagens 
finansiella rapporter i syfte att få dess 
redovisningsprinciper enhetliga med koncernens 
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna tillgångar och 
skulder, eget kapital, intäkter och kassaflöden som rör 
transaktioner mellan bolag inom koncernen, elimineras i 
sin helhet. 

Segmentrapportering 

Bolaget bedriver förvaltning och projektutveckling av 
fastigheter. Förvaltningsverksamheten följs upp i sin 
helhet av styrelsen vad gäller bland annat hyresintäkter 
och marknadsvärden. Bolaget särredovisar centrala 
kostnader hänförliga till förvaltning och projektutveckling. 

Intäkter 

Koncernens intäkter består i huvudsak av hyresintäkter 
från operationella leasingavtal (hyra för tillhandahållande 
av lokaler). Se vidare nedan avseende leasingavtal. 

Hyresintäkter periodiseras linjärt i enlighet med IAS 17. I de 
fall hyresavtal medför reducerad hyra under del av 
hyrestiden som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre 
hyra, periodiseras denna under-, respektive överhyra över 
kontraktets löptid. Förskottshyror redovisas som 
förutbetalda hyresintäkter i balansräkningen. 
Ränteintäkter resultatförs i den period de avser. Erhållen 
utdelning redovisas som en finansiell intäkt. 

Leasingavtal 

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de 
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ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av ett objekt i all väsentlighet överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal 
klassificeras som operationella leasingavtal. Koncernen 
saknar finansiella leasingavtal. Koncernen innehar inga 
leasingavtal där koncernen utgör leasetagare. 

Koncernen som leasegivare 

Koncernen utgör leasegivare avseende hyresavtal 
avseende av koncernen ägda fastigheter. Hyresavtalen 
utgör operationell leasing. Leasingavgifter vid operationella 
leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden. I de 
fall hyreskontrakten under viss tid skulle medge en 
reducerad hyra som motsvarar av en vid annan tidpunkt 
högre hyra, periodiseras denna under kontraktets löptid. 

Valuta 

Moderbolagets redovisningsvaluta och funktionella valuta 
är svenska kronor (SEK). 

Låneutgifter 

Finansiella kostnader redovisas i resultatet i den period de 
hänför sig till. 

Ersättningar till anställda 

Koncernen har tre anställda som erhållit ersättningar 
under året. 

Skatt 

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år. Hit hör även justeringar av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare år.  

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt från temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder.  

Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som 
uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och 
skulder som anses vara så kallat tillgångsförvärv och som 
vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig 
redovisat eller skattepliktigt resultat. 

När förvärv sker av andelar i dotterbolag utgör förvärvet 
antingen ett förvärv av rörelse eller förvärv av tillgångar. Vid 
rörelseförvärv redovisas uppskjuten skatt till nominellt 
gällande skattesats utan diskontering enligt principerna 
ovan. Vid tillgångsförvärv redovisas ingen separat 
uppskjuten skatt vid anskaffningstidpunkten utan 
tillgången redovisas till ett anskaffningsvärde motsvarande 
tillgångens verkliga värde efter avdrag för rabatt för 
uppskjuten skatt. Vid efterföljande värdering av förvärvad 
fastighet till verkligt värde kommer skatterabatten helt eller 
delvis att ersättas av en redovisad värdeförändring av 
fastigheten. Efter förvärvstidpunkten för ett tillgångsförvärv 
redovisas uppskjuten skatt endast på förändring av 
redovisat värde och förändringar av skattemässigt värde 
som uppkommer efter förvärvstidpunkten. 

Detta betyder att ingen uppskjuten skatt redovisas 
avseende temporära skillnader vid den första 

redovisningen av en tillgång då den inte påverkar 
resultaträkning vid första redovisningstillfället. 

Förvaltningsfastigheter 

Fastigheten i koncernen klassificeras som 
förvaltningsfastighet. Med förvaltningsfastighet menas att 
den innehas i syfte att generera hyresintäkter eller 
värdeökning eller en kombination av båda. 

Förvaltningsfastigheten redovisas initialt till 
anskaffningsvärdet, vilket inkluderar i förvärvet direkt 
hänförbara utgifter samt justeras för i köpeskillingen 
beräknad uppskjuten skatt. Därefter redovisas 
förvaltningsfastigheten till verkligt värde. Vinster och 
förluster hänförliga till värdeförändringar på 
förvaltningsfastighetens verkliga värde redovisas i 
resultatet i den period de uppkommer. Koncernen 
redovisar förvaltningsfastigheten till verkligt värde. Verkligt 
värde baseras på externa marknadsvärderingar som 
inhämtas varje år. 

För samtliga finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde ska det, i enlighet med IFRS 13, anges hur 
verkligt värde har bedömts samt hur detta värde har 
klassificerats i hierarkin för verkligt värde. 

De tre värderingsnivåerna definieras enligt följande: 

Nivå 1: Noterade (ojusterade) priser på aktiva marknader 
för identiska tillgångar och skulder. 

