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VD har ordet

Mot ljusare tider
Det är glädjande att äntligen se tydlig ekonomisk återhämtning efter den häftiga ekonomiska turbulens vi har
upplevt. Efter att BNP gick ner med 18 % för helåret 2020 i Panama blev det en ordentlig återhämtning i andra
kvartalet 2021 då BNP tog ett skutt upp med hela 40 %. Ett trendbrott i vår verksamhet blir tydlig vid årsskiftet
då vakanser minskar och betalningsförmågan ökar. Efter årsskiftet betalas samtliga hyror in. 
Även om vi ser tydlig förbättring är det fortfarande en bit kvar till samma nivå som innan pandemin. I början av
2022 är hyresintäkten ca 65 % jämfört med hyresnivån innan pandemin. Det finns därmed god potential att
både hyresintäkter och fastighetspriser justeras uppåt det kommande året. Det är också ett bra tillfälle att
expandera verksamheten genom fler förvärv. 

Känslan överlag gällande den ekonomiska utvecklingen för bolaget och Panama är betydligt mer positiv
jämfört med föregående år. Jag tror att vi kommer fortsätta se minskade vakanser, ökad hyresnivå och
stigande fastighetspriser under de kommande åren. 

På grund av de strikta nedstängningar och minskade hyresintäkter blev Tectonas verksamhet under 2021
avvaktande. Transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden sjönk och finansiering av fastigheter har blivit
svårare. Tectona har under verksamhetsåret varken genomfört något förvärv eller försäljning. 
Fokus under året har varit att begränsa kostnader. Efter årsskiftet har Tectona avyttrat bolagets sämsta objekt
med en beräknad mindre bokföringsmässig vinst. Vi ser nu fram emot ljusare tider med ökande
fastighetspriser och förbättrat kassaflöde. 

Johan Skålén
Verkställande direktör
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Styrelsen för Tectona Capital AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01 -- 2021-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Det är glädjande att äntligen se tydlig ekonomisk återhämtning efter den häftiga ekonomiska turbulens vi har upplevt. Efter att BNP
gick ner med 18 % för helåret 2020 i Panama blev det en ordentlig återhämtning i andra kvartalet 2021 då BNP tog ett skutt upp med
hela 40 %. Ett trendbrott i vår verksamhet blir tydlig vid årsskiftet då vakanser minskar och betalningsförmågan ökar. Efter årsskiftet
betalas samtliga hyror in. Även om vi ser tydlig förbättring är det fortfarande en bit kvar till samma nivå som innan pandemin. I
början av 2022 är hyresintäkten betydligt lägre jämfört med hyresnivån innan pandemin. Det finns därmed god potential att både
hyresintäkter och fastighetspriser justeras uppåt det kommande året. Det är också ett bra tillfälle att expandera verksamheten
genom fler förvärv.

Känslan överlag gällande den ekonomiska utvecklingen för bolaget och Panama är betydligt mer positiv jämfört med föregående år.
Jag tror att vi kommer fortsätta se minskade vakanser, ökad hyresnivå och stigande fastighetspriser under de kommande åren.

Även om marknaden har vänt så finns det fortfarande risk för nya nedstängningar. Moratoriet som infördes vilket innebär att
hyresgäster som drabbas av nedstängningar inte kan vräkas kvarstår. Om nya utbrott av Corona kvarstår föreligger risk för uteblivna
hyresbetalningar. Bolaget har en stor exponering mot amerikanska dollarn. Resultatet i bolaget påverkas av utvecklingen i dollar.
Bolaget har ingen valutasäkring.

Händelser av väsentlig betydelse under räkenskapsåret
På grund av de strikta nedstängningar och minskade hyresintäkter blev Tectonas verksamhet under 2021 avvaktande.
Transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden sjönk och finansiering av fastigheter har blivit svårare. Tectona har under
verksamhetsåret varken genomfört något förvärv eller försäljning. Fokus under året har varit att begränsa kostnader. Efter årsskiftet
har Tectona avyttrat ett objekt med en beräknad mindre bokföringsmässig vinst. Vi ser nu fram emot ljusare tider med ökande
fastighetspriser och förbättrat kassaflöde.

Hållbarhet
Tectona har utökat sitt ägande i intressebolaget Sweteak som planterar och förvaltar skog. Träden i Sweteak binder en stor mängd
koldioxid.

Flerårsöversikt från övergång till IFRS (Koncernen) tkr

2021 2020 2020-01-01 2006 1) 2005 1)

Hyresintäkter 1 900 2 432 - 0
Resultat före värdeförändring -520 -242 - 0 0
Resultat efter värdeförändring -313 -10 315 -
Resultat efter finansiella poster 1 783 -14 161 -
Balansomslutning, kSEK 32 594 33 088 45 134 0 0
Eget kapital, kSEK 21 561 22 860 32 978 0 0
Soliditet, % 66,2% 69,1% 73,1% 0,0% 0,0%

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet Justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar

Årsredovisning och koncernredovisning för 
Tectona Capital AB
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Förslag till vinstdisposition (SEK)

Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad vinst i moderbolaget:

Överkursfond 6 519 568
Balanserat resultat 1 560 597
Årets resultat -231 507

7 848 658

Styrelsen och föreslår att
i ny räkning balanseras 7 848 658

7 848 658

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat-
och balansräkningar, kassaflödesanalyser, eget kapitalrapporter samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i
tusentals kronor (kSEK) där ej annat anges.
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Koncernens resultaträkning (tkr) Not 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Intäkter 9, 10 1 900 2 432 0
Fastighetskostnader -701 -779 0
Driftöverskott 1 199 1 653

0
Adminstrationsomkostnader 11 -1 719 -1 895 0
Rörelseresultat före värdeförändring -520 -242

- 0
Värdeförändring förvaltningsfastigheter 15 465 -9 583 0
Övriga rörelseintäkter 270 230 0
Övriga rörelsekostnader -528 -720 0
Rörelseresultat -313 -10 315 0

Valutakursdifferenser 2 427 -3 238
Finansiella intäkter 12 132 82 0
Finansiella kostnader 13 -463 -690 0
Resultat före skatt 1 783 -14 161 0

Skatter 14 - - 0

ÅRETS RESULTAT 1 783 -14 161 0
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 1 783 -14 161 0
Summa årets resultat 1 783 -14 161 0

Koncernens rapport över totalresultat (tkr)

Årets resultat 1 783 -14 161 0
Övrigt totalresultat:
Intäkter/kostnader redovisade
direkt i eget kapital:
Omräkningsdifferenser -3 083 145 5
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -3 083 145 5
Summa totalresultat för året -1 300 -14 016 5

Totalresultat hänförligt till: 13
Moderföretagets aktieägare -1 300 -14 016 14
Summa totalresultat för året -1 300 -14 016 29
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Koncernens rapport över finansiell Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
ställning (tkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 15 28 990 28 501 37 967
Andelar i intresseföretag 18 1 172 603 603
Fordringar på intresseföretag 19 2 018 1 758 1 455
Summa anläggningstillgångar 32 180 30 862 40 025

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 20 92 175 112
Aktuella skattefordringar - 49 111
Övriga fordringar 41 - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 126 118 120
Likvida medel 22 155 1 884 3 520
Summa omsättningstillgångar 414 2 226 5 109

SUMMA TILLGÅNGAR 32 594 33 088 45 134
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Koncernens rapport över finansiell Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
ställning (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23
Moderbolagets aktieägare
Aktiekapital 16 656 16 656 16 656
Övrigt tillskjutet kapital 6 564 6 564 6 564
Reserver 1 736 4 819 776
Balanserat resultat inklusive årets resultat -3 395 -5 179 8 982
Summa eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare 21 561 22 860 32 978
Summa eget kapital 21 561 22 860 32 978

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 24 9 525 9 061 -
Summa långfristiga skulder 9 525 9 061 0

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 24 465 325 -
Leverantörsskulder 109 77 112
Övriga skulder 276 293 11 653
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 658 472 391
Summa kortfristiga skulder 1 508 1 167 12 156

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 594 33 088 45 134
För information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26. 
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Koncernens
förändring av eget kapital (tkr)

Övrigt Balanserat
Aktie- tillskjutet resultat inkl. Summa

kapital kapital Reserver årets resultat Eget kapital

Ingående eget kapital per
1 januari 2020 16 656 6 564 776 4 456 28 452
Förändringar av
redovisningsprinciper till IFRS - - - 4 526 4 526
Justerad IB 16 656 6 564 776 8 982 32 978
Totalresultat för året:
Årets resultat - -14 161 -14 161
- Omräkningsdifferenser, netto - 4 043 4 043
Övrigt totalresultat för året,
netto efter skatt - - 4 043 - 4 043
Summa totalresultat - - 4 043 -14 161 -10 118
Utgående eget kapital per
31 december 2020 16 656 6 564 4 819 -5 179 22 860

Ingående eget kapital per 
1 januari 2021 16 656 6 564 4 819 -5 179 22 860
Totalresultat för året:
Årets resultat - 1 783 1 783
Övrigt totalresultat: -
- Omräkningsdifferenser, netto - -3 083 - -3 083
Övrigt totalresultat för året,
netto efter skatt - - -3 083 - -3 083
Summa totalresultat - - -3 083 1 783 -1 300
Transaktioner med aktieägare:
Summa transaktioner med
aktieägare - - - - -
Utgående eget kapital per
31 december 2021 16 656 6 564 1 736 -3 395 21 561

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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Koncernens Not 2021-01-01 2020-01-01 #####
Kassaflödesanalys (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 #####

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 783 -14 161 0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 
- Kursdifferenser -2 491 263
Kapitaliserad ränta - 107
- Verkligt värdevärdering via resultaträkning -465 9 583

-1 173 -4 208 0

Betald inkomstskatt 49 62 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -1 124 -4 146 0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar 180 999 2 782
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 118 -5 939 -6 164
Summa förändring i rörelsekapitalet 298 -4 940 -3 382

Kassaflöde från den löpande verksamheten -826 -9 086 -3 382

Investeringsverksamheten
Förvärv av förvaltningsfastigheter -21 -116 -2 599
Lån till joint venture - - 14 887
Utdelning från joint venture - - 0
Lån till koncernföretag - -
Lån/tillskott till intresseföretag -830 -303
Kassaflöde från investeringsverksamheten -851 -419 11 206

Finansieringsverksamheten 27
Upptagna obligationslån - 843
Upptagna banklån - 7 318 0
Amortering av banklån -67 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -67 8 161 -400

ÅRETS KASSAFLÖDE -1 744 -1 344 7 424
Likvida medel vid årets början 1 884 3 520 13 979
Kursdifferens i likvida medel 15 -292 5
Likvida medel vid årets slut 155 1 884 6
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Moderbolagets Not 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01
Resultaträkning (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter mm  
Hyresintäkter 354 479 0
Övriga rörelseintäkter 270 230 0

624 709 0

Rörelsens kostnader
Administrationsomkostnader -1 210 -1 022 0
Övriga rörelsekostnader 6 -252 -281 0
Rörelseresultat -838 -594 0

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 1 033 789 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -426 -229 0
Resultat efter finansiella poster -231 -34 0

5

ÅRETS RESULTAT -231 -34 53
53

1 53
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Moderbolagets Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
byggnader och mark 15 295 295 0

295 295 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 16 890 1 790 0
Fordringar hos koncernföretag 17 24 965 23 972 0
Andelar i intresseföretag 18 1 172 603 0
Fordringar hos intresseföretag 19 618 583 0

27 645 26 948 0

Summa anläggningstillgångar 27 940 27 243 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 51 0
Övriga fordringar 41 49 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 96 91 0

137 191

Kassa och bank 22 45 1 687 0

Summa omsättningstillgångar 182 1 878 53

SUMMA TILLGÅNGAR 28 122 29 121 53
-1
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Moderbolagets Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Balansräkning (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23
Bundet eget kapital
Aktiekapital 16 656 16 656 0
Reservfond 467 467 0

17 123 17 123 0

Fritt eget kapital
Överkursfond 6 520 6 520 0
Balanserat resultat 1 561 2 102 0
Årets resultat -231 -34 53

7 850 8 588 53

Summa eget kapital 24 973 25 711 53

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 24 2 550 2 550 0

2 550 2 550 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 109 76 0
Skulder till koncernföretag - 486 $0,00
Övriga kortfristiga skulder 7 26 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 483 272 0

599 860 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 122 29 121 53
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Moderbolagets
förändring av eget kapital (tkr)

Balanserat
Aktie- Uppskriv- Överkurs- resultat inkl. Summa

kapital ningsfond fond årets resultat Eget kapital
Ingående eget kapital per
1 januari 2020 16 656 467 6 520 2 102 25 745
Årets resultat - -34 -34
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare - - - -34 -34
Utgående eget kapital per
31 december 2020 16 656 467 6 520 2 068 25 711

0 -0
Ingående eget kapital per
1 januari 2021 16 656 467 6 520 2 068 25 711
Fusionsresultat -507 -507
Årets resultat - -231 -231
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare - - - -738 -738
Utgående eget kapital per
31 december 2021 16 656 467 - 6 520 1 330 24 973

Antal
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Moderbolagets Not 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01
kassaflödesanalys (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -231 -34 0
- Kapitaliserad ränta -653 -663
- Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar - 2 0

-884 -695 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -884 -695 0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -299 -470 4 683
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 226 -3 780 -1 469
Summa förändring i rörelsekapitalet -74 -4 249 3 214

Kassaflöde från den löpande verksamheten -957 -4 945 3 214
Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag - -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -59 -27
Förändring av långfristiga fordringar -684 2 046
Kassaflöde från investeringsverksamheten -684 1 987 -195

Finansieringsverksamheten
Lån, upptagna - 2 550 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 2 550 0

Årets kassaflöde -1 641 -408 3 019
Likvida medel vid årets början 1 687 2 095 3 705
Likvida medel vid årets slut 45 1 687 6 724
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Not 1 Överensstämmelse med formgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som Koncernen utom i de fall som anges nedan under not 5 Väsentliga
redovisningsprinciper, Moderbolagets redovisningsprinciper.

Denna finansiella rapport är Tectona Capitals första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell
information har räknats om från den 1 januari 2020, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. En förklaring till hur
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat, ställning och kassaflöde redogörs
för i not 8.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Övriga av EU godkända nya och ändrade standarder samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee bedöms för
närvarande inte påverka koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat i väsentlig omfattning.

Not 2 Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärden förutom förvaltningsfastigheter och derivatinstrument som är
värderade till verkligt värde.

Not 3 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för
koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat
anges, avrundade till närmaste tusental (Tkr/tkr).

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, 
omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
- tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;
- intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs, och
- alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat 
- komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv.
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.

Noter till de finansiella rapporterna
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Not 4 Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen
påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella
rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella
rapporter beskrivs närmare i not 7.

Not 5 Väsentliga redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats i koncernens
finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare  konsekvent tillämpats av koncernens företag.

