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Sida 1

Locum AB
5s6438-7909

Styrelsen och verkstelhnde direkl6ren fdr Locum AB avger harmed arsredovisning tdr rdkeoskapsarel
2021-01-01 - 2021-12-31 .

Fdrvaltningsberittelse

Locum AB ar ett heldgt dotterfdretag till Landstingshusel i Stockholm AB 556477-9378. Verksamhetsdret var Locum AB:s trettionde. Locum
AB har etl heEgt dotterf6.etag AB Terreno 556108-8195, som sedan 2007 ar vilande.

lnlormation om verksamheten

Locum har specifika agardirektiv faslstdllda i regionfullmaktige, en bolagsordning, samt en fullmakt att fdrelrdda Reg on Stockholm. Locum
ska inom ramen fdr de specifika dgardirektiven genomfdra de investeringar som beslutas, ienlighet med av regionfullmAklige fastst6lld
investeringsprocess. Dirutdver lSnns ett avtal om genomt6rande av faslighetsverksamhet mellan Faslighets- och servicendmnen och

Genom de specilika agardirektiven svarar Locum fdr sevel Eknisk som ekonomisk forvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter

Stockholm (LFS) semt ftrr Nya Karolinska Solna (NKS) utifran Region Stockholms ansvar och hanterar dven ekonomr och administration

kopplat till dispositionsavtalet fied Karo inska Universitetssjukhuset. LFS 5r en resultatenhel inom Region Stockholm ivilken den

ekonomiska redovisningen sker av regionens verdfasligheter exkluderat NKS, ett fastighetsbestend pe cirka 2 miljoner kvadratmeter lokaler.

Region Stockholm formulerar Locums uppdrag och salter ramen fdr verksamheten via egardirekliv, meloch budget. Locums politiskt tillsatla
styrelse f6ljer upp och utvarderar verksamheten. Verkstelhnde direkldren leder den l6pande verksamheten mot uppsatta mal. Till sin hjallp
har verkstdllande direktdren en ledningsgrupp. lJnder 2021 har ledningsgruppen bestatt av ve*sla ande direktdr och 6 avdelningschefer
och l ledningsstrateg.

Bolagsstyrningen i Locum utgir faan aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriqes Kommuner och Regioner (SKR) har ularbetat Principer

fdr slyrning av kommun- och regionsegda fdretag, ett dokument som bygger pa Svensk kod f6r bolagsstyrning, och som syftar till att lytla

fram betydelsen av styming f6r legitimitel, Sndamalsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsdgda bolag, Locum f6ljerdessa principer.

Locums verksamhet styrs uldver ovanslaende av fdljande styrande tdruhefuingar:

. Agarkrav och uppdrag

. Region Stockholms mAl

. Budoet som beslutats av regiontulhamge

. Aktuella lagar och fdreskrifier

. Regions Stockholms styrande dokumenl och Locums verksamhetsspecifka styrdokument

. Kraven ierforderliga slandarder. Eland annat kraven i ISO 9001 (Kvalitet) ISO 14001 ([riljd) och ISO 27001 (lnformationssakerhet)

Fdretaget har sitt sete i Stockholm

Vlktlga ldrhallanden och vasentllga hInd6b6r

Aret har preghts av pandeman och dess plverkan pe verksamheten som Locum bedriver. Omprioriteringar utifren n)la behov som uppstod
tillloljd av pandemin har genomfdrts.

2021
347 395

12 583
I 970

460 749
28,3

7,6

2,7
265

2020
364 991
22 848
13 303

477 350

27,4
10,1

4,8
286

20't 9
385 265
24 415

-14 669
463 209

28,5

Neg

296

2018
374131

17 739
456 853

29,0

13,6

7,6

2017
338 156

20 376

441 667

29,2

4,7
280

ir 
Eget kepitau Balansomslutning

'?) 
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Sida 2

For8knlng och utveckllng

Bolaget genomfdr fortldpande benchmarking och netverkande med andra verksamheter med liknande uppdrag ftjr afl dela med sig och ta
del av lardomar' Satsningen pa innovation och innovationssprinlar fodsafter utifran bolagetsstrdvan itt tig-ga i framkant och bidra til
utveckling. samverkan med universitet och h(igskolor ar betydelsefulla delar i Locums utvecklingsa6ete, liksom aamverkan med narjngslivet
och 6v ga kommuner.