Nivå 2: Värderingsmodell baserad på andra observerbara 
data för tillgången eller skulden än noterade 
priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt 
(priser) eller indirekt (härledda priser). 

Nivå 3: Värderingsmodeller där väsentlig indata baseras 
på icke observerbar data. 

Förvaltningsfastigheterna värderas enligt nivå 3. 

Tillkommande utgifter inkluderas endast i det redovisade 
värdet när det är sannolikt att framtida ekonomiska 
förmåner som kan hänföras till posten kommer koncernen 
till godo och att anskaffningsvärdet för densamma kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för 
reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter 
redovisas i resultaträkningen i den period då de 
uppkommer. 

Förvärv av förvaltningsfastighet redovisas i samband med 
att risker och förmåner som förknippats med äganderätter 
övergår till köparen. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av 
likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen 
har upprättats enligt den indirekta metoden. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- och utbetalningar. 

Finansiella instrument – IFRS 9 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport 
över finansiell ställning när bolaget blir part enligt 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång 
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bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga 
rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller 
när koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell 
skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs 
eller på annat sätt upphör. 

Klassificering och värdering 

Finansiella tillgångar klassificeras baserat på affärsmodell 
för förvaltningen av tillgångarna och egenskaperna hos de 
avtalsenliga kassaflödena. Med detta avses på vilket sätt 
de avtalade villkoren för den finansiella tillgången vid 
bestämda tidpunkter ger upphov till kassaflöden som 
endast består av betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet. Om den finansiella 
tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell vars 
mål är att inkassera kontraktsenliga kassaflöden och de 
avtalade villkoren för den finansiella tillgången vid 
bestämda tidpunkter ger upphov till kassaflöden som 
endast består av betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet, redovisas tillgången till 
upplupet anskaffningsvärde. 

Om den finansiella tillgången innehas i en affärsmodell 
vars mål kan uppnås både genom att samla in avtalsenliga 
kassaflöden och sälja finansiella tillgångar och de avtalade 
villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda 
tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är 
betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet, redovisas tillgången till verkligt värde via 
övrigt totalresultat. 

Samtliga andra affärsmodeller där syftet är spekulation, 
innehav för handel eller där kassaflödeskaraktären 
utesluter andra affärsmodeller, innebär redovisning till 
verkligt värde via resultaträkningen. 

Finansiella instrument – IAS 39 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i 
balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets 
avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång eller en del av en 
finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget 
förlorar kontrollen över den. 

En finansiell skuld eller en del av en finansiell skuld bokas 
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den 
efterföljande redovisningen inte värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen, redovisas vid den initiala 
redovisningen till verkligt värde med tillägg respektive 
avdrag för transaktionskostnader. Finansiella tillgångar och 
finansiella skulder som vid den efterföljande redovisningen 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas 
vid den initiala redovisningen till verkligt värde. Vid den 
efterföljande redovisningen värderas finansiella 
instrument till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt 
värde beroende på den initiala kategoriseringen enligt 
IAS 39. 

Vid den initiala redovisningen kategoriseras en finansiell 

tillgång eller en finansiell skuld i en av följande kategorier: 

Finansiella tillgångar 

- Verkligt värde via resultaträkningen 
- Lånefordringar och kundfordringar 
- Investeringar som hålles till förfall 
- Finansiella tillgångar som kan säljas 

Finansiella skulder 

- Verkligt värde via resultaträkningen 
- Övriga finansiella skulder värderade till upplupet 

anskaffningsvärde 

Finansiella instrumentens verkliga värde 

Bolaget har inga finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde. 

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen när det finns en 
legal rätt att kvitta och när avsikt finns att reglera posterna 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden. 

Säkringsredovisning 

Säkringsredovisning tillämpas inte inom koncernen. 

Likvida medel 

Likvida medel inkluderar kassamedel och 
banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter samt är 
föremål för en obetydlig risk för värde-förändringar. 

Kundfordringar 

Kundfordringar kategoriseras som ”Lånefordringar och 
kundfordringar”, vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. Kundfordringarnas förväntade löptid är 
dock kort, varför redovisning sker till nominellt belopp utan 
diskontering. Avdrag görs för fordringar som bedömts som 
osäkra. 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder kategoriseras som ”Övriga finansiella 
skulder”, vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas förväntade 
löptid är dock kort, varför skulden redovisas till nominellt 
belopp utan diskontering. 

Upplåning 

Upptagen extern finansiering klassificeras som 
"Upplåning" och värderas till upplupet anskaffningsvärde 
enligt effektivräntemetoden. Eventuella skillnader mellan 
erhållet lånebelopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalning eller amortering av lån, redovisas över lånens 
löptid enligt koncernens redovisningsprincip för 
låneutgifter. 

Avsättningar 

Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig 
förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en 
inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser 
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kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av 
det belopp som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker 
och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en 
avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar 
som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, ska det 
redovisade värdet motsvara nuvärdet av dessa 
utbetalningar. 