Tillgångsförvärv alternativt rörelseförvärv
Förvärv av bolag kan klassificeras antingen som rörelseförvärv eller tillgångsförvärv enligt IFRS 3. En individuell
bedömning sker för varje enskilt förvärv. I de fall bolagsförvärvet i huvudsak endast omfattar fastighet/-er och inte
omfattar väsentliga processer, klassificeras förvärvet som ett tillgångsförvärv. Ett bolagsförvärv är ett rörelseförvärv om
förvärvet förutom fastigheten även avser andra resurser och processer I koncernen klassificeras bolagsförvärv vanligtvis
som tillgångsförvärv då det primära syftet normalt är att förvärva bolagets fastighet/-er.

Tillgångsförvärv
Vid förvärv av dotterföretag som utgör ett tillgångsförvärv fördelas anskaffningskostnaden på de enskilda tillgångarna och
skulderna baserat på deras verkliga värden varvid ingen goodwill eller uppskjuten skatt redovisas. Den initialt fråndragna
uppskjutna skatten påverkar inte värderingen vid efterföljande bokslut. Transaktionskostnader läggs till
anskaffningsvärdet för förvärvade tillgångar.

Rörelseförvärv
Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder
som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. I de fall förvärvet inte avser 100 procent av dotterföretaget
uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Koncernen redovisar innehav utan bestämmande inflytande till
verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Tectona Capital AB. Bestämmande inflytande föreligger om
Tectona Capital AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang
samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen.
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigade aktier samt om verkligt inflytande
föreligger. Förvärv av fastigheter genomförs ofta i form av bolagsförvärv. När ett sådant förvärv görs övervägs om förvärvet avser ett
rörelseförvärv. Ett bolagsförvärv är ett rörelseförvärv om förvärvet förutom fastigheten även avser andra resurser och processer.

När bolagsförvärvet inte bedöms vara ett rörelseförvärv redovisas det som ett förvärv av tillgångar och skulder och anskaffningsvärdet
fördelas på tillgångarna och skulderna baserat på deras verkliga värden varvid ingen goodwill eller uppskjuten skatt redovisas. Den
initialt fråndragna uppskjutna skatten påverkar inte värderingen vid efterföljande bokslut.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.
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Intäkter
Hyresintäkter (leasingavtal)
Intäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från operationella leasingavtal aviseras i förskott och periodiseras
linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. Intäkterna fördelas i hyresintäkter och serviceintäkter. I hyresintäkter
ingår sedvanlig utdebiterad hyra inkl index samt fastighetsskatt medan serviceintäkter avser all annan tilläggsdebitering såsom el,
värme, kyla, sopor, marknadsföring och övriga driftskostnader.
Serviceintäkter redovisas i den period som servicen utförs och levereras till hyresgästen. Hyres- och serviceintäkter betalas i förskott
och förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Den sammanlagda kostnaden för lämnade förmåner redovisas som en
minskning av hyresintäkterna linjärt över hyresavtalens löptid.

Intäkt från fastighetsförsäljning
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas då väsentliga risker och förmåner övergått till köparen, normalt på kontrakts-
eller tillträdesdagen. Vid bedömning av intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna
beträffande risker och förmåner samt engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver beaktas omständigheter som
kan påverka affärens utgång vilka ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll. Vanligtvis redovisas intäkter från
försäljning av fastigheter på kontraktsdagen såvida det inte föreligger särskilda villkor i köpeavtalet.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel samt vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet. Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden.

Administrationskostnader
Administrationskostnader utgörs av kostnader för koncerngemensamma funktioner och personalkostnader

Finansiella kostnader  
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och förlust vid värdeförändring på finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultatet. Räntekostnader redovisas enligt effektivräntemetoden. Aktivering av räntekostnader sker
enbart i koncernredovisningen.

Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den
kvalificerade tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med nödvändighet tar en betydande
tid i anspråk att färdigställa. I första hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på lån som är specifika för den
kvalificerade tillgången. I andra hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på generella lån, som inte är specifika för
någon annan kvalificerad tillgång. Aktivering av låneutgifter är för koncernen främst aktuellt vid större ny-, till- eller
ombyggnader av förvaltningsfastigheter.

Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultatet
I denna kategori redovisas derivat med positiva/negativa värden. Förändringar i verkligt värde redovisas i årets resultat.

Leasingavtal
För leasingavtal där koncernen är leasetagare redovisar koncernen en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid leasingavtalets
inledningsdatum. Koncernen har för närvarande inga leasingavtal som träffas av IFRS 16 leasingavtal.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och av uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för
skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och som vid tidpunkten för
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga
till andelar i koncernföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på
hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
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Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt
att de kan utnyttjas.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar
samt derivat och värdepapper. Bland skulder återfinns räntebärande skulder, leverantörsskulder, övriga skulder samt derivat.
Kundfordringar redovisas när de är uppkomna. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde, motsvarande anskaffningsvärde, med
tillägg för transaktionskostnader, med undantag för kategorin finansiella instrument redovisade till verkligt värde via
resultaträkningen där transaktionskostnader inte ingår. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet
realiseras, förfaller eller företaget inte länger har kontroll över den. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen
i avtalet fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i rapporten över finansiell ställning endast när koncernen har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har för
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Klassificering och värdering
Finansiella instrument klassificeras och värderas utifrån koncernens affärsmodell samt hur karaktären på de 
kontraktsenliga kassaflödena ser ut.

Finansiella tillgångar
IFRS 9 innehåller tre principiella klassificeringskategorier för finansiella tillgångar: Värderade till upplupet anskaffningsvärde, verkligt
värde via övrigt totalresultat och verkligt värde via resultatet. Klassificeringen av finansiella tillgångar enligt IFRS 9 är generellt
baserat på företagets affärsmodell för förvaltningen av de finansiella tillgångarna och egenskaperna hos de avtalsenliga
kassaflödena från den finansiella tillgången. IFRS 9 eliminerar de tidigare IAS 39-kategorierna investeringar som hålls till förfall,
lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar som kan säljas. De kategorier som är tillämpliga för koncernen
avseende finansiella tillgångar är upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde via resultatet. En finansiell tillgång värderas efter
första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden om den innehas i syfte att erhålla avtalsenliga
kassaflöden och den vid bestämda tidpunkter ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det
utestående kapitalbeloppet. Koncernens finansiella tillgångar som ingår i denna kategori är kundfordringar, likvida medel samt övriga
fordringar. Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Kund- och
lånefordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. Likvida medel samt
övriga tillgångar med kort löptid redovisas till nominellt värde.

Finansiella skulder
IFRS 9 behåller i stort de befintliga kraven i IAS 39 för klassificering och värdering av finansiella skulder. Finansiella skulder
klassificeras som värderade till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. En finansiell skuld klassificeras till
verkligt värde via resultatet om den klassificeras som innehav för handelsändamål, som ett derivat för vilket säkringsredovisning inte
tillämpas eller den har blivit identifierad som sådan vid första redovisningstillfället. Efterföljande värdering av övriga finansiella
skulder sker till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Räntekostnader och vinster eller förluster vid borttagning
från balansräkningen redovisas i resultatet. Främst är det koncernens räntebärande skulder som ingår i denna kategori.
Leverantörsskulder och andra korta rörelseskulder som utgör finansiella skulder redovisas med anledning av den korta löptiden till
nominellt värde.

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Verkliga värden baseras på marknadsvärden, vilket är det
bedömda beloppet som skulle erhållas i en transaktion vid värderingstidpunkten mellan kunniga parter som är oberoende av varandra
och som har ett intresse av att transaktionen genomförs efter sedvanlig marknadsföring där båda parter förutsätts ha agerat
insiktsfullt, klokt och utan tvång.

Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i årets resultat. Hyresintäkter redovisas i enlighet med de principer
som beskrivs under avsnittet intäktsredovisning.
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Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade
med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra
tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

En tillkommande utgift läggs till redovisade värdet om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även i de
fall en ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta
komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.

Nedskrivningar
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Förlustreserven för kundfordringar värderas alltid till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster under fordrans återstående
löptid. För koncernens fordringar utom likvida medel används den förenklade modellen för kreditreserveringar. Det görs löpande
bedömning av kreditreserveringar baserat på historik samt nuvarande och framåtblickande faktorer. På grund av fordringarnas korta
löptid uppgår reserverna till oväsentliga belopp. Koncernen definierar fallissemang som fordringar som är förfallna med mer än 90
dagar och i de fallen görs en individuell bedömning och reservering. Koncernen har historiskt sett haft små kreditförluster.

Nedskrivningar av andelar i joint ventures och goodwill
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För goodwill beräknas återvinningsvärdet
dessutom årligen. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som
är förknippad med den specifika tillgången. Nedskrivning av goodwill återförs aldrig.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde reverseras om det både finns indikation på att
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av
återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det
redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om de tidigare skälen till
nedskrivningar inte längre föreligger och att full betalning från kunden förväntas erhållas.

Goodwill
Goodwill som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av
verkligt värde på förvärvade dotterföretags identifierbara tillgångar vid förvärvstidpunkten. Goodwill prövas årligen, eller oftare om
det finns indikation på eventuellt nedskrivningsbehov.

Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.

Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit
sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett
försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuella risken (att
ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de
förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets
resultat i den takt de Intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.
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Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En
avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller
informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas
tillförlitligt.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera
avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs
för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas
avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på
grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Klassificering med mera
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än
tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod, vilket innebär att resultat före skatt justerats för transaktioner som inte
medfört in- eller utbetalningar under perioden.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer (januari 2019). Även Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden
gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa
samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska
göras.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna
för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget är uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över
totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och
balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader samt eget kapital.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Utdelning
Anteciperad utdelning från dotterbolag redovisas som resultat från andelar i koncernföretag.
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Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för finansiella instrument. Delar av principerna i IFRS 9 är dock ändå
tillämpliga såsom avseende nedskrivningar, inbokning/bortbokning och effektivräntemetoden för ränteintäkter och
räntekostnader. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För finansiella tillgångar som redovisas
till upplupet anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9:s nedskrivningsregler.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.

Koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag redovisas som finansiell intäkt. Lämnade koncernbidrag redovisas som en ökning av andelar i
dotterföretag.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott som lämnas från moderbolaget till dotterföretag redovisas som investering i aktier i dotterföretag

Not 6 Uppgifter om moderbolaget
Tectona Capital Invest AB är ett svenskregistrerat privat aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är
Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, Sverige. Koncernredovisningen för år 2021 består av moderbolaget, även benämnt
Bolaget, och dess dotterföretag, tillsammans benämnda Koncernen.

Not 7 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende Koncernens viktiga
redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan avser sådana som innebär en signifikant risk för att
tillgångars eller skulders värde kan komma att behöva justeras i väsentlig grad under det kommande räkenskapsåret.

Värdering av tillgång eller skuld till verkligt värde
Information om antaganden som gjorts vid värdering till verkligt värde framgår av följande noter: 
Not 18 Förvaltningsfastigheter

Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde
Värderingen baseras, såsom anges i not 18, på en uppskattning av framtida in- och utbetalningar samt en diskontering av
dessa med hänsyn till en riskfri ränta och ett riskpåslag. Samtliga dessa faktorer utgör således bedömningar av framtiden
och är som sådana osäkra.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt på underskottsavdrag tas enbart upp som tillgång i Koncernen eller i Bolaget då det bedöms som
sannolikt att underskottet kommer att kunna nyttjas mot framtida överskott.
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Not 8 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
Det här är den första finansiella rapport som koncernen upprättat enligt IFRS.
De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december
2021 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2020 samt vid upprättandet av rapporten
över periodens ingående finansiella ställning, ingångsbalansräkningen, per den 1 januari 2020, som är koncernens
tidpunkt för övergång till IFRS.

När rapporten över periodens ingående finansiella ställning, ingångsbalansräkningen, enligt IFRS upprättades justerades
belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. De uppskattningar
som gjorts enligt IFRS per den 1 januari 2020 överensstämmer med de uppskattningar som gjordes enligt tidigare
redovisningsprinciper vid denna tidpunkt.

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare
redovisningsprinciper för tidigare perioder mot motsvarande poster enligt IFRS. Koncernens övergång hade ingen inverkan
på totala kassaflödena från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.
Nedanstående tabell visar avstämningen mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS för 2020 för koncernens rapport
över totalresultat. För en motsvarande avstämning för koncernens egna kapital hänvisas till koncernens rapport över 
förändring i eget kapital.

Not 8 fortsättning - Övergångsredovisning

Resultaträkning 2020 GAAP Fastigheter Omklassi-
ficering IFRS

Hyresintäkter 2 432 2 432
Fastighetskostnader -779 -779
Driftnetto 1 653 0 0 0 1 653
Avskriningar -648 648 0
Resultat efter avskrivningar 1 005 648 0 0 1 653
Administrationsomkostnader -1 895 -1 895
Rörelseresultat före värdeförändring -890 648 0 0 -242
Värdeförändring förvaltningsfastigheter - -5 685 -3 898 -9 583
Övriga rörelseintäkter 230 0 230
Övriga rörelskostnader -720 0 -720
Rörelseresultat -1 380 -5 037 -3 898 0 -10 315

82 82
-690 -690

Valuta -3 238 -3 238
Resultat före skatt -5 226 -5 037 -3 898 0 -14 161
Årets resultat -5 226 -5 037 -3 898 0 -14 161
Hänförligt till moderbolagets aktieägare -14 161

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Balansräkning 2020-01-01 GAAP Fastigheter Omklassi-
ficering IFRS

Förvaltningsfastigheter 37 967 37 967
Byggnader och mark 33 441 4 526 -37 967 0

603 603
Fordringar hos intresseföretag 1 455 1 455
Anläggningstillgångar 35 499 4 526 0 40 025
Kundfordringar 112 112
Fordringar hos intresseföretag 1 246 1 246
Aktuell skattefordran 111 111
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 120 120
Kassa bank 3 520 3 520
Summa tillgångar 40 608 4 526 0 45 134
Aktiekapital 16 656 16 656
Övrigt tillskjutet kapital 6 564 6 564
Reserver 776 776
Balanserade vinstmedel 4 456 4 526 8 982
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 28 452 4 526 0 32 978
S:a eget kapital 28 452 4 526 0 32 978
Leverantörsskulder 112 112
Övriga skulder 11 653 11 653
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 391 391
Summa skulder och eget kapital 40 608 4 526 0 45 134

Andelar i intresseföretag
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Balansräkning 2020-12-31 GAAP Fastigheter Omklassi-
ficering IFRS

Förvaltningsfastigheter 28 501 28 501
Byggnader och mark 29 012 -511 -28 501 0

603 603
Fordringar hos intresseföretag 1 758 1 758
Anläggningstillgångar 31 373 -511 0 30 862
Kundfordringar 175 175
Aktuell skattefordran 49 49
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 118 118
Kassa bank 1 884 1 884
Summa tillgångar 33 599 -511 0 33 088
Aktiekapital 16 656 16 656
Övrigt tillskjutet kapital 6 564 6 564
Reserver 921 3 898 4 819
Balanserade vinstmedel -770 -511 -3 898 -5 179
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 23 371 -511 0 22 860
S:a eget kapital 23 371 -511 0 22 860
Skulder till kreditinstitut 6 511 6 511
Obligationslån 2 550 2 550
Skulder till kreditinstitut 325 325
Leverantörsskulder 77 77
Övriga skulder 293 293
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 472 472
Summa skulder och eget kapital 33 599 -511 0 33 088

Not 9 Hyresintäkter och intäkter

2021 2020 2021 2020 2019
Hyresintäkter exklusive hyrestillägg 1 792 2 432 0 0
Hyrestillägg 108 0 0 0
Summa 1 900 2 432 0 0 0

Not 10 Leasingavtal, leasegivare
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner förknippade med ägandet faller på leasegivaren klassificeras som
operationella leasingavtal. Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till Tectona Capitals förvaltningsfastigheter är, sett
ur ett redovisningsperspektiv, att betrakta som operationella leasingavtal. Samtliga av Tectona Capitals fastigheter består av
idag av bostäder. Bostadskontrakten har i normalfallet en uppsägningstid om 3 månader vilket gör att hyresintäkterna till
största del består av korta avtal, löptidanalys lämnas inte för 2021.