Den snabba utvecklingen inom digitala arbetsset har ockse btt till att antalet digitala seminarier f6r kunskapsdelning och utbildning har
exploderat och derigenom i hdgre grad fdrenklat for vara medarbelare att hllla sig uppdaterade inom sina respektive ko;petensomrlden.

Locum deltar ftirutom i en mangd regioninterna nafuerk dven i ett flerlal extema netverksforum och samverkansprojekt, se exempel nedan.

' Faslighebredet inom SKR
. Digital Demo Stockholm (DOS) - Ene.gieffektiv vArd
. BIM Alliance
. European Health Property Network
. PTS - Program f6r teknisk standard
. Aff Forum fdrfdrvaltning och service
. He nollan - Samverkan 16r noll olyckor i byggbranschen
. Forum fdr Vardbyggnad
. Utvecklingsprojekt inom lntemet ofthings (loT) f6r att fOrbdttra kontrollerav luttkvalitet
. Eygghenama
. Byggvarubed6mningen
. BEAst
. Centrum fdr byggefiektivitet (CBE) pe KTH

Hlllbarhet!rapport

l enlighet med ARL 6 kap 1lS har Locum valt att upprdtla den lagstadgade halbadetsrapporten som en fran arsredovishingen avskjtdrapport Hdllbarhetsrapporlen har dvedemnals till revisorn samtidigt som aBredovisningen. Ha barhetsrapponen finns flLengtig pd
locum.se

Fo,venbd fr.mtida utveckling sanlt vlse.fliga ,bter och olekeihetlfaktorcr

Locums uppdrag ar at sekersldlla andamabenliga lokaler fdr vara kunder. Trots de stora satsningar som gjorts i bl a ett fertal nya
akutv6rdsbyggnader dr en stor del av fastighetsbeslendet i behov av upprustning och anpassning till nya krav och modern standard. Oen
pagaende pandemin har dock resulleral istora tidsfdrskjutningar i planerade u;derhAlts- och ;ste ;ingsproiekl och m6be(ningen aU
arbela av underhalsskulden fdr att sdkerstelh dndamalsenliga lokaler har inte kunnal uppnas.

Utifrin den 6kade holbilden i samhalbt och det 6kade antalet digitala attacker kommer fokus under Aret att vara sdkerhet och
sdkerhelsskydd. Det kommer hela tiden nla riktlinjer kopplat till sakefiet och sekefielsskydd o6h nu tlts dven krav kopptat tifl civitt forsvar.
Locum har gjort klimal, risk- och serbarhetsanalyser som tydliggdr behoven av atgdrder i fastighetemi. Regionens vArdiasligheler er sedan
manga er utformade utifran dnskemal om tillganglighet och dppenhet vilket gdr att omstallningen til sdkerhelsskydda;e och robusta
fastigheler blir omfattande och komplex att estadkomma. Den omstAflning vi s€r inf6r krdv;r omlatande samordning mellan olika
regionintema och exlerna organisalioner, men aven en langsiktig planering och 6kade resurser fdr att lyckas.

De varakliga effekter vi ser av pandemin er bl. a. langre leveranstider pa material, brist pe vissa ravaror/materjal samt h6jda priser. Hur detta
lingsikligt kommer atl utvecklas ar sverl an fdrutse, men kortsiktigl kommer det aU leda lill fdrdyringar inom bade fdrvaltnang och i
investeingsprojekten.

Bolagets utvecklingsresa fortsetter och inbegriper bede kunder, medarbetare och arbetssett med mabt afl bli ledande inom vdrdtasligheter i
Sverige Ledningen fdr Locum har identifieral fyra nya ulvecklingsomraden som organisalionen ska ha et sarskill fokus pe under aret. Det
handlar om s6kerhet och robusthet, fdftettrad kunddialoO, efiektivare investeringsprocess samt $arkt tvartunktionelt samverkan.

Den allt stramare ekonomiska ramen kommer even att innebara fortsatt fokus pa kostnadseffektivitet och minskad administration. En av
atgarderna under aret blk att etablera ett fortsatt delvis dig talt arbetsset ddr de positiva effekterna genom dkad flexibititet och minskad restid
tas tillvara samtidigt som samverkan inlernt och med kunder inle paverkas negativt. Ytterligare en atgaird blir att anpassa kontorslokalerna
utifran fdrendrade arbetssdft der bade stodek och utformning kan fdrventas pdverkas.