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera 
en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska 
gottgörelsen särredovisas som en tillgång i rapport över 
finansiell ställning när det är så gott som säkert att den 
kommer att erhållas om bolaget reglerar förpliktelsen och 
beloppet kan beräknas tillförlitligt. 

Fastighetsskatten skuldförs i sin helhet då förpliktelsen 
uppstår. Då förpliktelsen uppstår årsvis per den 1 januari, 
redovisar koncernen hela årets skuld för fastighetsskatt per 
1 januari. Dessutom redovisas en förutbetald kostnad av 
fastighetsskatten, vilken periodiseras linjärt över 
räkenskapsåret. 

Redovisningsprinciper för moderbolaget 

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet 
för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 
innebär att moderbolaget, så långt som möjligt, tillämpar 
alla av EU godkända IFRS inom ramen för 
Årsredovisningslagen samt beaktat sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Skillnaderna mellan 
moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper 
beskrivs nedan. 

Ändrade redovisningsprinciper 

I RFR 2 finns undantag från att tillämpa IFRS 9 i juridisk 
person. Ändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2018, 
innebär att vissa delar av IFRS 9 ska tillämpas även av de 
företag som tillämpar undantaget (se stycket Finansiella 
instrument nedan). 

Finansiella instrument 

Moderbolaget tillämpar inte IFRS 9 i juridisk person. 

Moderbolaget redovisar en finansiell tillgång eller en 
finansiell skuld när det blir part i det finansiella 
instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Vid första redovisningstillfället redovisas finansiella 
instrument till anskaffningsvärde, med vilket avses det 
belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv 
med tillägg för transaktionsutgifter som är direkt hänförligt 
till förvärvet. 

Moderbolaget redovisar en förlustreserv för förväntade 
kreditförluster på finansiella tillgångar som redovisas som 
anläggningstillgångar och värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Per varje balansdag redovisar 
moderbolaget förändringen i förväntade kreditförluster 
sedan det första redovisningstillfället i resultatet. 

Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på finansiella 
tillgångar som redovisas som omsättningstillgångar, ska 
principerna för nedskrivningsprövning och 
förlustriskreservering i IFRS 9 tillämpas. 

En finansiell tillgång respektive finansiell skuld bokas bort 
från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats, 
respektive när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller 
upphört. 

Klassificering och uppställningsformer 

Moderbolagets resultat- och balansräkning är uppställda 
enligt Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot 
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid 
utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst 
redovisning av finansiella intäkter och kostnader, 
anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av 
avsättningar som egen rubrik. 

Dotterbolag 

Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde i 
moderbolagets finansiella rapporter. Förvärvsrelaterade 
kostnader för dotterbolag, som kostnadsförs i 
koncernredovisningen, ingår som en del i 
anskaffningsvärdet för andelar i dotterbolag. 

Koncernbidrag 

Ett koncernbidrag som moderbolaget erhåller från ett 
dotterbolag redovisas som en bokslutsdisposition enligt 
alternativregeln. Koncernbidrag lämnade från 
moderbolaget till ett dotterbolag, eller mellan dotterbolag 
redovisas som en bokslutsdisposition enligt 
alternativregeln. 

NOT 3 Viktiga uppskattningar och 
bedömningar 

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar 

För att upprätta redovisningen i enlighet med IFRS och 
god redovisningssed, måste företagsledningen och 
styrelsen göra bedömningar och antaganden som kan ge 
en betydande påverkan på koncernens resultat och 
finansiella ställning. Dessa baseras på historiska 
erfarenheter och antaganden som bedöms vara rimliga 
under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig 
från dessa bedömningar och antaganden om 
förutsättningarna förändras. 

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om 
framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i 
uppskattningar per balansdagen, som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår. 

Värdering fastigheterna 

Fastighets- och fastighetsrelaterade tillgångar är till sin 
natur svåra att värdera på grund av den speciella 
karaktären hos varje fastighet och det faktum att det inte 
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nödvändigtvis är en likvid marknad. Som ett resultat kan 
värderingarna vara föremål för avsevärd osäkerhet. Det 
finns inga garantier för att de beräkningar som följer av 
värderingsprocessen kommer att återspegla det verkliga 
försäljningspriset. En framtida lågkonjunktur inom 
fastighetsmarknaden kan väsentligt påverka värdet på 
egendom. Värderingen baseras på en uppskattning av 
framtida in- och utbetalningar samt en diskontering av 
dessa med hänsyn till en riskfri ränta och riskpåslag. 
Samtliga dessa faktorer utgör således bedömningar av 
framtiden och är osäkra. 

NOT 4 Finansiell riskhantering och 
finansiella instrument 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika 
typer av finansiella risker, främst relaterat till likviditets- 
och finansieringsrisker som beskrivs i ett eget stycke. Det 
är bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, 
hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker. 
De ramar som gäller för exponering, hantering och 
uppföljning av de finansiella riskerna följs upp av styrelsen 
löpande (se stycket "Likviditets- ränte- och 
finansieringsrisk" nedan kring hantering av kapitalrisk). 