Andelar i intresseföretag

Koncernen Moderbolaget
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Not 11 Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar för styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra anställda
framgår av nedanstående tabell:
 

2021 2020 2021 2020 2019
Löner och ersättningar uppgår till:
Löner och ersättningar med mera -500 -787 500 300 71 903
Totala löner och ersättningar -500 -787 500 300 75 987
Sociala kostnader enligt lag och avtal -157 -73 157 73 26 891
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader -657 -860 657 373 113 657

Samtliga anställda finns i Sverige.

Not 12 Finansiella intäkter/Ränteintäkter och liknande resultatposter

2021 2020 2021 2020 2019
Realisationsresultat 45 - - -
Ränteintäkter, koncernföretag - - 960 709
Ränteintäkter, intresseföretag 29 80 29 80
Ränteintäkter, övriga 2 2 - -
Övriga finansiella intäkter 56 - - -
Summa 132 82 989 789

Not 13 Finansiella kostnader/Räntekostnader och liknande resultatposter

2021 2020 2021 2020 2019
Räntekostnader, aktieägarlån -193 - - -
Räntekostnader, koncernföretag -232 - -426 -229
Räntekostnader, övriga -38 -632 - -
Övriga finansiella kostnader - -59 - - 0
Summa -463 -690 -426 -229 0

0

Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Koncernen

Koncernen Moderbolaget
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Not 14 Skatter

2021 2020 2021 2020 2019

Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Uppskjuten skatt avseende; $1 058,00
Redovisad skatt - - - - 867

#VÄRDEFEL! 867
Skattesats
Gällande skattesats Sverige 20,6% 21,4% 20,6% 21,4%

2021 2020 2021 2020 2019
Redovisat resultat före skatt 1 783 -14 161 -232 -34 $0,00

Skatt enligt gällande skattesats -367 3 031 48 7 $0,00
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter 11 -2 006 -0 - $0,00

-48 -7 -48 -7 -$30,00
Skatt hänförlig till andra länder 404 -1 017 - - $0,00
Redovisad skatt - - - - -269

Fastigheterna i Panama belastas inte med uppskjuten skatt hänförlig till orealiserad värdeförändring.

Not 15 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 295 236
Årets anskaffningar - - - 59
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - 295 295 43 830

Koncernen Moderbolag

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen

Förändring av underskottsavdrag utan 
motsvarande redovisning av uppskjuten 
skattefordran
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Not 15 Förvaltningsfastigheter

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förvaltningsfastigheter
Verkligt värde vid årets början 28 501 37 967 0 0 0

23 117 0 0 0
Värdeförändringar redovisade i resultatet 466 -9 583
Verkligt värde vid årets slut 28 990 28 501 0 0 417 000 000

Värdeförändringar hänförliga till fastigheter som innehas vid årets slut uppgår till  466 tkr (-9 583 tkr).

Koncernens fastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och värdestegring. 

Verkligt värde av förvaltningsfastigheter har bedömts av externa, oberoende fastighetsvärderare, med relevanta,
professionella kvalifikationer och med erfarenhet av området samt kategorierna av fastigheter som värderats. De
oberoende värderarna bedömer det verkliga värdet av Koncernens portfölj av förvaltningsfastigheter var sjätte månad.

Verkliga värden har fastställts med en avkastningsmetod. Avkastningsmetoden baseras på nuvärdesberäkning av
uppskattade framtida kassaflöden i form av driftnetton, investeringar och avyttringar. Driftnettona baseras inledningsvis
på faktiska avtal och marknadsanpassas sedan successivt. Avyttringen utgörs av ett bedömt restvärde. Kalkylperioden är
10 år. Restvärdet bedöms genom en evighetskapitalisering av ett uppskattat marknadsmässigt driftnetto året efter det
förväntade avyttringsåret.

Fastigheterna utgörs av bostäder i Panama. 
Nedan anges de antaganden som använts i värderingarna:

Värdeantaganden:
Genomsnittlig kontrakterad hyra / Kr/kvm 826
Genomsnittlig återstående längd på hyreskontrakt år 6
Genomsnittlig vakans 2021 (beräknad ekonomisk vakans) % 15
Bedömd långsiktig vakans % 5
Bedömt driftsnetto / Kr/kvm 521
Inflationstakt år 1 0,5%
Inflationstakt år 2-10 2,0%
Diskonteringsränta % 6,09

Vid förändrade antaganden för nedanstående parametrar skulle det bedömda verkliga värdet förändras på följande sätt:

Bedömd marknadshyra  (+/- 5%) +/-2 154 tkr
Bedömd vakansnivå  (+/- 3%) -/+1 304 tkr
Bedömt driftsnetto  (+/- 5%) +/-1373 tkr
Diskonteringsränta (+/- 0,5%) -/+2 102 tkr

Investeringar i fastigheterna (tillkommande 
utgifter)

Koncernen Moderbolag
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Not 16 Andelar i koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 1 790 1 200
Uppskrivning - 590 0
Fusion -901 - 0

Summa 889 1 790 0

Ackumulerade nedskrivningar
Summa - - 0

Utgående redovisat värde 889 1 790

Moderbolaget
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Specifikation av moderbolagets direkta och indirekta  innehav av andelar i dotterföretag
Direkt ägda Organisationsnummer Säte Antal andelar Ägarandel % Bokfört värde
Tectona Panama Fastigheter AB 566869-6198 Stockholm 136 260 100,0 889
Summa $735,30 889

Indirekt ägda Organisationsnummer Säte Antal andelar Ägarandel %
Tryout Inc Panama 100,0
Indirekt ägda via Tryout Inc, ägarandel avser Tryout Incs andel
Alkabes 100,0
Alfaro 100,0
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Not 17 Fordringar hos koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början - - 23 972 24 007
Kapitaliserad ränta - - 729 250 26 554
Tillkommande fordringar - - - 436 -289
Avgående fordringar - - - -787
Kvittning av fordringar och skulder - - 264 66
Fordringar på koncernföretag - - 24 965 23 972

Not 18 Andelar i intresseföretag

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 603 603 603 603
Inköp 570 - 570 - -
Omklassificering -1 - -1 - -
Utgående redovisat värde 1 172 603 1 172 603

Specifikation av intresseföretag koncern
Namn Organisationsnummer Säte Antal andelar Ägarandel % Bokfört värde
Sweteak AB 556797-7094 Stockholm 50 000 23,46 1 172

1 172

Specifikation av intresseföretag moderbolag
Namn Organisationsnummer Säte Antal andelar Ägarandel % Bokfört värde
Sweteak AB 556797-7094 Stockholm 50 000 23 1 172

1 172

Sweteak AB, intresseföretag, bedriver verksamhet inom teakplantage.
Nedan visas resultat- och balansräkningar, kapitalandelsmetoden har inte tilämpats.
Sweteak AB 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelseintäkter 296 998             297 000           0 0
Rörelsekostnader 206 491-             255 858-           0 0 0
Rörelseresultat 90 507              41 142            
Finansnetto 28 928-               162 422           
Resultat före skatt 61 579              203 564          0 0
Årets resultat 61 579               203 564           0 0 0
Anläggningstillgångar 8 779 490         8 779 490        
Omsättningstillgångar 1 659 073         193 616           
  varav kassa och bank 1 642 485         190 565           
Summa tillgångar 10 438 563       8 973 106        
Eget kapital 8 810 816         7 181 738        
Långfristiga skulder 629 200             1 770 929        
Kortfristiga finansiella skulder 998 547             20 439             
Summa skulder och eget kapital 10 438 563       8 973 106        

ModerbolagetKoncernen

ModerbolagetKoncernen
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Not 19 Lån till intresseföretag

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 583 1 455 583 1 455
Tillkommande fordringar 35 - 35 -
Kapitaliserad ränta - 78 78
Amorteringar - -950 -950
Summa 618 583 618 583

Not 20 Kundfordringar

Koncernen
Osäkra kundfordringar
Principen i koncernen är att betrakta kundfordringar som osäkra när de är förfallna över 90 dagar. Principen för bedömning
av osäkra kundfordringar har fastställts utifrån historiska erfarenheter av kundförluster på liknande fordringar.
Kundfordringarnas förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Kundfordringar
redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra kundfordringar.

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

Reserv för osäkra fordringar vid årets början 438 - 0 0
Tillkommande osäkra fordringar 315 -438 0 0
Konstaterade kundförluster -155 -
Reserv för osäkra fordringar vid årets slut 598 -438 0 0

Kundfordringar är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för befarade kundförluster och uppgår till 92 (175).

Moderbolaget
Det finns inga utestående kundfordringar.

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda fastighets-/rörelsekostnader 59 57 59 57
Övriga förutbetalda kostnader 67 61 38 34
Förutbetald kostnader och upplupna intäkter 126 118 96 91

Not 22 Likvida medel/Kassa och bank

Koncernen
Likvida medel i koncernen består av banktillgodohavanden.

Moderbolaget
Kassa och bank i moderbolaget avser banktillgodohavanden.

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget
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Not 23 Eget kapital 

Antal Antal röster Totalt antal
Aktieslag: aktier Andel per aktie röster Röstandel
A-aktie 1 680 729 10% 10 16 807 290 53%
B-aktie 14 975 649 90% 1 14 975 649 47%
Summa 16 656 378 100% 31 782 939 100%

Utdelning
Styrelsen förslår inte någon utdelning för räkenskapsår 2021.

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna, utgörs av allt eget kapital i
moderbolaget med undantag för aktiekapitalet.

Not 24 Räntebärande skulder

I det följande framgår information om Koncernens och moderbolagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer
information om Koncernens och moderbolagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 31.

Koncernen Moderbolaget
Skulder 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Banklån 6 975 6 511 - - 1 400
Banklån netto 6 975 6 511 - -
Obligationslån 2 550 2 550 2 550 2 550
Summa långfristiga räntebärande skulder 9 525 9 061 2 550 2 550
Banklån 465 325 - -
Summa kortfristiga räntebärande skulder 465 325 - - 0
Räntebärande skulder 9 990 9 386 2 550 2 550 1 400

1 400
Förfallostruktur
Låneförfall inom ett år från balansdagen 465 325 0,00 734
Låneförfall mellan två till fem år från balansdagen 4 411 3 851 2 550 2 550,00 0
Låneförfall senare än fem år från balansdagen 5 114 5 210 0,00
Summa 9 990 9 386 2 550 2 550 1 679

Villkor och återbetalningstider
Säkerheter för banklånen är ställda med ett belopp om 26 990 tkr (26 990 tkr) genom pantbrev i Koncernens
förvaltningsfastigheter och i Panama. Samtliga lånevillkor är uppfyllda. Obligationslån upptaget i maj 2020, är ej
säkerställt, löptid 4 år, fast ränta om 7,5%, med ränteutbetalning 1 gång per år i efterskott.

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2020-12-31
Förutbetalda hyresintäkter 155 257 - 89 6 950
Upplupna löner 221 - 221 -
Upplupna sociala avgifter 70 - 70 -
Upplupna räntor 117 137 117 115
Övriga upplupna kostnader 94 79 75 68
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 658 472 483 272 6 216

Koncernen Moderbolaget
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Not 26 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2020-12-31
I form av säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar 26 990 26 990
Ställda säkerheter 26 990 26 990 0 0

Vare sig koncernen eller moderbolaget har några eventualtillgångar.

Not 27 Skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

Koncernen 2021-12-31
Långfristiga skulder Derivatskuld Kortfristiga skulder Totala skulder

Vid årets början 9 061 - 325 9 386
Upptagna lån - - - -

- - 101 101
Amortering -205 - - -205
Icke kassaflödespåverkande
Avskrivning - - - -
Omräkningsdifferens 669 - 39 708
Vid årets slut 9 525 - 465 9 990

Not 28 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde

Koncernen 2021-12-31

Finansiella 
tillgångar 

redovisade till 
upplupet 

anskaffnings-
värde

Finansiella 
tillgångar 

redovisade till 
verkligt värde 

via resultat

Finansiella 
skulder 

redovisade till 
upplupet 

anskaffnings-
värde Verkligt värde Nivå

Finansiella tillgångar 2020-12-31
Kundfordringar 92 92
Övriga fordringar 41 41
Upplupna intäkter 126 126
Likvida medel 155 155
Summa 414 414

Finansiella skulder 2020-12-31
Långfristiga räntebärande skulder 9 525 9 525
Kortfristiga räntebärande skulder 465 465
Leverantörsskulder 109 109
Övriga skulder 276 276
Upplupna kostnader 658 658
Summa 11 033 11 033

Koncernen Moderbolaget

Aktiverade finansieringskostnader
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Koncernen 2020-12-31

Finansiella 
tillgångar 

redovisade till 
upplupet 

anskaffnings-
värde

Finansiella 
tillgångar 

redovisade till 
verkligt värde 

via resultat

Finansiella 
skulder 

redovisade till 
upplupet 

anskaffnings-
värde Verkligt värde Nivå

Finansiella tillgångar 44 196
Lån till joint venture 175 175
Övriga fordringar 0 0
Kundfordringar 49 49
Förutbetalda kostnader / Upplupna intäkter 118 118
Likvida medel 1 884 1 884
Summa 2 226 2 226

Finansiella skulder 2020-12-31
Långfristiga räntebärande skulder 6 511 1 207 347
Derivatinstrument 2 550 2 550 2
Kortfristiga räntebärande skulder 325 382
Leverantörsskulder 77 77
Övriga skulder 293 293
Upplupna kostnader 472 472
Summa 10 228 1 211 121

Finansiella tillgångar 44 196
Övriga fordringar 49 49
Likvida medel 1 686 1 686
Summa 1 736 1 736

Leverantörsskulder 77 77
Skulder till koncenföretag 486 486
Övriga skulder 26 26

Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella
instrument som redovisas i tabellen ovan.