I Locums verksamhetsplan resPektive affdrsplan redovisas regionens vision, meloch uppdrag respektive botagets styrmodelt, strategier och
arbebsatt fdr att uppne dessa samt hante.a dsker.

p



F6rendringar i eget kapita! (tkr)
Under rakenskapsaret har fdljande fdrandringar skett i eget kapital.

Bundet eget kapital

Aktie-
kapital

Eget kapital 2021 -01 -01 10 000

0verf6ring resultat f6regAende Ar
Arets resuhat

Reserv-
fond

2 001

Fond f6r
utvecklings-

utgifter

Fritt eget kapital

Balanserat
resultat

119 911

-919
0

Sida 3

Summa eget
kapital

Arets
resultat

0

0

0

0

0

0

0

-9r9 130 993

-390 -390
919

Eget kapita I 2021 -12-31

Ej 6terbetalade villkorade aktieegartillskott

F6rslag till resultatdisposition (kronor)
Styrelsen foresler att till fdrfogande stAende medel

6verkursfond
balanserad vinst eller fdrlust
irets vinst eller fdrlust

2001 0 118 992 -390 130 6030000,|

2021-12-31
1 31 571

2020-12-31
131 571

0

118 991 833
-390 278

'fi8 601 555

disponeras sa att

i ny riikning overfdrs 1 18 601 555
118 601 555

Stvrelsens vttrande 6ver f6reslaoen vinstutdelninoen och/eller ldmnat koncernbidraq
I tilltimplig omfattning konsolideras vinstmedlen i dotterbolagen inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB hos moderbolaget. Detta
sker via utdelning, aterbetalning av villkorade aktiedgartillskott och/eller koncernbidrag. Detta g6rs endast i den utstreckning som bolagets
fria eget kapital tillater. Moderbolaget garanterar dotterbolagens fdrmaga att upprylla sina forpliktelser gentemot tred,ie man pa kort och lang
sikt. Det dr darfdr styrelsen bedomning att den aktuella verdedverforingen inte strider mot forsiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kapitel 3
paragraf.

Betrdffande fdretagets resultat och sttillning i dvrigt hanvisas till efterfOljande resultat- och balansrekningar samt tillaggsupplysningar. Alla
belopp uttrycks i svenska tusental kronor dar ej annat anges.

rb
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Locum AB
556438-7909

Resultatrikning

Not
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-0'l

-2020-12-3',1

Nettoomsattning
Ovriga rorelseintekter

1,2 347 395
13 560

364 991
11 953

360 955 376 944
R6re/sens kostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar (samt Aterf6ring darav) av
materiella och immateriella an16ggningstillg6ngar

3,4,6
5

-90 822
-255 488

-2 062

-84 507
-267 088

-2 501
-348372 -354 096

Re sultat frA n fi n an siella inve ste ri ng ar
Rantekostnader och liknande kostnader 7 -2 6',t3 -9 545

-2 613 -9 545
Resultat efter finansiella poster 9 970 13 303

Bokslutsdispositioner 8 -10 360 -14 222
Resultat ftire skatt -390 -919

Skatt pA Arets resultat I 0 0
Arets resultat -390 -919

[b
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Locum AB
556438-7909

Balansrdkning
Not 2021-12-31 2020-12-3'.1

TILLGANGAR

Anliggningstillgingar

Materiella an ldgg nin g sti I lgd n gar
lnventarier, verktyg och installationer 10 4 359 4 122

F i n a n si ell a a n ldg g n i n g sti ll g A n g a r
An{9Er!9ls9l!&Elqg 11, 12

4 359

1 000

4 122

1 000

Summa anldggningstillgingar

Ko rtfristig a ford ri n g a r
Kundfordringar
Fordringar hos koncernforetag
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intdkter 13

I 000

5 359

I
410 989

34 422
9 970

I 000

5 122

291
433243
28 617
10 077

455 390 472228

Summa omsittningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
ReseMond

14,15

455 390

460749

472228

477 350

10 000
2 001

10 000
2 001

Fift eget kapital
Balanserad vinst eller f6rlust
Arets resultat

12 001

1 18 992
-390

12 001

119 91 1

-919
118 602 118 992

Summa eget kapital

Avsdttningar

130 603 130 993

't6

Avsdttninoar fOr pensioner och likn ande forpliktelser 263 464 276 097

Lingfristiga skulder
Skulder till koncernfdretag

263 464

3 631

276 097

3 631

3 63r 3 631
Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skulder till koncernf6retag
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intikter 18