Likviditets-, ränte-, och finansieringsrisk 

Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem 
med att möta dess åtagande relaterade till koncernens 
finansiella skulder. Fastigheten är fullt uthyrd och därmed 
är bolaget beroende av hyresgästens ekonomi, finansiella 
ställning och betalningsförmåga eftersom bolagets intäkter 
i sin helhet består av hyresintäkter. Bolagets riskbild 
baseras på motpart och avtalslängd, vilket resulterar i att 
hyresavtal med kort avtalslängd får en annan riskbild än 
hyresavtal med längre avtalstider. Kreditrisken hanteras 
genom att koncernen kontinuerligt följer upp förfallna 
hyresfordringar. För att minimera likviditetsrisken görs 
löpande likviditetsprognoser för att säkerställa likviditet på 
såväl kort som lång sikt. 

Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan 
uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad. 
Betalning av ränta och driftkostnader hanteras genom att 
koncernen löpande får in hyresinbetalningar. 

Koncernen har externa lån på totalt 238,3 Mkr som är 
säkerställda med pantbrev. 

Koncernen har per 2021-12-31 (2020-12-31) följande 
nyckeltal för räntebärande lån:  

• kapitalbindning om 3,1 år (4,1 år) 

• räntebindningstid om 2,8 år (3,8 år)  

• genomsnittlig ränta om 2,1 % (2,6 %) 

Koncernens tillgång till finansieringskällor kan därför vid en 
viss tidpunkt inte vara tillgängligt på förmånliga villkor eller 
överhuvudtaget. Koncernens förmåga att refinansiera sina 
skuldförpliktelser på fördelaktiga villkor, eller 
överhuvudtaget, kan ha en väsentlig negativ effekt på 
koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Ränterisken definieras som hur räntenivån påverkar 
resultat och kassaflöde. I och med att koncernen i allt 
väsentligt har bundna räntor alternativt är säkrade med 
derivat i form av räntetak under lånens löptid är 
ränteexponeringen begränsad. Om marknadsräntan stiger 
med 1 procentenhet alternativt 2 procentenheter skulle 
effekten på koncernens finansnetto uppgå till -1,1 Mkr 
respektive -1,3 Mkr. 

I villkoren för bolagets externa seniora finansiering har 
låntagaren förbundit sig att inte inteckna ytterligare 
pantbrev i fastigheter. Koncernens låneavtal innehåller i 
övrigt inte några särskilda villkor som kan medföra att 
betalningstidpunkten blir väsentligen tidigare än vad som 
framgår av tabellerna. 

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden 
relaterade till koncernens och moderbolagets finansiella 
skulder presenteras i tabellerna nedan efter de lånevillkor 
som fanns efter refinansiering och vid årsredovisningens 
påskrivande. 

 

Koncernen Inom Inom Inom Över 
2021-12-31 3 mån 3-12 mån 1-5 år 5 år 

Upplåning 1 286 3 857 233 166 - 
Leverantörsskulder 1 008 - - - 
Övriga kortfristiga skulder 23 552 6 000 24 000 - 

Summa  25 846 9 857 257 166 - 
 
Koncernen Inom Inom Inom Över 
2020-12-31 3 mån 3-12 mån 1-5 år 5 år 

Upplåning 378 1 133 73 035 - 
Leverantörsskulder 208 - - - 
Övriga kortfristiga skulder 2 256 - - - 

Summa  2 842 1 133 73 035 - 
 
Moderbolaget Inom Inom Inom Över 
2021-12-31 3 mån 3-12 mån 1-5 år 5 år 

Leverantörsskulder 295 - - - 
Övriga kortfristiga skulder 712 200 - - 

Summa  1 007 200 - - 
 
Moderbolaget Inom Inom Inom Över 
2020-12-31 3 mån 3-12 mån 1-5 år 5 år 

Leverantörsskulder 189 - - - 
Övriga kortfristiga skulder 285 - - - 

Summa  473 - - - 

 

Koncernens åtagande för finansiella skulder täcks genom 
kassaflöde från ingångna hyresavtal. För att minimera 
likviditetsrisken görs löpande likviditetsprognoser för att 
säkerställa likviditet på såväl kort som lång sikt. 

Kredit- och motpartsrisk 

Med kreditrisk avses risken för att motparten i en 
transaktion orsakar koncernen en förlust genom att inte 
fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser. Koncernens 
exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till 
hyresfordringar. Fastigheterna är för närvarande med 
undantag för mindre ytor på Skytteln 19 i Tranås fullt 
uthyrda och därmed är bolaget beroende av hyresgästens 
ekonomi och finansiella ställning och betalningsförmåga, 
eftersom bolagets intäkter i sin helhet består av 
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hyresintäkter. 

Bolagets riskbild baseras på motpart och avtalslängd, 
vilket resulterar i att hyresavtal med kort avtalslängd får en 
annan riskbild än hyresavtal med längre avtalstider. 
Kreditrisken hanteras genom att koncernen kontinuerligt 
följer upp förfallna hyresfordringar. 