Värdering av tillgång eller skuld till verkligt värde
När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas använder koncernen observerbara data i så stor ursträckning som möjligt.
Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde-hierarki baserat på vilka indata som används i värderingstekniken enligt
följande:

Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder.
Nivå 2: Utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

Långfristiga fordringar
Verkligt värde på långfristiga fordringar anses motsvara det redovisade värdet.

Långfristiga räntebärande skulder
Verkligt värde av räntebärande skulder med en rörlig ränta och fast ränta uppskattas motsvara redovisat värde.

Kortfristiga fordringar och skulder
För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet
reflektera verkligt värde. Kundfordringar och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader diskonteras i samband
med att verkligt värde fastställs. Verkligt värde för övriga kortfristiga skulder och fordringar anses motsvara redovisat värde.
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Not 29 Kapitalhantering och finansiella risker
Koncernens väsentliga risker beskrivs nedan.

Moderbolaget finansieras huvudsakligen genom eget kapital och obligationslån. Dotterbolagen som ingår i koncernen
finansieras genom eget kapital och aktieägarlån samt genom banklån. 

Koncernens finansverksamhet fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträver att minimera
Koncernens belåningsgrad den 31 december 2021 uppgick till 34 (31 december 2020: 33) procent.
Koncernen uppfyllde under 2021 de externa kapitalkraven, i form av krav på belåningsgrad (låneskuld i förhållande till
fastighetsvärdering), räntetäckningsgrad (resultat före finansiella poster i förhållande till externa finansiella kostnader) samt eget
kapitalandel (eget kapital, inklusive aktieägarlån, i förhållande till balansomslutning).

Finansiella risker
Koncernen är exponerad för ett antal finansiella risker inkluderande kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, ränterisk och valutarisk.
Nedanstående risker är inte rangordnade efter bedömd risknivå.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken för att en motpart inte kan uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser och därigenom förorsakar en förlust för
Koncernen. Kreditrisken avseende Koncernens banktillgodohavanden begränsas genom att endast använda reglerade banker.

Kreditrisken avseende övriga motparter på vilka Koncernen har fordringar hanteras genom kreditbedömningar före investeringar
genomförs och hyres- och andra avtal tecknas.

Likviditetsrisk
Koncernen hanterar sin likviditets- och kapitalanskaffningsrisk genom att löpande göra likviditetsprognoser och tillse att det finns
tillgång till tillräckligt med likvida medel i Koncernen för kommande betalningar. Likviditetshantering innefattar att inneha tillräckligt
med likvida medel, att ha möjlighet till kort finansiering och kundernas förmåga att betala sina skulder inom överenskommen tid.

Den huvudsakliga likviditetsrisken avser Koncernens externa låneavtal och möjligheten att fullgöra åtagandena i dessa. Åtagande är i
form av kreditgivarnas allmänna villkor som innebär att informera kreditgivarna om förändrade förutsättningar, såsom väsentliga
ägarförändringar, obestånd, verksamhetsförvärv och större förändringar av verksamhetsinriktning. Därtill innehas åtagande att betala
räntor, amorteringar och övriga avgiifter inom föreskriven tid. Om åtagande inte efterlevs det leda till att kreditgivaren kan säga upp
avtalet. Koncernen uppfyller alla åtagande mot kreditinstituten.

Krediterna har genomgående formellt korta löptider. Avsikten är att kreditavtalen förlängs löpande. Det finns inga tecken på
svårigheter att förlänga krediterna.
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Följande tabell utvisar Koncernens likviditetsanalys för sina finansiella skulder. Tabellen är upprättad baserad på ej
diskonterade kassaflöden.

Koncernen
Redovisat Nominellt

2021-12-31 belopp belopp Inom 1 år Från  2 år till 5 år Mer än 5 år
Banklån 6 975 - 1 861 5 114
Banklån, kort del 465 465 465 - - -
Obligationslån 2 550 2 550
Skatteskulder - - - - - - -
Leverantörs-
skulder 109 109 109 - - - -
Övriga skulder 276 276 276 - - - -
Upplupna 
kostnader/ 
förutbetalda 
intäkter 657 657 657 - - - -

11 033 1 508 1 508 - 1 861 - 7 664

Koncernen
Redovisat Nominellt

2020-12-31 belopp belopp Inom 1 år Från  2 år till 5 år Mer än 5 år
Banklån 6 511 -795 - - 1 301 - 5 210
Banklån, kort del 325 325 325 - - - -
Obligationslån 2 550 2 550
Skatteskulder - 338 - - - - -
Leverantörs-
skulder 77 77 77 - - - -
Övriga skulder 293 289 289 26 - - -
Upplupna 
kostnader/ 
förutbetalda 
intäkter 472 472 464 - - - -

10 228 706 1 155 26 3 851 - 5 210

Marknadsrisk
Risk relaterad till fastighetsinvesteringar
Investeringar i fastigheter är utsatta för olika typer av risk. De huvudsakliga faktorer som påverkar värdet på en fastighet är följande:

i) förändringar i den allmänna ekonomiska utvecklingen, ii) lokala marknadsförhållanden såsom överutbud eller minskad
efterfrågan,
ii) förändringar i hyresgästernas kreditvärdighet,
iii) konkurrens från andra fastigheter/fastighetsägare och
iv) förändringar i lagar och regler, till exempel avseende detaljplaner, miljö och skatter.

Förändringar i ovanstående faktorer kan påverka värdet på Koncernens tillgångar och därmed även Koncernens resultat.

Ränterisk
Ränterisken är risken att det verkliga värdet eller framtida kassaflöden för ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i
marknadsräntorna.
Koncernen investerar huvudsakligen i tillgångar som hyrs ut på längre tid till fasta belopp till externa parter. Koncernens ambition är
att generera stabila kassaflöden från sina investeringar. För att uppnå detta följer koncernen utvecklingen på marknaden för att kunna
bemöta räntefluktrationer över tid.
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Valutarisk
Valutarisken är risken att värden eller framtida kassaflöden varierar till följd av förändringar i valutakurser.

Koncernen har exponering mot amerikanska dollar. Några valutaderivat har ej ingåtts. Koncernen följer utvecklingen på
valutamarknaderna och överväger löpande om evenutella avtal om derivat skall ingås. Årets omräkningseffekter hänförliga
till dotterbolag i Panamas innehav i förvaltningsfastigheter redovisas i koncernens eget kapital.

Not 30 Närstående

Tectonas närstående är i huvudsak styrelse och  ledande befattningshavare, med koncern- och intresseföretag. Information om
personalkostnader finns i not 11. 

Med övriga närstående bolag har inga väsentliga transaktioner ägt rum, det finns inte heller några väsentliga fordringar eller skulder
på dessa.

Händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut
I januari 2022 gjordes nedsättning av moderbolagets aktiekapital utan indrag av aktier.
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Styrelsens intygande
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen april 2022.
Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 1 juni 2022.

Stockholm den

Nils Wickbom Johan Skålén
Styrelseordförande Verkställande direktör

Bengt Thorn
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Roland Brehme
Auktoriserad revisor
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VD har ordet


Mot ljusare tider
Det är glädjande att äntligen se tydlig ekonomisk återhämtning efter den häftiga ekonomiska turbulens vi har
upplevt. Efter att BNP gick ner med 18 % för helåret 2020 i Panama blev det en ordentlig återhämtning i andra
kvartalet 2021 då BNP tog ett skutt upp med hela 40 %. Ett trendbrott i vår verksamhet blir tydlig vid årsskiftet
då vakanser minskar och betalningsförmågan ökar. Efter årsskiftet betalas samtliga hyror in. 
Även om vi ser tydlig förbättring är det fortfarande en bit kvar till samma nivå som innan pandemin. I början av
2022 är hyresintäkten ca 65 % jämfört med hyresnivån innan pandemin. Det finns därmed god potential att
både hyresintäkter och fastighetspriser justeras uppåt det kommande året. Det är också ett bra tillfälle att
expandera verksamheten genom fler förvärv. 


Känslan överlag gällande den ekonomiska utvecklingen för bolaget och Panama är betydligt mer positiv
jämfört med föregående år. Jag tror att vi kommer fortsätta se minskade vakanser, ökad hyresnivå och
stigande fastighetspriser under de kommande åren. 


På grund av de strikta nedstängningar och minskade hyresintäkter blev Tectonas verksamhet under 2021
avvaktande. Transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden sjönk och finansiering av fastigheter har blivit
svårare. Tectona har under verksamhetsåret varken genomfört något förvärv eller försäljning. 
Fokus under året har varit att begränsa kostnader. Efter årsskiftet har Tectona avyttrat bolagets sämsta objekt
med en beräknad mindre bokföringsmässig vinst. Vi ser nu fram emot ljusare tider med ökande
fastighetspriser och förbättrat kassaflöde. 


Johan Skålén
Verkställande direktör
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Styrelsen för Tectona Capital AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01 -- 2021-12-31


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE


Allmänt om verksamheten
Det är glädjande att äntligen se tydlig ekonomisk återhämtning efter den häftiga ekonomiska turbulens vi har upplevt. Efter att BNP
gick ner med 18 % för helåret 2020 i Panama blev det en ordentlig återhämtning i andra kvartalet 2021 då BNP tog ett skutt upp med
hela 40 %. Ett trendbrott i vår verksamhet blir tydlig vid årsskiftet då vakanser minskar och betalningsförmågan ökar. Efter årsskiftet
betalas samtliga hyror in. Även om vi ser tydlig förbättring är det fortfarande en bit kvar till samma nivå som innan pandemin. I
början av 2022 är hyresintäkten betydligt lägre jämfört med hyresnivån innan pandemin. Det finns därmed god potential att både
hyresintäkter och fastighetspriser justeras uppåt det kommande året. Det är också ett bra tillfälle att expandera verksamheten
genom fler förvärv.


Känslan överlag gällande den ekonomiska utvecklingen för bolaget och Panama är betydligt mer positiv jämfört med föregående år.
Jag tror att vi kommer fortsätta se minskade vakanser, ökad hyresnivå och stigande fastighetspriser under de kommande åren.


Även om marknaden har vänt så finns det fortfarande risk för nya nedstängningar. Moratoriet som infördes vilket innebär att
hyresgäster som drabbas av nedstängningar inte kan vräkas kvarstår. Om nya utbrott av Corona kvarstår föreligger risk för uteblivna
hyresbetalningar. Bolaget har en stor exponering mot amerikanska dollarn. Resultatet i bolaget påverkas av utvecklingen i dollar.
Bolaget har ingen valutasäkring.


Händelser av väsentlig betydelse under räkenskapsåret
På grund av de strikta nedstängningar och minskade hyresintäkter blev Tectonas verksamhet under 2021 avvaktande.
Transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden sjönk och finansiering av fastigheter har blivit svårare. Tectona har under
verksamhetsåret varken genomfört något förvärv eller försäljning. Fokus under året har varit att begränsa kostnader. Efter årsskiftet
har Tectona avyttrat ett objekt med en beräknad mindre bokföringsmässig vinst. Vi ser nu fram emot ljusare tider med ökande
fastighetspriser och förbättrat kassaflöde.


Hållbarhet
Tectona har utökat sitt ägande i intressebolaget Sweteak som planterar och förvaltar skog. Träden i Sweteak binder en stor mängd
koldioxid.


Flerårsöversikt från övergång till IFRS (Koncernen) tkr


2021 2020 2020-01-01 2006 1) 2005 1)


Hyresintäkter 1 900 2 432 - 0
Resultat före värdeförändring -520 -242 - 0 0
Resultat efter värdeförändring -313 -10 315 -
Resultat efter finansiella poster 1 783 -14 161 -
Balansomslutning, kSEK 32 594 33 088 45 134 0 0
Eget kapital, kSEK 21 561 22 860 32 978 0 0
Soliditet, % 66,2% 69,1% 73,1% 0,0% 0,0%


Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet Justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar


Årsredovisning och koncernredovisning för 
Tectona Capital AB
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Förslag till vinstdisposition (SEK)


Moderbolaget


Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad vinst i moderbolaget:


Överkursfond 6 519 568
Balanserat resultat 1 560 597
Årets resultat -231 507


7 848 658


Styrelsen och föreslår att
i ny räkning balanseras 7 848 658


7 848 658


Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat-
och balansräkningar, kassaflödesanalyser, eget kapitalrapporter samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i
tusentals kronor (kSEK) där ej annat anges.
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Koncernens resultaträkning (tkr) Not 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31


Intäkter 9, 10 1 900 2 432 0
Fastighetskostnader -701 -779 0
Driftöverskott 1 199 1 653


0
Adminstrationsomkostnader 11 -1 719 -1 895 0
Rörelseresultat före värdeförändring -520 -242


- 0
Värdeförändring förvaltningsfastigheter 15 465 -9 583 0
Övriga rörelseintäkter 270 230 0
Övriga rörelsekostnader -528 -720 0
Rörelseresultat -313 -10 315 0


Valutakursdifferenser 2 427 -3 238
Finansiella intäkter 12 132 82 0
Finansiella kostnader 13 -463 -690 0
Resultat före skatt 1 783 -14 161 0


Skatter 14 - - 0


ÅRETS RESULTAT 1 783 -14 161 0
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 1 783 -14 161 0
Summa årets resultat 1 783 -14 161 0


Koncernens rapport över totalresultat (tkr)


Årets resultat 1 783 -14 161 0
Övrigt totalresultat:
Intäkter/kostnader redovisade
direkt i eget kapital:
Omräkningsdifferenser -3 083 145 5
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -3 083 145 5
Summa totalresultat för året -1 300 -14 016 5


Totalresultat hänförligt till: 13
Moderföretagets aktieägare -1 300 -14 016 14
Summa totalresultat för året -1 300 -14 016 29
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Koncernens rapport över finansiell Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
ställning (tkr)


TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 15 28 990 28 501 37 967
Andelar i intresseföretag 18 1 172 603 603
Fordringar på intresseföretag 19 2 018 1 758 1 455
Summa anläggningstillgångar 32 180 30 862 40 025


Omsättningstillgångar
Kundfordringar 20 92 175 112
Aktuella skattefordringar - 49 111
Övriga fordringar 41 - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 126 118 120
Likvida medel 22 155 1 884 3 520
Summa omsättningstillgångar 414 2 226 5 109


SUMMA TILLGÅNGAR 32 594 33 088 45 134
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Koncernens rapport över finansiell Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
ställning (tkr)


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital 23
Moderbolagets aktieägare
Aktiekapital 16 656 16 656 16 656
Övrigt tillskjutet kapital 6 564 6 564 6 564
Reserver 1 736 4 819 776
Balanserat resultat inklusive årets resultat -3 395 -5 179 8 982
Summa eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare 21 561 22 860 32 978
Summa eget kapital 21 561 22 860 32 978


Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 24 9 525 9 061 -
Summa långfristiga skulder 9 525 9 061 0


Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 24 465 325 -
Leverantörsskulder 109 77 112
Övriga skulder 276 293 11 653
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 658 472 391
Summa kortfristiga skulder 1 508 1 167 12 156


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 594 33 088 45 134
För information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26. 
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Koncernens
förändring av eget kapital (tkr)


Övrigt Balanserat
Aktie- tillskjutet resultat inkl. Summa


kapital kapital Reserver årets resultat Eget kapital


Ingående eget kapital per
1 januari 2020 16 656 6 564 776 4 456 28 452
Förändringar av
redovisningsprinciper till IFRS - - - 4 526 4 526
Justerad IB 16 656 6 564 776 8 982 32 978
Totalresultat för året:
Årets resultat - -14 161 -14 161
- Omräkningsdifferenser, netto - 4 043 4 043
Övrigt totalresultat för året,
netto efter skatt - - 4 043 - 4 043
Summa totalresultat - - 4 043 -14 161 -10 118
Utgående eget kapital per
31 december 2020 16 656 6 564 4 819 -5 179 22 860


Ingående eget kapital per 
1 januari 2021 16 656 6 564 4 819 -5 179 22 860
Totalresultat för året:
Årets resultat - 1 783 1 783
Övrigt totalresultat: -
- Omräkningsdifferenser, netto - -3 083 - -3 083
Övrigt totalresultat för året,
netto efter skatt - - -3 083 - -3 083
Summa totalresultat - - -3 083 1 783 -1 300
Transaktioner med aktieägare:
Summa transaktioner med
aktieägare - - - - -
Utgående eget kapital per
31 december 2021 16 656 6 564 1 736 -3 395 21 561


Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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Koncernens Not 2021-01-01 2020-01-01 #####
Kassaflödesanalys (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 #####


Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 783 -14 161 0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 
- Kursdifferenser -2 491 263
Kapitaliserad ränta - 107
- Verkligt värdevärdering via resultaträkning -465 9 583


-1 173 -4 208 0


Betald inkomstskatt 49 62 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -1 124 -4 146 0


Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar 180 999 2 782
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 118 -5 939 -6 164
Summa förändring i rörelsekapitalet 298 -4 940 -3 382


Kassaflöde från den löpande verksamheten -826 -9 086 -3 382


Investeringsverksamheten
Förvärv av förvaltningsfastigheter -21 -116 -2 599
Lån till joint venture - - 14 887
Utdelning från joint venture - - 0
Lån till koncernföretag - -
Lån/tillskott till intresseföretag -830 -303
Kassaflöde från investeringsverksamheten -851 -419 11 206


Finansieringsverksamheten 27
Upptagna obligationslån - 843
Upptagna banklån - 7 318 0
Amortering av banklån -67 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -67 8 161 -400


ÅRETS KASSAFLÖDE -1 744 -1 344 7 424
Likvida medel vid årets början 1 884 3 520 13 979
Kursdifferens i likvida medel 15 -292 5
Likvida medel vid årets slut 155 1 884 6







Sid: 9 (37)


Tectona Capital AB
556713-3672


Moderbolagets Not 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01
Resultaträkning (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31


Rörelsens intäkter mm  
Hyresintäkter 354 479 0
Övriga rörelseintäkter 270 230 0


624 709 0


Rörelsens kostnader
Administrationsomkostnader -1 210 -1 022 0
Övriga rörelsekostnader 6 -252 -281 0
Rörelseresultat -838 -594 0


Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 1 033 789 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -426 -229 0
Resultat efter finansiella poster -231 -34 0


5


ÅRETS RESULTAT -231 -34 53
53


1 53
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Moderbolagets Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Balansräkning (tkr)


TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar


Materiella anläggningstillgångar
byggnader och mark 15 295 295 0


295 295 0


Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 16 890 1 790 0
Fordringar hos koncernföretag 17 24 965 23 972 0
Andelar i intresseföretag 18 1 172 603 0
Fordringar hos intresseföretag 19 618 583 0


27 645 26 948 0


Summa anläggningstillgångar 27 940 27 243 0


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 51 0
Övriga fordringar 41 49 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 96 91 0


137 191


Kassa och bank 22 45 1 687 0


Summa omsättningstillgångar 182 1 878 53


SUMMA TILLGÅNGAR 28 122 29 121 53
-1
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Moderbolagets Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Balansräkning (tkr)


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital 23
Bundet eget kapital
Aktiekapital 16 656 16 656 0
Reservfond 467 467 0


17 123 17 123 0


Fritt eget kapital
Överkursfond 6 520 6 520 0
Balanserat resultat 1 561 2 102 0
Årets resultat -231 -34 53


7 850 8 588 53


Summa eget kapital 24 973 25 711 53


Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 24 2 550 2 550 0


2 550 2 550 0


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 109 76 0
Skulder till koncernföretag - 486 $0,00
Övriga kortfristiga skulder 7 26 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 483 272 0


599 860 0


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 122 29 121 53
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Moderbolagets
förändring av eget kapital (tkr)


Balanserat
Aktie- Uppskriv- Överkurs- resultat inkl. Summa


kapital ningsfond fond årets resultat Eget kapital
Ingående eget kapital per
1 januari 2020 16 656 467 6 520 2 102 25 745
Årets resultat - -34 -34
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare - - - -34 -34
Utgående eget kapital per
31 december 2020 16 656 467 6 520 2 068 25 711


0 -0
Ingående eget kapital per
1 januari 2021 16 656 467 6 520 2 068 25 711
Fusionsresultat -507 -507
Årets resultat - -231 -231
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare - - - -738 -738
Utgående eget kapital per
31 december 2021 16 656 467 - 6 520 1 330 24 973


Antal
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Moderbolagets Not 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01
kassaflödesanalys (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31


Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -231 -34 0
- Kapitaliserad ränta -653 -663
- Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar - 2 0


-884 -695 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -884 -695 0


Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -299 -470 4 683
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 226 -3 780 -1 469
Summa förändring i rörelsekapitalet -74 -4 249 3 214


Kassaflöde från den löpande verksamheten -957 -4 945 3 214
Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag - -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -59 -27
Förändring av långfristiga fordringar -684 2 046
Kassaflöde från investeringsverksamheten -684 1 987 -195


Finansieringsverksamheten
Lån, upptagna - 2 550 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 2 550 0


Årets kassaflöde -1 641 -408 3 019
Likvida medel vid årets början 1 687 2 095 3 705
Likvida medel vid årets slut 45 1 687 6 724
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Not 1 Överensstämmelse med formgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.


Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som Koncernen utom i de fall som anges nedan under not 5 Väsentliga
redovisningsprinciper, Moderbolagets redovisningsprinciper.


Denna finansiella rapport är Tectona Capitals första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell
information har räknats om från den 1 januari 2020, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. En förklaring till hur
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat, ställning och kassaflöde redogörs
för i not 8.


Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Övriga av EU godkända nya och ändrade standarder samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee bedöms för
närvarande inte påverka koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat i väsentlig omfattning.


Not 2 Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärden förutom förvaltningsfastigheter och derivatinstrument som är
värderade till verkligt värde.


Not 3 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för
koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat
anges, avrundade till närmaste tusental (Tkr/tkr).


Utländska verksamheters finansiella rapporter
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, 
omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
- tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;
- intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs, och
- alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat 
- komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv.
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.


Noter till de finansiella rapporterna
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Not 4 Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.


Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen
påverkar både aktuell period och framtida perioder.


Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella
rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella
rapporter beskrivs närmare i not 7.


Not 5 Väsentliga redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats i koncernens
finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare  konsekvent tillämpats av koncernens företag.


Tillgångsförvärv alternativt rörelseförvärv
Förvärv av bolag kan klassificeras antingen som rörelseförvärv eller tillgångsförvärv enligt IFRS 3. En individuell
bedömning sker för varje enskilt förvärv. I de fall bolagsförvärvet i huvudsak endast omfattar fastighet/-er och inte
omfattar väsentliga processer, klassificeras förvärvet som ett tillgångsförvärv. Ett bolagsförvärv är ett rörelseförvärv om
förvärvet förutom fastigheten även avser andra resurser och processer I koncernen klassificeras bolagsförvärv vanligtvis
som tillgångsförvärv då det primära syftet normalt är att förvärva bolagets fastighet/-er.


Tillgångsförvärv
Vid förvärv av dotterföretag som utgör ett tillgångsförvärv fördelas anskaffningskostnaden på de enskilda tillgångarna och
skulderna baserat på deras verkliga värden varvid ingen goodwill eller uppskjuten skatt redovisas. Den initialt fråndragna
uppskjutna skatten påverkar inte värderingen vid efterföljande bokslut. Transaktionskostnader läggs till
anskaffningsvärdet för förvärvade tillgångar.


Rörelseförvärv
Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder
som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. I de fall förvärvet inte avser 100 procent av dotterföretaget
uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Koncernen redovisar innehav utan bestämmande inflytande till
verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.


Konsolideringsprinciper
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Tectona Capital AB. Bestämmande inflytande föreligger om
Tectona Capital AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang
samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen.
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigade aktier samt om verkligt inflytande
föreligger. Förvärv av fastigheter genomförs ofta i form av bolagsförvärv. När ett sådant förvärv görs övervägs om förvärvet avser ett
rörelseförvärv. Ett bolagsförvärv är ett rörelseförvärv om förvärvet förutom fastigheten även avser andra resurser och processer.


När bolagsförvärvet inte bedöms vara ett rörelseförvärv redovisas det som ett förvärv av tillgångar och skulder och anskaffningsvärdet
fördelas på tillgångarna och skulderna baserat på deras verkliga värden varvid ingen goodwill eller uppskjuten skatt redovisas. Den
initialt fråndragna uppskjutna skatten påverkar inte värderingen vid efterföljande bokslut.


Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.







Sid: 16 (37)


Tectona Capital AB
556713-3672


Intäkter
Hyresintäkter (leasingavtal)
Intäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från operationella leasingavtal aviseras i förskott och periodiseras
linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. Intäkterna fördelas i hyresintäkter och serviceintäkter. I hyresintäkter
ingår sedvanlig utdebiterad hyra inkl index samt fastighetsskatt medan serviceintäkter avser all annan tilläggsdebitering såsom el,
värme, kyla, sopor, marknadsföring och övriga driftskostnader.
Serviceintäkter redovisas i den period som servicen utförs och levereras till hyresgästen. Hyres- och serviceintäkter betalas i förskott
och förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Den sammanlagda kostnaden för lämnade förmåner redovisas som en
minskning av hyresintäkterna linjärt över hyresavtalens löptid.


Intäkt från fastighetsförsäljning
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas då väsentliga risker och förmåner övergått till köparen, normalt på kontrakts-
eller tillträdesdagen. Vid bedömning av intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna
beträffande risker och förmåner samt engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver beaktas omständigheter som
kan påverka affärens utgång vilka ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll. Vanligtvis redovisas intäkter från
försäljning av fastigheter på kontraktsdagen såvida det inte föreligger särskilda villkor i köpeavtalet.


Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel samt vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet. Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden.


Administrationskostnader
Administrationskostnader utgörs av kostnader för koncerngemensamma funktioner och personalkostnader


Finansiella kostnader  
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och förlust vid värdeförändring på finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultatet. Räntekostnader redovisas enligt effektivräntemetoden. Aktivering av räntekostnader sker
enbart i koncernredovisningen.


Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den
kvalificerade tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med nödvändighet tar en betydande
tid i anspråk att färdigställa. I första hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på lån som är specifika för den
kvalificerade tillgången. I andra hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på generella lån, som inte är specifika för
någon annan kvalificerad tillgång. Aktivering av låneutgifter är för koncernen främst aktuellt vid större ny-, till- eller
ombyggnader av förvaltningsfastigheter.


Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultatet
I denna kategori redovisas derivat med positiva/negativa värden. Förändringar i verkligt värde redovisas i årets resultat.


Leasingavtal
För leasingavtal där koncernen är leasetagare redovisar koncernen en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid leasingavtalets
inledningsdatum. Koncernen har för närvarande inga leasingavtal som träffas av IFRS 16 leasingavtal.


Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och av uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.


Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för
skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och som vid tidpunkten för
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga
till andelar i koncernföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på
hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
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Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt
att de kan utnyttjas.


Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar
samt derivat och värdepapper. Bland skulder återfinns räntebärande skulder, leverantörsskulder, övriga skulder samt derivat.
Kundfordringar redovisas när de är uppkomna. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde, motsvarande anskaffningsvärde, med
tillägg för transaktionskostnader, med undantag för kategorin finansiella instrument redovisade till verkligt värde via
resultaträkningen där transaktionskostnader inte ingår. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet
realiseras, förfaller eller företaget inte länger har kontroll över den. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen
i avtalet fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i rapporten över finansiell ställning endast när koncernen har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har för
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.


Klassificering och värdering
Finansiella instrument klassificeras och värderas utifrån koncernens affärsmodell samt hur karaktären på de 
kontraktsenliga kassaflödena ser ut.


Finansiella tillgångar
IFRS 9 innehåller tre principiella klassificeringskategorier för finansiella tillgångar: Värderade till upplupet anskaffningsvärde, verkligt
värde via övrigt totalresultat och verkligt värde via resultatet. Klassificeringen av finansiella tillgångar enligt IFRS 9 är generellt
baserat på företagets affärsmodell för förvaltningen av de finansiella tillgångarna och egenskaperna hos de avtalsenliga
kassaflödena från den finansiella tillgången. IFRS 9 eliminerar de tidigare IAS 39-kategorierna investeringar som hålls till förfall,
lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar som kan säljas. De kategorier som är tillämpliga för koncernen
avseende finansiella tillgångar är upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde via resultatet. En finansiell tillgång värderas efter
första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden om den innehas i syfte att erhålla avtalsenliga
kassaflöden och den vid bestämda tidpunkter ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det
utestående kapitalbeloppet. Koncernens finansiella tillgångar som ingår i denna kategori är kundfordringar, likvida medel samt övriga
fordringar. Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Kund- och
lånefordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. Likvida medel samt
övriga tillgångar med kort löptid redovisas till nominellt värde.


Finansiella skulder
IFRS 9 behåller i stort de befintliga kraven i IAS 39 för klassificering och värdering av finansiella skulder. Finansiella skulder
klassificeras som värderade till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. En finansiell skuld klassificeras till
verkligt värde via resultatet om den klassificeras som innehav för handelsändamål, som ett derivat för vilket säkringsredovisning inte
tillämpas eller den har blivit identifierad som sådan vid första redovisningstillfället. Efterföljande värdering av övriga finansiella
skulder sker till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Räntekostnader och vinster eller förluster vid borttagning
från balansräkningen redovisas i resultatet. Främst är det koncernens räntebärande skulder som ingår i denna kategori.
Leverantörsskulder och andra korta rörelseskulder som utgör finansiella skulder redovisas med anledning av den korta löptiden till
nominellt värde.


Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Verkliga värden baseras på marknadsvärden, vilket är det
bedömda beloppet som skulle erhållas i en transaktion vid värderingstidpunkten mellan kunniga parter som är oberoende av varandra
och som har ett intresse av att transaktionen genomförs efter sedvanlig marknadsföring där båda parter förutsätts ha agerat
insiktsfullt, klokt och utan tvång.


Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i årets resultat. Hyresintäkter redovisas i enlighet med de principer
som beskrivs under avsnittet intäktsredovisning.
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Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade
med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra
tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.


En tillkommande utgift läggs till redovisade värdet om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även i de
fall en ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta
komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.


Nedskrivningar
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Förlustreserven för kundfordringar värderas alltid till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster under fordrans återstående
löptid. För koncernens fordringar utom likvida medel används den förenklade modellen för kreditreserveringar. Det görs löpande
bedömning av kreditreserveringar baserat på historik samt nuvarande och framåtblickande faktorer. På grund av fordringarnas korta
löptid uppgår reserverna till oväsentliga belopp. Koncernen definierar fallissemang som fordringar som är förfallna med mer än 90
dagar och i de fallen görs en individuell bedömning och reservering. Koncernen har historiskt sett haft små kreditförluster.


Nedskrivningar av andelar i joint ventures och goodwill
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För goodwill beräknas återvinningsvärdet
dessutom årligen. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som
är förknippad med den specifika tillgången. Nedskrivning av goodwill återförs aldrig.


Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde reverseras om det både finns indikation på att
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av
återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det
redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.


Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om de tidigare skälen till
nedskrivningar inte längre föreligger och att full betalning från kunden förväntas erhållas.


Goodwill
Goodwill som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av
verkligt värde på förvärvade dotterföretags identifierbara tillgångar vid förvärvstidpunkten. Goodwill prövas årligen, eller oftare om
det finns indikation på eventuellt nedskrivningsbehov.


Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.


Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit
sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett
försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuella risken (att
ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de
förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets
resultat i den takt de Intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.







Sid: 19 (37)


Tectona Capital AB
556713-3672


Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En
avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller
informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas
tillförlitligt.


Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera
avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs
för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas
avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.


Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på
grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.


Klassificering med mera
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än
tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.


Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod, vilket innebär att resultat före skatt justerats för transaktioner som inte
medfört in- eller utbetalningar under perioden.


Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer (januari 2019). Även Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden
gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa
samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska
göras.


Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna
för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.


Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget är uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över
totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och
balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader samt eget kapital.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.


Utdelning
Anteciperad utdelning från dotterbolag redovisas som resultat från andelar i koncernföretag.
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Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för finansiella instrument. Delar av principerna i IFRS 9 är dock ändå
tillämpliga såsom avseende nedskrivningar, inbokning/bortbokning och effektivräntemetoden för ränteintäkter och
räntekostnader. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För finansiella tillgångar som redovisas
till upplupet anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9:s nedskrivningsregler.


Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.


Koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag redovisas som finansiell intäkt. Lämnade koncernbidrag redovisas som en ökning av andelar i
dotterföretag.


Aktieägartillskott
Aktieägartillskott som lämnas från moderbolaget till dotterföretag redovisas som investering i aktier i dotterföretag


Not 6 Uppgifter om moderbolaget
Tectona Capital Invest AB är ett svenskregistrerat privat aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är
Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, Sverige. Koncernredovisningen för år 2021 består av moderbolaget, även benämnt
Bolaget, och dess dotterföretag, tillsammans benämnda Koncernen.


Not 7 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende Koncernens viktiga
redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.


Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan avser sådana som innebär en signifikant risk för att
tillgångars eller skulders värde kan komma att behöva justeras i väsentlig grad under det kommande räkenskapsåret.


Värdering av tillgång eller skuld till verkligt värde
Information om antaganden som gjorts vid värdering till verkligt värde framgår av följande noter: 
Not 18 Förvaltningsfastigheter


Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde
Värderingen baseras, såsom anges i not 18, på en uppskattning av framtida in- och utbetalningar samt en diskontering av
dessa med hänsyn till en riskfri ränta och ett riskpåslag. Samtliga dessa faktorer utgör således bedömningar av framtiden
och är som sådana osäkra.


Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt på underskottsavdrag tas enbart upp som tillgång i Koncernen eller i Bolaget då det bedöms som
sannolikt att underskottet kommer att kunna nyttjas mot framtida överskott.
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Not 8 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
Det här är den första finansiella rapport som koncernen upprättat enligt IFRS.
De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december
2021 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2020 samt vid upprättandet av rapporten
över periodens ingående finansiella ställning, ingångsbalansräkningen, per den 1 januari 2020, som är koncernens
tidpunkt för övergång till IFRS.


När rapporten över periodens ingående finansiella ställning, ingångsbalansräkningen, enligt IFRS upprättades justerades
belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. De uppskattningar
som gjorts enligt IFRS per den 1 januari 2020 överensstämmer med de uppskattningar som gjordes enligt tidigare
redovisningsprinciper vid denna tidpunkt.


Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare
redovisningsprinciper för tidigare perioder mot motsvarande poster enligt IFRS. Koncernens övergång hade ingen inverkan
på totala kassaflödena från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.
Nedanstående tabell visar avstämningen mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS för 2020 för koncernens rapport
över totalresultat. För en motsvarande avstämning för koncernens egna kapital hänvisas till koncernens rapport över 
förändring i eget kapital.


Not 8 fortsättning - Övergångsredovisning


Resultaträkning 2020 GAAP Fastigheter Omklassi-
ficering IFRS


Hyresintäkter 2 432 2 432
Fastighetskostnader -779 -779
Driftnetto 1 653 0 0 0 1 653
Avskriningar -648 648 0
Resultat efter avskrivningar 1 005 648 0 0 1 653
Administrationsomkostnader -1 895 -1 895
Rörelseresultat före värdeförändring -890 648 0 0 -242
Värdeförändring förvaltningsfastigheter - -5 685 -3 898 -9 583
Övriga rörelseintäkter 230 0 230
Övriga rörelskostnader -720 0 -720
Rörelseresultat -1 380 -5 037 -3 898 0 -10 315


82 82
-690 -690


Valuta -3 238 -3 238
Resultat före skatt -5 226 -5 037 -3 898 0 -14 161
Årets resultat -5 226 -5 037 -3 898 0 -14 161
Hänförligt till moderbolagets aktieägare -14 161


Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Balansräkning 2020-01-01 GAAP Fastigheter Omklassi-
ficering IFRS


Förvaltningsfastigheter 37 967 37 967
Byggnader och mark 33 441 4 526 -37 967 0


603 603
Fordringar hos intresseföretag 1 455 1 455
Anläggningstillgångar 35 499 4 526 0 40 025
Kundfordringar 112 112
Fordringar hos intresseföretag 1 246 1 246
Aktuell skattefordran 111 111
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 120 120
Kassa bank 3 520 3 520
Summa tillgångar 40 608 4 526 0 45 134
Aktiekapital 16 656 16 656
Övrigt tillskjutet kapital 6 564 6 564
Reserver 776 776
Balanserade vinstmedel 4 456 4 526 8 982
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 28 452 4 526 0 32 978
S:a eget kapital 28 452 4 526 0 32 978
Leverantörsskulder 112 112
Övriga skulder 11 653 11 653
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 391 391
Summa skulder och eget kapital 40 608 4 526 0 45 134


Andelar i intresseföretag
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Balansräkning 2020-12-31 GAAP Fastigheter Omklassi-
ficering IFRS


Förvaltningsfastigheter 28 501 28 501
Byggnader och mark 29 012 -511 -28 501 0


603 603
Fordringar hos intresseföretag 1 758 1 758
Anläggningstillgångar 31 373 -511 0 30 862
Kundfordringar 175 175
Aktuell skattefordran 49 49
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 118 118
Kassa bank 1 884 1 884
Summa tillgångar 33 599 -511 0 33 088
Aktiekapital 16 656 16 656
Övrigt tillskjutet kapital 6 564 6 564
Reserver 921 3 898 4 819
Balanserade vinstmedel -770 -511 -3 898 -5 179
S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 23 371 -511 0 22 860
S:a eget kapital 23 371 -511 0 22 860
Skulder till kreditinstitut 6 511 6 511
Obligationslån 2 550 2 550
Skulder till kreditinstitut 325 325
Leverantörsskulder 77 77
Övriga skulder 293 293
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 472 472
Summa skulder och eget kapital 33 599 -511 0 33 088


Not 9 Hyresintäkter och intäkter


2021 2020 2021 2020 2019
Hyresintäkter exklusive hyrestillägg 1 792 2 432 0 0
Hyrestillägg 108 0 0 0
Summa 1 900 2 432 0 0 0


Not 10 Leasingavtal, leasegivare
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner förknippade med ägandet faller på leasegivaren klassificeras som
operationella leasingavtal. Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till Tectona Capitals förvaltningsfastigheter är, sett
ur ett redovisningsperspektiv, att betrakta som operationella leasingavtal. Samtliga av Tectona Capitals fastigheter består av
idag av bostäder. Bostadskontrakten har i normalfallet en uppsägningstid om 3 månader vilket gör att hyresintäkterna till
största del består av korta avtal, löptidanalys lämnas inte för 2021.


Andelar i intresseföretag


Koncernen Moderbolaget
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Not 11 Anställda och personalkostnader


Löner och andra ersättningar för styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra anställda
framgår av nedanstående tabell:
 


2021 2020 2021 2020 2019
Löner och ersättningar uppgår till:
Löner och ersättningar med mera -500 -787 500 300 71 903
Totala löner och ersättningar -500 -787 500 300 75 987
Sociala kostnader enligt lag och avtal -157 -73 157 73 26 891
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader -657 -860 657 373 113 657


Samtliga anställda finns i Sverige.


Not 12 Finansiella intäkter/Ränteintäkter och liknande resultatposter


2021 2020 2021 2020 2019
Realisationsresultat 45 - - -
Ränteintäkter, koncernföretag - - 960 709
Ränteintäkter, intresseföretag 29 80 29 80
Ränteintäkter, övriga 2 2 - -
Övriga finansiella intäkter 56 - - -
Summa 132 82 989 789


Not 13 Finansiella kostnader/Räntekostnader och liknande resultatposter


2021 2020 2021 2020 2019
Räntekostnader, aktieägarlån -193 - - -
Räntekostnader, koncernföretag -232 - -426 -229
Räntekostnader, övriga -38 -632 - -
Övriga finansiella kostnader - -59 - - 0
Summa -463 -690 -426 -229 0


0


Moderbolaget


Koncernen Moderbolaget


Koncernen


Koncernen Moderbolaget
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Not 14 Skatter


2021 2020 2021 2020 2019


Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Uppskjuten skatt avseende; $1 058,00
Redovisad skatt - - - - 867


#VÄRDEFEL! 867
Skattesats
Gällande skattesats Sverige 20,6% 21,4% 20,6% 21,4%


2021 2020 2021 2020 2019
Redovisat resultat före skatt 1 783 -14 161 -232 -34 $0,00


Skatt enligt gällande skattesats -367 3 031 48 7 $0,00
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter 11 -2 006 -0 - $0,00


-48 -7 -48 -7 -$30,00
Skatt hänförlig till andra länder 404 -1 017 - - $0,00
Redovisad skatt - - - - -269


Fastigheterna i Panama belastas inte med uppskjuten skatt hänförlig till orealiserad värdeförändring.


Not 15 Byggnader och mark


2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 295 236
Årets anskaffningar - - - 59
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - 295 295 43 830


Koncernen Moderbolag


Koncernen


Moderbolaget


Moderbolaget


Koncernen


Förändring av underskottsavdrag utan 
motsvarande redovisning av uppskjuten 
skattefordran
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Not 15 Förvaltningsfastigheter


2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förvaltningsfastigheter
Verkligt värde vid årets början 28 501 37 967 0 0 0


23 117 0 0 0
Värdeförändringar redovisade i resultatet 466 -9 583
Verkligt värde vid årets slut 28 990 28 501 0 0 417 000 000


Värdeförändringar hänförliga till fastigheter som innehas vid årets slut uppgår till  466 tkr (-9 583 tkr).


Koncernens fastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och värdestegring. 


Verkligt värde av förvaltningsfastigheter har bedömts av externa, oberoende fastighetsvärderare, med relevanta,
professionella kvalifikationer och med erfarenhet av området samt kategorierna av fastigheter som värderats. De
oberoende värderarna bedömer det verkliga värdet av Koncernens portfölj av förvaltningsfastigheter var sjätte månad.


Verkliga värden har fastställts med en avkastningsmetod. Avkastningsmetoden baseras på nuvärdesberäkning av
uppskattade framtida kassaflöden i form av driftnetton, investeringar och avyttringar. Driftnettona baseras inledningsvis
på faktiska avtal och marknadsanpassas sedan successivt. Avyttringen utgörs av ett bedömt restvärde. Kalkylperioden är
10 år. Restvärdet bedöms genom en evighetskapitalisering av ett uppskattat marknadsmässigt driftnetto året efter det
förväntade avyttringsåret.