7 282
12 801
8 993

33 975

9 143
16 879
7 128

33 479
63 051

460 749

66 629

477 350SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

rb
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Locum AB
556438-7909

Kassaflcidesanalys

Not
2021-01-01

-2021-'.t2-31
2020-0't-01
-2020-12-31

Den l6pande verksamheten
R6relseresultat
Justeringar fdr poster som inte ingir i kassaflddet
Avskrivningar och nedskrivningar
F6rindring pensionsskuld
Rdnta pensionsskuld

12 583

2062
-12 634
-2 s88

22 848

2 501
-9 415
-9 529

-577 6 405

ranta
Kassafliide frin den ldpande verksamheten f6re
f<ir5nd ringar av rdrelsekapita!

Fdrdnd i ng a r i rdre I seka pita I
F6rdndring av rdrelsefordringar

-601

-6 316
283

-16
6 389

-3 629
7 093

-24

Ford av 16relseskulder
Kassafl6de den !6pande verksamheten

I n v e ste i n g sve rk sa m h ete n
F6rvdrv av materiella anldggningstillgAngar

-6 634

-2 300

9 853

-469
Kassafltide frin investeringsverksamheten

F i n a n s ie ri ng sve rksa m hete n
Erh6llna koncernbidrag fdreg 5r
Ldmnade koncernbidrag foreg ir
Limnade koncernbidrag 2022

-2 300

0
-14222

0

469

3 907
0

0
Kassafl tide frin finans ieringsverksamheten

Arets kassafliide
Likvida medel vid irets bdrjan
Likvida medel vid irets slut

[b

-14 222

-23 156
392 535
369 379

13 907

23 291
369 244
392 535
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Locum AB
556438-7909

Noter

Not I Upplysning om redovisnings- och verderingsprinciper

Andrade redovigning!princiFle,
Balansomslutningen fren 2020 At korrigerad p 9 a att i tidigare er har koncerninterna fordringar och skulder netloredovisats och i 5r dr
koncerninterna fordringar och skulder bruttoredovisade.

Koncernredovbning
Nermasl overordnade moderfdaelag som upprdttar koncernredovisning i vilken fdretagel ing6r er Landstingshuset i Stockholm AB 1556477-
9378) med sAte i Stockholm. Landstingshusel i Stockholm AB er ett av Slockholms ltjns landsting (232100-0016) helad bolag.

lntUkt3.edovi3ning
lnkomsten redovisas till verkllgt viirde av vad lbretaget fall eller kommer at fa. Det innebar att fdretaget redovisar inkomsten till nominellt
verde (fakturabelopp) om f6retaget fir ersattning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag gdrs fdr lamnade rabatter.

Vid fdrsalining av varor redovisas normalt inkomsten som intakt nar de vesentliga ftirmaner och risker som ar fdrknippade med agandet av
varan har dverfdrts fran fdretaget till k6paren.

Ersiittning i form av renla, royally eller uldeln ng redovisas som intakt nar det er sannolikt att fdretaget kommer alt fa de ekonomiska fdrdelar
som arfdrknippade med transaklionen och n5r inkomsten kan beraknas pa ett tilfdrlitligl satl
Ranta redovisas som intdkl enligt den s.k. effektivranlemetoden.

Ersettnlng tlll anstellda efter avslutad anstellning
I fdretaget finns saval avgiffsbest5mda som fdrm,nsbestdmda pensionsplaner. Som avgiftsbestdmda planer klassificeras planer ddr
fasbHllda avgifter betalas och det inte finns f6eliktelser att betala n6got ytterligare, utdver dessa avgifter. ovriga planer klassificeras som
fdrmansbestaimda och bereknas enligt Tryggandelagen och redovisas ienlighet med fdrenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.

Utgifter fdr avgiflsbeslemda planer redovisas som en kostnad under den period de anstalda utfdr de tjdnster som ligger till grund f6r
fdrpliktelsen.

Fdretaget her fdrmansbeslemda pensionsplaner ddr en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbeslemda planer i

enlighet med forenklingsreqeln i BFNAR 2012:1.