Koncernens och moderbolagets maximala exponering för 
kreditrisk bedöms motsvara bokförda värden på samtliga 
finansiella tillgångar och framgår av tabellen nedan. 

 

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

Övriga fordringar 2 997 2 268 
Likvida medel 97 279 24 432 

Maximal exponering för kreditrisk 100 276 26 700 
 
 
 Moderbolaget Moderbolaget 
 2021-12-31 2020-12-31 

Övriga fordringar 98 885 18 902 
Likvida medel 50 345 12 725 

Maximal exponering för kreditrisk 149 230 31 627 

 

Kategorisering av finansiella instrument 

Bokfört värde för finansiella tillgångar och finansiella 
skulder fördelat per värderingskategori i enlighet med 
IAS 39 framgår av tabellen nedan. 
 

 Finansiella tillgångar Finansiella skulder Redovisat 
 värderade till upplupet värderade till upplupet värde 
 anskaffningsvärde anskaffningsvärde 2021-12-31 

Finansiella tillgångar 
Övriga fordringar 2 997 - 2 997 
Likvida medel 97 279 - 97 279 

Summa finansiella tillgångar 100 276 - 100 276 
 
Finansiella skulder 
Långfristiga skulder till kreditinstitut - 233 166 233 166 
Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 5 143 5 143 
Leverantörsskulder - 1 008 1 008 
Övriga kortfristiga skulder - 53 552 53 552 

Summa finansiella skulder - 292 868 292 868 

 

 Finansiella tillgångar Finansiella skulder Redovisat 
 värderade till upplupet värderade till upplupet värde 
 anskaffningsvärde anskaffningsvärde 2020-12-31 

Finansiella tillgångar 
Övriga fordringar 2 268 - 2 268 
Likvida medel 24 432 - 24 432 

Summa finansiella tillgångar 26 700 - 26 700 
 
Finansiella skulder 
Långfristiga skulder till kreditinstitut - 73 035 73 035 
Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 1 510 1 510 
Leverantörsskulder - 208 208 
Övriga kortfristiga skulder - 2 256 2 256 

Summa finansiella skulder - 77 009 77 009 

 

Värdering till verkligt värde 

Bolagets förvaltningsfastighet värderas till verkligt värde i 

enlighet med nivå 3, se vidare not 10 under avsnitt 
Värderingsantaganden. Verkligt värde på bolagets 
upplåning bedöms motsvara det bokförda värdet per 
räkenskapsårets utgång. Bolagets bedömning är att 
verkligt värde motsvarar det nominella beloppet. 
 
Hantering av kapitalrisk 

Koncernen följer upp kapitalstrukturen på basis av 
belåningsgrad och soliditet. För beräkning se definitioner 
sida 49. 
 
 Koncernen Koncernen 
Belåningsgrad 2021-12-61 2020-12-31 

Skulder till kreditinstitut 238 309 74 545 
Balansomslutning 638 204 157 836 

Belåningsgrad, % 37,3 47,2 
 
 Koncernen Koncernen 
Soliditet 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital 305 669 70 279 
Balansomslutning 638 204 157 836 

Soliditet, % 47,9 44,5 

NOT 5 Hyresintäkter 

 Koncernen Koncernen 
 2021 2020 

Hyresintäkter 18 579 7 284 

NOT 6 Upplysning om central 
administration förvaltning, projekt-, 
förvärvs- och omstrukturerings-
kostnader samt revisorns arvode och 
kostnadsersättning 

 
Upplysning om central administration förvaltning, 
projekt-, förvärvs- och omstruktureringskostnader 

 Koncernen Koncernen 
 2021 2020 

Central administration förvaltning 2 239 1 441 
Förvärvs- och omstruktureringskostnader 4 201 1 657 
Projektutvecklingskostnader 628 609 

Summa 7 068 3 707 

 
Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning 

Arvoden och kostnadsersättningar till revisionsföretag 
ingår för koncernen i Central administration förvaltning 
och Projekt-, förvärvs- och omstruktureringskostnader. 
Arvoden och kostnadsersättningar till revisionsföretag 
ingår för moderbolaget i Övriga externa kostnader. 
 
 Koncernen Moderbolaget 
Upplysning om revisorns arvode 2021 2021 

Frejs Revisorer AB, revisionsuppdrag 162 162 
Frejs Revisorer AB, konsultation 130 130 

Summa 292 292 
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 Koncernen Moderbolaget 
Upplysning om revisorns arvode 2020 2020 

Frejs Revisorer AB, revisionsuppdrag 122 122 
Frejs Revisorer AB, konsultation 115 115 

Summa 237 237 
 
Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den 
lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av 
årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen, 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt 
arvode för rådgivning som lämnats i samband med 
revisionsuppdraget. 

NOT 7 Antal anställda, löner, andra 
ersättningar och sociala kostnader 

Per balansdagen består styrelsen av 80 procent män. 
Moderbolaget har haft en anställd under år 2021 och år 
2020. 