Fastigheterna utgörs av bostäder i Panama. 
Nedan anges de antaganden som använts i värderingarna:


Värdeantaganden:
Genomsnittlig kontrakterad hyra / Kr/kvm 826
Genomsnittlig återstående längd på hyreskontrakt år 6
Genomsnittlig vakans 2021 (beräknad ekonomisk vakans) % 15
Bedömd långsiktig vakans % 5
Bedömt driftsnetto / Kr/kvm 521
Inflationstakt år 1 0,5%
Inflationstakt år 2-10 2,0%
Diskonteringsränta % 6,09


Vid förändrade antaganden för nedanstående parametrar skulle det bedömda verkliga värdet förändras på följande sätt:


Bedömd marknadshyra  (+/- 5%) +/-2 154 tkr
Bedömd vakansnivå  (+/- 3%) -/+1 304 tkr
Bedömt driftsnetto  (+/- 5%) +/-1373 tkr
Diskonteringsränta (+/- 0,5%) -/+2 102 tkr


Investeringar i fastigheterna (tillkommande 
utgifter)


Koncernen Moderbolag
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Not 16 Andelar i koncernföretag


2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 1 790 1 200
Uppskrivning - 590 0
Fusion -901 - 0


Summa 889 1 790 0


Ackumulerade nedskrivningar
Summa - - 0


Utgående redovisat värde 889 1 790


Moderbolaget
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Specifikation av moderbolagets direkta och indirekta  innehav av andelar i dotterföretag
Direkt ägda Organisationsnummer Säte Antal andelar Ägarandel % Bokfört värde
Tectona Panama Fastigheter AB 566869-6198 Stockholm 136 260 100,0 889
Summa $735,30 889


Indirekt ägda Organisationsnummer Säte Antal andelar Ägarandel %
Tryout Inc Panama 100,0
Indirekt ägda via Tryout Inc, ägarandel avser Tryout Incs andel
Alkabes 100,0
Alfaro 100,0
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Not 17 Fordringar hos koncernföretag


2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början - - 23 972 24 007
Kapitaliserad ränta - - 729 250 26 554
Tillkommande fordringar - - - 436 -289
Avgående fordringar - - - -787
Kvittning av fordringar och skulder - - 264 66
Fordringar på koncernföretag - - 24 965 23 972


Not 18 Andelar i intresseföretag


2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 603 603 603 603
Inköp 570 - 570 - -
Omklassificering -1 - -1 - -
Utgående redovisat värde 1 172 603 1 172 603


Specifikation av intresseföretag koncern
Namn Organisationsnummer Säte Antal andelar Ägarandel % Bokfört värde
Sweteak AB 556797-7094 Stockholm 50 000 23,46 1 172


1 172


Specifikation av intresseföretag moderbolag
Namn Organisationsnummer Säte Antal andelar Ägarandel % Bokfört värde
Sweteak AB 556797-7094 Stockholm 50 000 23 1 172


1 172


Sweteak AB, intresseföretag, bedriver verksamhet inom teakplantage.
Nedan visas resultat- och balansräkningar, kapitalandelsmetoden har inte tilämpats.
Sweteak AB 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelseintäkter 296 998             297 000           0 0
Rörelsekostnader 206 491-             255 858-           0 0 0
Rörelseresultat 90 507              41 142            
Finansnetto 28 928-               162 422           
Resultat före skatt 61 579              203 564          0 0
Årets resultat 61 579               203 564           0 0 0
Anläggningstillgångar 8 779 490         8 779 490        
Omsättningstillgångar 1 659 073         193 616           
  varav kassa och bank 1 642 485         190 565           
Summa tillgångar 10 438 563       8 973 106        
Eget kapital 8 810 816         7 181 738        
Långfristiga skulder 629 200             1 770 929        
Kortfristiga finansiella skulder 998 547             20 439             
Summa skulder och eget kapital 10 438 563       8 973 106        


ModerbolagetKoncernen


ModerbolagetKoncernen
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Not 19 Lån till intresseföretag


2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 583 1 455 583 1 455
Tillkommande fordringar 35 - 35 -
Kapitaliserad ränta - 78 78
Amorteringar - -950 -950
Summa 618 583 618 583


Not 20 Kundfordringar


Koncernen
Osäkra kundfordringar
Principen i koncernen är att betrakta kundfordringar som osäkra när de är förfallna över 90 dagar. Principen för bedömning
av osäkra kundfordringar har fastställts utifrån historiska erfarenheter av kundförluster på liknande fordringar.
Kundfordringarnas förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Kundfordringar
redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra kundfordringar.


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


Reserv för osäkra fordringar vid årets början 438 - 0 0
Tillkommande osäkra fordringar 315 -438 0 0
Konstaterade kundförluster -155 -
Reserv för osäkra fordringar vid årets slut 598 -438 0 0


Kundfordringar är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för befarade kundförluster och uppgår till 92 (175).


Moderbolaget
Det finns inga utestående kundfordringar.


Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen


2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda fastighets-/rörelsekostnader 59 57 59 57
Övriga förutbetalda kostnader 67 61 38 34
Förutbetald kostnader och upplupna intäkter 126 118 96 91


Not 22 Likvida medel/Kassa och bank


Koncernen
Likvida medel i koncernen består av banktillgodohavanden.


Moderbolaget
Kassa och bank i moderbolaget avser banktillgodohavanden.


Moderbolaget


Koncernen


Moderbolaget


Moderbolaget
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Not 23 Eget kapital 


Antal Antal röster Totalt antal
Aktieslag: aktier Andel per aktie röster Röstandel
A-aktie 1 680 729 10% 10 16 807 290 53%
B-aktie 14 975 649 90% 1 14 975 649 47%
Summa 16 656 378 100% 31 782 939 100%


Utdelning
Styrelsen förslår inte någon utdelning för räkenskapsår 2021.


Fritt eget kapital
Fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna, utgörs av allt eget kapital i
moderbolaget med undantag för aktiekapitalet.


Not 24 Räntebärande skulder


I det följande framgår information om Koncernens och moderbolagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer
information om Koncernens och moderbolagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 31.


Koncernen Moderbolaget
Skulder 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Banklån 6 975 6 511 - - 1 400
Banklån netto 6 975 6 511 - -
Obligationslån 2 550 2 550 2 550 2 550
Summa långfristiga räntebärande skulder 9 525 9 061 2 550 2 550
Banklån 465 325 - -
Summa kortfristiga räntebärande skulder 465 325 - - 0
Räntebärande skulder 9 990 9 386 2 550 2 550 1 400


1 400
Förfallostruktur
Låneförfall inom ett år från balansdagen 465 325 0,00 734
Låneförfall mellan två till fem år från balansdagen 4 411 3 851 2 550 2 550,00 0
Låneförfall senare än fem år från balansdagen 5 114 5 210 0,00
Summa 9 990 9 386 2 550 2 550 1 679


Villkor och återbetalningstider
Säkerheter för banklånen är ställda med ett belopp om 26 990 tkr (26 990 tkr) genom pantbrev i Koncernens
förvaltningsfastigheter och i Panama. Samtliga lånevillkor är uppfyllda. Obligationslån upptaget i maj 2020, är ej
säkerställt, löptid 4 år, fast ränta om 7,5%, med ränteutbetalning 1 gång per år i efterskott.


Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2020-12-31
Förutbetalda hyresintäkter 155 257 - 89 6 950
Upplupna löner 221 - 221 -
Upplupna sociala avgifter 70 - 70 -
Upplupna räntor 117 137 117 115
Övriga upplupna kostnader 94 79 75 68
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 658 472 483 272 6 216


Koncernen Moderbolaget
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Not 26 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar


2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2020-12-31
I form av säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar 26 990 26 990
Ställda säkerheter 26 990 26 990 0 0


Vare sig koncernen eller moderbolaget har några eventualtillgångar.


Not 27 Skulder hänförliga till finansieringsverksamheten


Koncernen 2021-12-31
Långfristiga skulder Derivatskuld Kortfristiga skulder Totala skulder


Vid årets början 9 061 - 325 9 386
Upptagna lån - - - -


- - 101 101
Amortering -205 - - -205
Icke kassaflödespåverkande
Avskrivning - - - -
Omräkningsdifferens 669 - 39 708
Vid årets slut 9 525 - 465 9 990


Not 28 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde


Koncernen 2021-12-31


Finansiella 
tillgångar 


redovisade till 
upplupet 


anskaffnings-
värde


Finansiella 
tillgångar 


redovisade till 
verkligt värde 


via resultat


Finansiella 
skulder 


redovisade till 
upplupet 


anskaffnings-
värde Verkligt värde Nivå


Finansiella tillgångar 2020-12-31
Kundfordringar 92 92
Övriga fordringar 41 41
Upplupna intäkter 126 126
Likvida medel 155 155
Summa 414 414


Finansiella skulder 2020-12-31
Långfristiga räntebärande skulder 9 525 9 525
Kortfristiga räntebärande skulder 465 465
Leverantörsskulder 109 109
Övriga skulder 276 276
Upplupna kostnader 658 658
Summa 11 033 11 033


Koncernen Moderbolaget


Aktiverade finansieringskostnader
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Koncernen 2020-12-31


Finansiella 
tillgångar 


redovisade till 
upplupet 


anskaffnings-
värde


Finansiella 
tillgångar 


redovisade till 
verkligt värde 


via resultat


Finansiella 
skulder 


redovisade till 
upplupet 


anskaffnings-
värde Verkligt värde Nivå


Finansiella tillgångar 44 196
Lån till joint venture 175 175
Övriga fordringar 0 0
Kundfordringar 49 49
Förutbetalda kostnader / Upplupna intäkter 118 118
Likvida medel 1 884 1 884
Summa 2 226 2 226


Finansiella skulder 2020-12-31
Långfristiga räntebärande skulder 6 511 1 207 347
Derivatinstrument 2 550 2 550 2
Kortfristiga räntebärande skulder 325 382
Leverantörsskulder 77 77
Övriga skulder 293 293
Upplupna kostnader 472 472
Summa 10 228 1 211 121


Finansiella tillgångar 44 196
Övriga fordringar 49 49
Likvida medel 1 686 1 686
Summa 1 736 1 736


Leverantörsskulder 77 77
Skulder till koncenföretag 486 486
Övriga skulder 26 26


Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella
instrument som redovisas i tabellen ovan.


Värdering av tillgång eller skuld till verkligt värde
När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas använder koncernen observerbara data i så stor ursträckning som möjligt.
Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde-hierarki baserat på vilka indata som används i värderingstekniken enligt
följande:


Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder.
Nivå 2: Utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.


Långfristiga fordringar
Verkligt värde på långfristiga fordringar anses motsvara det redovisade värdet.


Långfristiga räntebärande skulder
Verkligt värde av räntebärande skulder med en rörlig ränta och fast ränta uppskattas motsvara redovisat värde.


Kortfristiga fordringar och skulder
För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet
reflektera verkligt värde. Kundfordringar och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader diskonteras i samband
med att verkligt värde fastställs. Verkligt värde för övriga kortfristiga skulder och fordringar anses motsvara redovisat värde.
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Not 29 Kapitalhantering och finansiella risker
Koncernens väsentliga risker beskrivs nedan.


Moderbolaget finansieras huvudsakligen genom eget kapital och obligationslån. Dotterbolagen som ingår i koncernen
finansieras genom eget kapital och aktieägarlån samt genom banklån. 


Koncernens finansverksamhet fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträver att minimera
Koncernens belåningsgrad den 31 december 2021 uppgick till 34 (31 december 2020: 33) procent.
Koncernen uppfyllde under 2021 de externa kapitalkraven, i form av krav på belåningsgrad (låneskuld i förhållande till
fastighetsvärdering), räntetäckningsgrad (resultat före finansiella poster i förhållande till externa finansiella kostnader) samt eget
kapitalandel (eget kapital, inklusive aktieägarlån, i förhållande till balansomslutning).


Finansiella risker
Koncernen är exponerad för ett antal finansiella risker inkluderande kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, ränterisk och valutarisk.
Nedanstående risker är inte rangordnade efter bedömd risknivå.


Kreditrisk
Kreditrisk är risken för att en motpart inte kan uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser och därigenom förorsakar en förlust för
Koncernen. Kreditrisken avseende Koncernens banktillgodohavanden begränsas genom att endast använda reglerade banker.


Kreditrisken avseende övriga motparter på vilka Koncernen har fordringar hanteras genom kreditbedömningar före investeringar
genomförs och hyres- och andra avtal tecknas.


Likviditetsrisk
Koncernen hanterar sin likviditets- och kapitalanskaffningsrisk genom att löpande göra likviditetsprognoser och tillse att det finns
tillgång till tillräckligt med likvida medel i Koncernen för kommande betalningar. Likviditetshantering innefattar att inneha tillräckligt
med likvida medel, att ha möjlighet till kort finansiering och kundernas förmåga att betala sina skulder inom överenskommen tid.


Den huvudsakliga likviditetsrisken avser Koncernens externa låneavtal och möjligheten att fullgöra åtagandena i dessa. Åtagande är i
form av kreditgivarnas allmänna villkor som innebär att informera kreditgivarna om förändrade förutsättningar, såsom väsentliga
ägarförändringar, obestånd, verksamhetsförvärv och större förändringar av verksamhetsinriktning. Därtill innehas åtagande att betala
räntor, amorteringar och övriga avgiifter inom föreskriven tid. Om åtagande inte efterlevs det leda till att kreditgivaren kan säga upp
avtalet. Koncernen uppfyller alla åtagande mot kreditinstituten.


Krediterna har genomgående formellt korta löptider. Avsikten är att kreditavtalen förlängs löpande. Det finns inga tecken på
svårigheter att förlänga krediterna.
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Följande tabell utvisar Koncernens likviditetsanalys för sina finansiella skulder. Tabellen är upprättad baserad på ej
diskonterade kassaflöden.


Koncernen
Redovisat Nominellt


2021-12-31 belopp belopp Inom 1 år Från  2 år till 5 år Mer än 5 år
Banklån 6 975 - 1 861 5 114
Banklån, kort del 465 465 465 - - -
Obligationslån 2 550 2 550
Skatteskulder - - - - - - -
Leverantörs-
skulder 109 109 109 - - - -
Övriga skulder 276 276 276 - - - -
Upplupna 
kostnader/ 
förutbetalda 
intäkter 657 657 657 - - - -


11 033 1 508 1 508 - 1 861 - 7 664


Koncernen
Redovisat Nominellt


2020-12-31 belopp belopp Inom 1 år Från  2 år till 5 år Mer än 5 år
Banklån 6 511 -795 - - 1 301 - 5 210
Banklån, kort del 325 325 325 - - - -
Obligationslån 2 550 2 550
Skatteskulder - 338 - - - - -
Leverantörs-
skulder 77 77 77 - - - -
Övriga skulder 293 289 289 26 - - -
Upplupna 
kostnader/ 
förutbetalda 
intäkter 472 472 464 - - - -


10 228 706 1 155 26 3 851 - 5 210


Marknadsrisk
Risk relaterad till fastighetsinvesteringar
Investeringar i fastigheter är utsatta för olika typer av risk. De huvudsakliga faktorer som påverkar värdet på en fastighet är följande:


i) förändringar i den allmänna ekonomiska utvecklingen, ii) lokala marknadsförhållanden såsom överutbud eller minskad
efterfrågan,
ii) förändringar i hyresgästernas kreditvärdighet,
iii) konkurrens från andra fastigheter/fastighetsägare och
iv) förändringar i lagar och regler, till exempel avseende detaljplaner, miljö och skatter.


Förändringar i ovanstående faktorer kan påverka värdet på Koncernens tillgångar och därmed även Koncernens resultat.


Ränterisk
Ränterisken är risken att det verkliga värdet eller framtida kassaflöden för ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i
marknadsräntorna.
Koncernen investerar huvudsakligen i tillgångar som hyrs ut på längre tid till fasta belopp till externa parter. Koncernens ambition är
att generera stabila kassaflöden från sina investeringar. För att uppnå detta följer koncernen utvecklingen på marknaden för att kunna
bemöta räntefluktrationer över tid.
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Valutarisk
Valutarisken är risken att värden eller framtida kassaflöden varierar till följd av förändringar i valutakurser.


Koncernen har exponering mot amerikanska dollar. Några valutaderivat har ej ingåtts. Koncernen följer utvecklingen på
valutamarknaderna och överväger löpande om evenutella avtal om derivat skall ingås. Årets omräkningseffekter hänförliga
till dotterbolag i Panamas innehav i förvaltningsfastigheter redovisas i koncernens eget kapital.


Not 30 Närstående


Tectonas närstående är i huvudsak styrelse och  ledande befattningshavare, med koncern- och intresseföretag. Information om
personalkostnader finns i not 11. 


Med övriga närstående bolag har inga väsentliga transaktioner ägt rum, det finns inte heller några väsentliga fordringar eller skulder
på dessa.


Händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut
I januari 2022 gjordes nedsättning av moderbolagets aktiekapital utan indrag av aktier.
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Styrelsens intygande
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen april 2022.
Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 1 juni 2022.


Stockholm den


Nils Wickbom Johan Skålén
Styrelseordförande Verkställande direktör


Bengt Thorn
Styrelseledamot


Min revisionsberättelse har lämnats den


Roland Brehme
Auktoriserad revisor
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       /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/rkTcJgdH5
       JOHAN
       SKÅLÉN
       johan@tectona.se
       197603265633
       1976/03/26
       37.2.72.140
     
    
     197603265633
     2022-04-28T10:53:47.660Z
   
    
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/rkTcJgdH5
     JOHAN
     SKÅLÉN
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-28T10:53:53.257Z
    SJYHMedB5
    
     SJYHMedB5
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/HJ1yxeOH5
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/HJ1yxeOH5/notifications/SJYHMedB5
     Dokument att signera
     mikael.wickbom@gmail.com
     2022-04-28T10:53:53.091Z
     39e097d4-9f31-4b0e-8376-99e155cd516b
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-02T10:44:26.334Z
    BJGM8VpHq
    
     BJGM8VpHq
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/HJ1yxeOH5
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/HJ1yxeOH5/notifications/BJGM8VpHq
     Dokument att signera
     mikael.wickbom@gmail.com
     2022-05-02T10:44:26.140Z
     f3138836-7250-4ca3-b8d7-32ef4e5dc39b
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-02T13:09:06.338Z
    HJ1yxeOH5
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
      81.231.108.153
    
     HJ1yxeOH5
     2022-05-02T13:09:06.219Z
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/HJ1yxeOH5
     /envelopes/BkgmYJgOr9
   
    
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/HJ1yxeOH5
     Mikael
     Wickbom
     81.231.108.153
   
  
   
    signature.created
    2022-05-02T13:10:25.733Z
    Bk4KJlurq.a92f826a-e7c3-43a8-b969-b85bbddb4fa5
    
     Bk4KJlurq.a92f826a-e7c3-43a8-b969-b85bbddb4fa5
     /envelopes/BkgmYJgOr9/documents/Bk4KJlurq/signatures/Bk4KJlurq.a92f826a-e7c3-43a8-b969-b85bbddb4fa5
     /envelopes/BkgmYJgOr9/documents/Bk4KJlurq
     
      /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/HJ1yxeOH5
      MIKAEL
      WICKBOM
      1964/08/15
      196408151295
    
     signed
     bankid-se
     MIKAEL
     WICKBOM
     1964/08/15
     81.231.108.153
     
      Bk4KJlurq
      696fd18e-d2bb-4208-8af1-38c54b9ac294
      true
      2022-05-02T13:10:25.146Z
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       /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/HJ1yxeOH5
       MIKAEL
       WICKBOM
       mikael.wickbom@gmail.com
       196408151295
       1964/08/15
       81.231.108.153
     
    
     196408151295
     2022-05-02T13:10:25.146Z
   
    
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/HJ1yxeOH5
     MIKAEL
     WICKBOM
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-02T13:10:51.828Z
    SkXDuITrc
    
     SkXDuITrc
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/ry0Glx_Bq
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/ry0Glx_Bq/notifications/SkXDuITrc
     Dokument att signera
     bengt@thorncreativeagency.se
     2022-05-02T13:10:51.645Z
     0b12b649-20af-436e-b786-bfd2a44baf8e
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-02T13:41:26.523Z
    ry0Glx_Bq
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:99.0) Gecko/20100101 Firefox/99.0
      31.208.167.98
    
     ry0Glx_Bq
     2022-05-02T13:41:26.509Z
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/ry0Glx_Bq
     /envelopes/BkgmYJgOr9
   
    
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/ry0Glx_Bq
     Bengt
     Thorn
     31.208.167.98
   
  
   
    signature.created
    2022-05-02T13:42:25.660Z
    Bk4KJlurq.9cec5bcd-9645-40c2-acc0-f05a79f0ff47
    
     Bk4KJlurq.9cec5bcd-9645-40c2-acc0-f05a79f0ff47
     /envelopes/BkgmYJgOr9/documents/Bk4KJlurq/signatures/Bk4KJlurq.9cec5bcd-9645-40c2-acc0-f05a79f0ff47
     /envelopes/BkgmYJgOr9/documents/Bk4KJlurq
     
      /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/ry0Glx_Bq
      Bengt
      Thorn
      1966/01/08
      196601083519
    
     signed
     bankid-se
     Bengt
     Thorn
     1966/01/08
     31.208.167.98
     
      Bk4KJlurq
      c02f2e86-8804-4662-bedd-93167e1cd8d3
      true
      2022-05-02T13:42:24.981Z
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       /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/ry0Glx_Bq
       Bengt
       Thorn
       bengt@thorncreativeagency.se
       196601083519
       1966/01/08
       31.208.167.98
     
    
     196601083519
     2022-05-02T13:42:24.981Z
   
    
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/ry0Glx_Bq
     Bengt
     Thorn
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-02T13:42:27.846Z
    rJipkwTH9
    
     rJipkwTH9
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/Sk3NexOSq
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/Sk3NexOSq/notifications/rJipkwTH9
     Dokument att signera
     roland.brehme@mooresweden.se
     2022-05-02T13:42:27.678Z
     d15fdfa0-6fe1-4f82-85eb-5245ca70edc4
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-02T17:26:12.681Z
    Sk3NexOSq
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
      213.80.18.201
    
     Sk3NexOSq
     2022-05-02T17:26:12.660Z
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/Sk3NexOSq
     /envelopes/BkgmYJgOr9
   
    
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/Sk3NexOSq
     Roland
     Brehme
     213.80.18.201
   
  
   
    signature.created
    2022-05-02T17:26:45.254Z
    Bk4KJlurq.91a463a5-bf10-4a77-bdee-2fb5dd39c6dc
    
     Bk4KJlurq.91a463a5-bf10-4a77-bdee-2fb5dd39c6dc
     /envelopes/BkgmYJgOr9/documents/Bk4KJlurq/signatures/Bk4KJlurq.91a463a5-bf10-4a77-bdee-2fb5dd39c6dc
     /envelopes/BkgmYJgOr9/documents/Bk4KJlurq
     
      /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/Sk3NexOSq
      Jens Roland
      Brehme
      1972/11/01
      197211010017
    
     signed
     bankid-se
     Jens Roland
     Brehme
     1972/11/01
     195.178.168.18
     
      Bk4KJlurq
      ceed7bce-1887-4746-8d42-f88c190d68f2
      true
      2022-05-02T17:26:44.615Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlZjb2tqUmc2WTRpNlZFQmNGQWd4ekp2MHZtTnlibXA4K0J2aERNcm5iQm89PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5wU2N0Y0hzeldWRUV3bXFtQ3h5d3hKdFpUOG0waTRBUURBRzd6L2tLaHVZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5vN25udE9kM250ZHowTTlqeFVRWUYzVzlNUnpjV3NiRmwxMWVmWVBqWUNFdW51dmtkR2huYm9rLzFYMVhpOFVPT2RmMGpTV1JTUWdTdVdhckEzNkZoN2UyWm9nMUJ3anp3eC83aWo1blNwZnNKeHJGWm5xWlFObVpvU1E1T1BsdlVnclVJckROcDVvYlBTbkNYZ215eXBDc28wYisydzh6RitPZ09aN044L2RTSW90UktualFrWGJqazBSTDFURnJGUUx6SXJxbEVKZUR2VG5KMjV2VzlNMWJ3UG50SmZJQVM3WTIzd1lTOURMTms0TkFrZXRVNGhjOG4vUnVHNU5jREhndStZMDZER3hua21nQ205ell2enFhR2Y4VGZCT1RLaW9BY2VVZzhJQVFVR3JLNlBZYTQ4T0FhNmVFYzdyM2JIQ3c1YjF1OEdhSUNud2ljd2R1anc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGaVRDQ0EzR2dBd0lCQWdJSUlrU1REY1BWYU1rd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEU1TVRJeU9USXpNREF3TUZvWERUSTBNVEl5T0RJeU5UazFPVm93Z2M0eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1ROHdEUVlEVlFRRURBWkNjbVZvYldVeEZEQVNCZ05WQkNvTUMwcGxibk1nVW05c1lXNWtNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1RjeU1URXdNVEF3TVRjeE9qQTRCZ05WQkNrTU1TZ3hPVEV5TXpBZ01URXVNVFlwSUVwbGJuTWdVbTlzWVc1a0lFSnlaV2h0WlNBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4R3pBWkJnTlZCQU1NRWtwbGJuTWdVbTlzWVc1a0lFSnlaV2h0WlRDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTmUwNG9wWXBQSGcxbFVqOWpuYTAzQzhPMW9iQnBCWHdIT04zUFRsNjZqWlBqelAxRXg4SXFhVGxSbndMNDR5WXBxUjZiTW4xTnJQekF6SSt5Y2FFUjFHTU15c0lHbUlvVmVNOXUvbnJZd1dlcGVZNlJleG8wQ2UwVlFjRGJoWXdUU1lVQzV3OVljcXpoc0hUNjd6ZEs3QXpDdkdCOWdpeWEyc1FTUXVvaTFySmo2bmFMaEFQbG5rK0JzL1pSTFczYnRDeW1FcXNibGszMXhNREw0Rm9GWXk0YWViNTVObmdpQllBenplU1RmTys5NmRsQ2hLdE5aNTVaeWFGcXV2eG54WHVnbEI5VURuUFEyaUhSb21RbHNWZU1PTzdRWVVtbmVHQnB4T01scGVZUm9INjBSa25yZytKN3d0dHVHWjd6NlowNk1SVnpZL000MVdZNmZvQUY4Q0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGQnoxNklZTytVNVU2MEpmNmd4dkEyaGtWZjZJTUIwR0ExVWREZ1FXQkJTcDNpZmdMYUZzRXpNTU44eUVYTmJYRS9seVVEQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFSWTF1VjlLOWx0blVEazFhcndjOWtlZ1ZESVBKOTJyaGdiRXZ2a1Y0TGpxRXExOTJvV1RtR3RGRFdodVRPdnVkM2gvdytuTkFkWFBrSkpCaDFycUhmNE1lNW5kTWpDSktHS2JmNkJYT0FkaVZLanlWa3pra1c5dnA2U3lDbHNFSHluYXdVdjREdW5XeVVob2ZXbk92VzRwcE51WjM5Q3p6cHdkSmlibGg2OVVHUm1XeFM0amxLZ016SjRCbG0xYzBDekJjOGVEQ0N4SS84STJObHlwb0xUTCtwTXNpTXZPVC8rQ3pkRjdyNUJ3Sm52bThxRkJTMHh4K052TkV5eHJ0VVNYMnBPS0VuaEVrS05XdnlpWW9NM0dWbVU5ZExXd3dYUGJCTXRoeDhOeStrYnJJUkhtZnZRazRGM01DNEVZSVA5TE4rZDNCa1pYR1ZPdnM1bDh5djV6L0gwbmlWOHJjNEdxbVVRQk5ndUdjZDcwNEZ3TUg1Y2pFUXpPbDRJMjg5d2ZOenplRlMxWGFRYkphcDF6bHh5eXdqYWwvN0V6a3pZdWk2WnJkd0ZzaHZnUTdsTHJjMTdXKzkzU3NqejBkYmZVYXZXSGxoVTlZN3orNWNOWEp0WlVaRGgwT24xUHRMSC9ZMTRvbUVucGIzV25lZGRLY01BdHN2TXFNQTY1TzJHNTlkeHJQK1VIekdPWTByL2dqeTdIaXc0QnNHWnpMS0lsMTlHZTVROTZjY1ZWZDljakp4RUpTRXJZZTZFR3hObmhEa3RCL2Q0aW5RRURmSEdzQkVPMGx3TEdlMFRPQ25PeGVqQStGeUVkL0dBUGhIeFd1SzdyaVhmc3VkOXRkd3FBRU5CekM2MlRJSU9raTRVa3pnMmF2cjlycGxxV0dZNm1HOGp2L21KUT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RFM1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jYWU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUHVPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNERLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpenc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2FVRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0FybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZRU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90emdZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRvTGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByTW1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdYRmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcGZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWRPTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmFGdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtVm9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZlNWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlCdDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Yzd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1kKy9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQVczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FSXVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXYxUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcnNjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaFFqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckVaMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+Q2lBZ0lDQkl3NlJ5YldWa0lITnBaMjVsY21GeUlHUjFJR1J2YTNWdFpXNTBaWFE2SUNkVVpXTjBiMjVoSUVOaGNHbDBZV3dndzRWeWMzSmxaRzkyYVhOdWFXNW5JREl3TWpFdWNHUm1KeTRnUjJWdWIyMGdZWFIwSUhOcmNtbDJZU0IxYm1SbGNpQnRaV1FLSUNBZ0lHUnBiaUJsTFd4bFoybDBhVzFoZEdsdmJpQm5iMlJydzZSdWJtVnlJRzlqYUNCbXc3WnlZbWx1WkdWeUlHUjFJR1JwWnlCMGFXeHNJSFpwYkd4cmIzSmxiaUJwSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRdUNpQWdJQ0JUYVdkdVlYUjFjbVZ1SUhKbFoybHpkSEpsY21GeklHRjJJR1V0YzJsbmJtVnlhVzVuYzNScXc2UnVjM1JsYmlCV1pYSnBabWxsWkNCdlkyZ2daVzRnWW1WcmNzT2tablJsYkhObENpQWdJQ0J6YTJsamEyRnpJSFJwYkd3Z1pHbHVJR1V0Y0c5emRDNEtJQ0E9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+MkhSOXBpUVhhRVlQNjNEOGM2SEJVYVYxTG00QitZUHpPYnFDM0NnOUF0WT08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMRzVoYldVOVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNE9ETXhNak16TEc4OVUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+b3l1bWFvTEh6RUpkcGNFc0k4N1VuRlJGNklrPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOeTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlFVNUVVazlKUkE9PTwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVEk9PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+S2NCMnpya3hQdWVlYWg3c3JCd1dOYlpHeXIwPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==
      
       /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/Sk3NexOSq
       Jens Roland
       Brehme
       roland.brehme@mooresweden.se
       197211010017
       1972/11/01
       195.178.168.18
     
    
     197211010017
     2022-05-02T17:26:44.615Z
   
    
     /envelopes/BkgmYJgOr9/recipients/Sk3NexOSq
     Jens Roland
     Brehme
   
  
 
  208085



 
  2022-05-02 15:42:24 CEST
  31.208.167.98
  Bengt
  Thorn
  1966-01-08
  Bengt Thorn
  196601083519
  


 
  2022-05-02 19:26:44 CEST
  195.178.168.18
  Jens Roland
  Brehme
  1972-11-01
  Jens Roland Brehme
  197211010017
  

		2022-05-02T17:26:52+0000


	