Foretagel har fdrmensbesumda pensionsplaner som flnansieras iegen regi. Uppgift om pensionskuldens storlek erha s fren et oberoende
fdretag (KPA Pension) och redovisas enligt den erhallna uppgifren.
VD omfattas av viilkor enligt KFS branschavtal fdr fastghetsbolag med undantag ffi nedan angivna villkor ftan fdretagets sida. VD omfatias
av pensionsa!,talet PA-KFS 09.
F6r VD:s anstellning g?iller en dmsesidig uppsdgningstid om tre menader. Den ldn som utbetalas under uppstigningstiden iir
pensionsgrundande- Vid uppsagning fran fdrelagets sida dr VD beraffgad till ett avgangsvederlag som motsvarar toI manadsldner och
beloppet ulbetalas i samband med att anstellningen upphdr. Avgdngsvederlaget er inte pensionsgrundande. Far VD annan anstallning lnom
Region Stockholm eller nagot av dess bolag under en period om lolv manader efler anstallningens upphdrande ska utbetalt avgangsvededag
i motsvarande man betalas tillbaka. I dvrigt ska avrdkning pe andra inkomsler inte gdras.

Anllggning!tillglngar
Materiella och immaleriella anlAggningstillgangar redovises till anskafhingsvarde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Avsk vningsbart belopp utgdrs av anskaflningsvtirdet minskat med ett beraknat restuerde om detta drvdsentligt. Avskrivning sker linjdrt 6ver
den fdrventade nyltjandeperioden.

M ateie a anl aggn ingstilge nga r
Maskiner och invenlarier
Fast inredning konlor

\n Dalorer

\b

1A et
7At
3et

Allmenna redovbningspdnciper
Arsredovisningen har upprdttats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

TjenstefArcAljning och fdNaltningsaNode
Tjdnslefdrsdljning pa kipande rakning intahsredovisas i takt med att arbetet utldrs, Fdrvaltningsarvodet intdktsredovisas i enlighet med avtal,
det vill saga fast pris,l(vm. Upparbetad, ej fakturerad intaikt tas i balansrtikningen upp till det belopp som berdknas bli fakturerat och redov sas
i posten "tJpparbetad men ej fakturerad intakt.

Redovlsnlng av leaslngavtal
Fdretaget redovisar samtliga leasingavtal, sAval finansiella som operationella, som operalionella leasingavtal- Operationella leasingavtal
redovisas som en kostnad linjdrt 6ver leasingperioden.
Se vidare not 4.
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Locum AB
556438-7909

Fordrlnga., skulder och avslttningar
Om ingel annat anges ovan verderas kortfristiga fordringar till det Egsta av dess anskaffningsvarde och del belopp varmed de beraknas bli
reglerade. Langfristiga forddngar och Engfristiga skulder verderas efter del forsta vdrderingstilfellet till upplupet anskafhingsverde. Ovriga
skulder och avs6ttningar vdrderas till de belopp varhed de beraknas bli reglerade. ovriga lilgangar redovisas tillanskaflningsvdrde om inget
annal anges ovan. Kassa/Bank redovisas som fordringar hos koncernfdretag dock i kassaiddet sa betraklas koncernkontot som likvida

2021 irs diskonteringsrenta ti ampas, denna lasbtalfts av Finansinspektionen vid berekning av pensionsskulden.

Upplysning om uppskattningar och bed6mninga.
lnga vdsenlliga uppskattningar eller beddmningar med vasentlig effekt pe redovisat resultat har lilliimpats under rakenskapsarel

Koncerntillh0righet
Ndrmasl dverordnade moderf6retag som uppretar koncernredovisning i vilken fdretaget ingar er Landslingshuset i Stockholm AB (556477-
937E) med sete i Stockholm. Landstingshuset i Stockholm AB 6r ett av Slockholms Ens landsting (232100-0016) heldgt bolag.

Not2 Nettoom3{ttnlngensl6rd6lninq

Nettoomsettningen fdrdelar sig pe verksamhetsgrenar enligl f6ljande:
2021 2020

Verksamhet 1

Fastighelsfdrvaltning
F6rseljningsinlAkter
Summa

122 556
224 839
3,17 395

121078
243 913
364 991

Emst & Young
Revisionsuppdraget

2021

725

239

202'l

23 454

2020

260
260

Regionrcvisorema
Revisionsuppdraget

Ska betalas inom 1 ar
Ska betalas inom 1-5 ar
Ska betalas senare an 5 er

t{ot 4 Operatlonella leasingavtal

Kostnadsfdrda leasingavgiff er avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifrer avseende ej uppsAgningsbara operalionella leasingavtal