 
 Koncernen Koncernen 
Löner och andra ersättningar 2021 2020 

Verkställande direktören 784 517 
Styrelsen - - 

Summa 784 517 
 
 
 Koncernen Koncernen 
Sociala kostnader 2021 2020 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 247 146 
Pensionskostnader verkställande direktör 154 61 

Summa 401 207 

 
Koncernen har per balansdagen 3 heltidsanställda varav 
1 verkställande direktör. 
 
 Koncernen Koncernen 
Antal anställda 2021 2020 
Antal anställda per balansdagen 3 1 
Andel män 67 % 100 % 

 

Ersättningar till anställda 

Ersättning till anställda i form av löner, betald semester, 
betald sjukfrånvaro med mera samt pensioner redovisas i 
takt med intjänandet. 

NOT 8 Finansiella kostnader 

 Koncernen Koncernen 
Finansiella kostnader 2021 2020 

Räntekostnader 4 251 3 333 

Summa 4 251 3 333 
 

Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella 
skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Övriga 
finansiella kostnader avser periodisering av 
uppläggningskostnader som periodiseras ut efter 
låneavtalets bindningstid. 

NOT 9 Skatt 

Inkomstskatt beräknas med 20,6 % (21,4 %) på årets 
skattemässiga resultat. Nedan presenteras en avstämning 
av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
 Koncernen Koncernen 
Aktuell skatt 2021 2020 

Aktuell skatt på årets resultat -435 -45 
Aktuell skatt hänförlig till föregående år 820 - 

Summa 385 -45 
 
 Koncernen Koncernen 
Uppskjuten skatt 2021 2020 

Uppskjuten skatt hänförlig till  
temporära skillnader -39 666 -10 548 

Summa -39 666 -10 548 
 
 Moderbolaget Moderbolaget 
Aktuell skatt 2021 2020 

Aktuell skatt på årets resultat - - 
Aktuell skatt hänförlig till föregående år - - 

Summa - - 
 
 Moderbolaget Moderbolaget 
Uppskjuten skatt 2021 2020 

Uppskjuten skatt hänförlig till  
temporära skillnader - - 

Summa - - 

NOT 10 Förvaltningsfastigheter 

Koncernen äger följande fastigheter, vilka innehas med 
äganderätt. 

 
Fastighet Kommun Typ 

Ventilen 1 Skövde Förvaltningsfastighet 
Kungsbacka 6:30 Kungsbacka Förvaltningsfastighet 
Skytteln 19 Tranås Förvaltningsfastighet 
Herting 1:10, 1:12 Falkenberg Förvaltningsfastighet 
Växthuset 17 Falkenberg Förvaltningsfastighet 
Almby 13:165 Örebro Projektfastighet 
Ölsta 1:2 Sigtuna Förvaltningsfastighet 

 
Koncernen redovisar förvaltningsfastigheterna till verkligt 
värde. Verkligt värde baseras på marknadsvärderingar. 
Fastigheten värderas per balansdagen av externa 
oberoende värderare. Värderingen vid bokslutsdatum 
2021-12-31 baseras på marknadsvärdering utförd av det 
oberoende välrenommerade värderingsinstitutet, Newsec 
Sweden. Projektfastigheter redovisas till anskaffningsvärde 
och utgörs vid bokslutsdatum av fastigheten Almby 13:165 
i Örebro som värderats till 4 Mkr. 
 Koncernen Koncernen 
 2021 2020 

Ingående redovisat värde 131 000 96 998 
Årets anskaffning 264 368 11 880 
Orealiserade värdeförändringar 139 832 22 122  

Utgående redovisat värde 535 200 131 000 
 
 Moderbolaget Moderbolaget 
 2021 2020 

Ingående redovisat värde - - 
Anskaffningsvärde - - 
Orealiserade värdeförändringar - - 

Utgående redovisat värde - - 
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Utöver ovan är per bokslutsdatum pågående om- och 
nybyggnation upptaget till 0,6 Mkr. 
 
Värderingsantaganden 

Vid värdering till verkligt värde används en 
kassaflödeskalkyl vilken bygger på en nuvärdesberäkning 
av framtida kassaflöden. Kalkylperioden utgör 10 år eller 
längre om hyresavtalet är längre och under kalkylperioden 
utgörs intäkterna av avtalade hyresnivåer fram till 
avtalstiden upphör. För perioden därefter beräknas 
hyresintäkterna till den marknadshyra som gäller idag. 
Drifts- och underhållskostnader har bedömts utifrån 
bolagets verkliga kostnader, och har anpassats till 
fastighetens skick och ålder. Kostnaderna bedöms öka i 
takt med inflation på 2 %. Investeringar har bedömts 
utifrån det behov som föreligger. Fastighetsskatten 
bedöms utifrån senaste taxeringsvärden. Långsiktig vakans 
beaktas i värderingarna och bedöms utifrån fastighetens 
läge och skick. Kalkylränta och direktavkastningskrav är 
baserat på externvärderares erfarenhetsmässiga 
bedömningar av marknadens förräntningskrav. 
 
Genomsnitt  2021 2020 

Årlig inflation 2,0 % 1,8 % 
Kalkylränta  5,8 % 6,3 % 
Direktavkastningskrav 4,7 % 5,2 % 
Långsiktig vakans 4,9 % 4,4 % 

NOT 11 Eget kapital 

Aktiekapital 

Samtliga aktier är fullt betalda. Inga aktier är reserverade 
för överlåtelse enligt optionsavtal eller andra avtal. Antalet 
aktier vid utgången uppgår till 172 651 stycken med ett 
kvotvärde av 5 kr per aktie. Av aktierna är 50 000 A-aktier 
som berättigar till 1 röst, 120 270 B-aktier som berättigar 
till en tiondels röst samt 2 381 D-aktier som berättigar till 
en tiondels röst. 

NOT 12 Andelar i dotterbolag 

 Moderbolag Moderbolaget 
 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 2 550 250 
Anskaffningar under året -  100 
Aktieägartillskott 700  2 200 

Utgående anskaffningsvärde 3 250 2 550 
 

Dotterbolag Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde 

Gröna Skolfastigheter  100 % 100 % 2 150 000 kr  
Förvaltning AB    
 
Gröna Skolfastigheter 100 % 100 % 1 050 000 kr  
Utveckling AB  
 
Gröna Skolfastigheter 100 % 100 % 50 000 kr  
Projekt AB  

Summa   3 250 000 kr 
 

Dotterbolag Org.nr.  Säte 

Gröna Skolfastigheter Förvaltning AB 559232-4304 Göteborg 
 
 Ventilen 1 Skövde Holding AB 559232-4312 Stockholm 
 
           Mellanbolag Ventilen 1 Skövde  559232-4320 Stockholm 

 Holding AB  
 
           Gröna Skolfastigheter 559232-2688 Skövde 
  Skövde Ventilen 1 AB 
 
Gröna Skolfastigheter 556953-0495 Göteborg 
Kungsbacka 6:30 AB 
 
Aktiebolaget Tranås 559296-4794 Skövde 

 Industrifastigheter 
 
Gröna Skolfastigheter Nyab 2 AB 559313-9669 Skövde 
 
Herting 1:10 och 1:12 AB 559237-2790 Varberg 
 
Arena Vesterhavet AB 556926-4947 Varberg 
 
Gröna Skolfastigheter Ölsta 1:2 AB 559311-5206 Sigtuna 
 
Gröna Skolfastigheter Utveckling AB 559267-5788 Stockholm 
 
Gröna Skolfastigheter Projekt AB 559267-8147 Göteborg 

   
  Gröna Skolfastigheter Projekt 1 AB 559342-1828 Stockholm 
 

EJB Fastighet AB 559063-3094 Örebro 

NOT 13 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser 

 Koncernen Moderbolaget 
 2021 2021 

Fastighetsinteckningar 239 409 - 

Summa 239 409 - 
 
Eventualförpliktelser Inga Inga 
 

 Koncernen Moderbolaget 
 2020 2020 

Fastighetsinteckningar 74 960 - 

Summa 74 960 - 

NOT 14 Transaktioner med närstående 

Transaktioner mellan bolaget och dess dotterbolag, vilket 
är närstående till bolaget, har eliminerats vid 
konsolideringen och upplysningar om dessa transaktioner 
lämnas därför inte i denna not. 

NOT 15 Övriga skulder 

I Övriga skulder ingår tilläggsköpeskillingar om totalt 
45 Mkr hänförliga till förvärv av fastigheterna Herting 1:10, 
1:12 i Falkenberg, Växthuset 17 i Falkenberg och 
Skytteln 19 i Tranås. 
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NOT 16 Inventarier och maskiner 

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

Ingående anskaffningsvärde 148 28 
Anskaffningar under året 4 582 120 
Försäljningar och utrangeringar - - 
Omklassificeringar -1 696 - 

Utgående anskaffningsvärden 3 034 148  
Ingående avskrivningar -13 - 
Försäljningar och utrangeringar -  - 
Ackumulerade avskrivningar vid förvärv -1 874 - 
Årets avskrivningar -210 -12  
Omklassificeringar 1 160 - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -937 -12 

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 2 098 136 
 
 
 Moderbolag Moderbolaget 
 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 30 30 
Anskaffningar under året -  - 
Försäljningar och utrangeringar - - 
Omklassificeringar - - 

Utgående anskaffningsvärden 30 30  
Ingående avskrivningar -12 -2 
Försäljningar och utrangeringar -  - 
Ackumulerade avskrivningar vid förvärv - - 
Årets avskrivningar -10 -10  
Omklassificeringar - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 -12 

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 8 18 

 

NOT 17 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

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

Fastighetskostnader 178 - 
Övrigt 274 56 

Summa 452 56  
 
 

NOT 18 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

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

Räntekostnader 110 - 
Förskottsbetalda hyror 5 016  1 766 
Övrigt 1 595 148 

Summa 6 721 1 914  
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Gröna Skolfastigheter AB 
(publ) 
Org.nr. 559224-6812 
 
  
Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Gröna Skolfastigheter AB 
(publ) för räkenskapsåret 2021. 
 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 25-48. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per 2021-12-31 och 
av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. 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 
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för den andra informationen. Den 
andra informationen består av sidorna 1-24 och 49-
51 (men innefattar inte årsredovisningen, 
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende dessa). 
 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 
 
I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen 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 felaktigheter, 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 
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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 årsredovisningen 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 omständigheterna, 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 verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor 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 uttalandet 
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 koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
- 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 direktörens 
förvaltning för Gröna Skolfastigheter AB (publ) 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. 
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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 fortlöpande 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 försummelse 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 använder 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 om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
  
  
Göteborg den 
  
Frejs Revisorer AB 
  
  
  
_________________________________  
Ulf Johansson   
Auktoriserad revisor  
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Definitioner 
Nedanstående tabell redogör för definitionen av 
Gröna Skolfastigheters alternativa nyckeltal. Beräkningen 
av de alternativa nyckeltalen framgår separat nedan.  

Nyckeltal Beskrivning Motivering av alternativt nyckeltal 

Belåningsgrad Räntebärande skulder vid periodens utgång 
i förhållande till balansomslutning vid 
periodens utgång. 

Nyckeltalet belyser finansiell risk. 

Direktavkastning Beräknat driftnetto enligt redovisad 
intjäningsförmåga i förhållande till 
fastigheternas marknadsvärde. 

Nyckeltalet åskådliggör 
förvaltningsverksamhetens 
resultatgenerering före finansiella kostnader 
och kostnader för central administration 
förvaltning. 

Driftnetto Beräknat driftnetto enligt redovisad 
intjäningsförmåga. 

Nyckeltalet åskådliggör 
förvaltningsverksamhetens 
resultatgenerering före finansiella kostnader 
och kostnader för central administration 
förvaltning. 

Hyresduration Återstående löptid på hyresavtal. Nyckeltalet åskådliggör risk för framtida 
vakanser. 

Långsiktigt substansvärde Redovisat eget kapital enligt 
balansräkningen med återläggning av 
reserveringar för räntederivat, uppskjuten 
skatt avseende temporära skillnader på 
fastighetsvärden och uppskjuten skatt 
avseende reserveringar för räntederivat. 

Ett etablerat mått på koncernens 
substansvärde som möjliggör analyser och 
jämförelser med EPRA NAV. 

Långsiktigt substansvärde 
per A- och B-aktie 

Långsiktigt substansvärde vid periodens 
utgång i relation till antal A- och B-aktier vid 
periodens utgång efter att hänsyn tagits till 
hänförligt till D-aktier genom att dessa 
värderats till 50 000 kr + utökat takbelopp 
vid periodens utgång per aktie. 

Nyckeltalet belyser A- och B-aktiernas andel 
av långsiktigt substansvärde. 

Nettoskuld / Balansomslutning Räntebärande skulder minskade med 
räntebärande tillgångar och likvida medel i 
förhållande till balansomslutning. 

Nyckeltalet belyser finansiell risk. 

Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Nyckeltalet belyser finansiell risk. 
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Beräkning av de alternativa nyckeltalen framgår av nedstående tabell 
Belopp i miljoner kronor om inte annat anges 2021 2020 

Belåningsgrad     

Räntebärande skulder 238 75 

Balansomslutning 638 158 

Belåningsgrad 37 % 47 % 
   

Direktavkastning     

Beräknat driftnetto enligt intjäningsförmågan 25 7 

Fastighetsvärde 535 131 

Direktavkastning 4,7 % 5,3 % 
   

Hyresduration     

Avtalade framtida hyresintäkter 343 Ej redovisat 

Kontrakterad årshyra 29 Ej redovisat 

Hyresduration, år 12 Ej redovisat 
   

Nettoskuld     

Räntebärande skulder 238 75 

Likvida medel -97 -24 

Nettoskuld 141 50 
   

Långsiktigt substansvärde     

Eget kapital 306 70 

+ Återläggning uppskjuten skatt 40 11 

+ Justering räntederivat -0 - 

Långsiktigt substansvärde 345 81 
   

Antal D-aktier 2 381 st 665 st 

Antal A/B-aktier 170 270 st 118 790 st 
   

Långsiktigt substansvärde per D-aktie1) 57 000 kr/aktie 53 500 kr/aktie 

Långsiktigt substansvärde per A- och B-aktie 1 230 kr/aktie 381 kr/aktie 

1) Värde per stamaktie serie D är 57 000 kr per 2021-12-31, 53 500 kr per 2020-12-31, vilket motsvarar D-aktiens 
maximala rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar vid upplösning enligt bolagsordning samt D-aktiens 
höjda utdelningsbegränsning vid periodens slut. 
 
 

Soliditet     

Eget kapital 306 70 

Balansomslutning 638 158 

Soliditet 48 % 45 % 

   
Nettoskuld/Balansomslutning     
Nettoskuld 141 50 
Balansomslutning 639 158 
Nettoskuld/Balansomslutning 22 % 32 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Omslagsbild: Tyréns Sverige AB, 2021 
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