231

2020

21 109

Not 3 Ersattningar till revisorer och revisionsf6retag

19 103
5 787

0

19 221
24 081

0

Fdretaoel har ingatt fdljande vdsentlioa leasingavtal vilka redovisas som operalionella leasingavtat:

Kontor pl &9 Pelarbacken
Fd.rad Pelarbacken
Kontor Haga 4:18
Kontor Persikan 1

Kontor Gangaren 12
Kontor Sicklaain 202r1
Kontor Lasarettel 1

Kontor Medicinaren 5
Kopiedngsmaskiner
Aterhemtningsfat6lj

rh
l'.-/
I
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Locum AB
556438-7909

Not 5 Anstlllda och personalkostnader

Medelantalet an$Allda
Miin
Kvinnor

2021
138
127

2020
146
140

Ldner och andra erseftningar
Styrelse och verkstdllande direktOr

2021
2237

1 69 088anstallda
171 325 181 431

Tantiem till styrelse och verkstdllande direktor ingir med 0 0

Pensions- och dviga sociala kostnader 2021 2020
Pensionskostnaderfdr styrelse och vetustAllande direktdr 302 212
Pensionskostnader fdr ovriga anstdllda 23 368 17 554

58 846 60 900

2021-12-31 2020-12-31
U te st d e n d e p e n s i o n sf 6 rp I i ktel se r
till styrelse och verkstdllande direktdr 0

Kdnsfdrdelning bland ledande befattningshavare
Andel mdn i styrelsen
Andel kvinnor i styrelsen
Andel mdn bland 6vriga ledande befattningshavare
Andel kvinnor bland dvriga ledande befattningshavare

580h
42o/o

43%
570h

2021
19o/o

100o/o

73o/o

27Yo

43%
57o/o

2020
15%

100%

Not 6 lnk6p och fdrstrljning mellan koncernfdretag

Andel av arets totala ink6p som skett fran andra f6retag inom koncernen
Andel av Srets totala fdrseljning som skett till andra fdretag inom koncemen

Not 7 Rentekostnader och liknande resultatposter

Rentedel i pensionsskuld
0vriga finansiella kostnader

2021
-2 588

-25

2020
-9 529

-16

NotB Bokslutsdisposltioner
2021 2020

Ldmnade koncembidrag -.,1 0 360 -14 222
-10 360 -'t1222

-2 613 -9 545

2020

-919
197

Not 9 Skatt pi irets resultat

Avstlmning av effektiv skattesats

Redovisat resultat f6re skatt
Skatt p5 redovisat resultat enligt gellande skaftesats:

2021

-390
80

0
-21

0

0

-59
0

Skatteeffekt av:
Tempordra skillnader
Skattemdssiga underskottsavdrag
And ra outnyttjade skatteavdrag
Skattefria utdelningar
Ovriga ej avdragsgilla kostnader

intekter
Redovisad

Arets effektiva skattekostnad O,Ooh O,O%

Nominell skattesats fdr svenska aktiebolag utgdr 20,6% 16r Ar 2021 (21 ,4% t6r Ar 2O2O).

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Bolaget har ett skattemassigt underskottsavdrag och behdver derfor gdra en bedomning av eventuell skattefordran. Beddmning har gjorts
utifrin det faktum att koncernen tidigare er inte har betalat nAgon inkomstskatt. Anledningen ar att koncernen, enligt galhnde skatteregler,
kan besluta om koncembidrag. Beddmningen ilr att bolaget under de nArmaste Aren inle kommer att betala n6gon inkomstskatt, vilket medfor

^ att nagon uppskjuten skatlefordran pa skattemessigt underskottsavdrag inte redovisas.
,/1

ll ,,-)
u \.,,

0
-11

0
0

-1 86
0

2020
2 167

179 264
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Not 10 lnventarier, verktyg och installationer

lngAende anskaffningsvarden
Arets anskaffningar
F6rsiiljn in ga r/utran gerin gar

2021-12-31
26 448
2299

-6 8s6
0

2020-12-31
28 674

469
-2 695

0

-22326
6 856

0

-2062

26 148

-22 s20
2 695

-2 501

lngAende avskrivningar
Fdrsdljningar/utrangerin gar
Om klassificeringar
Arets

ackumulerade avskrivningar -17 532 -22326

Utgiende redovisat varde

Not l't Andelar i koncernfdretag

lng6ende anskaffningsvarden
Utgiende ackumulerade anskaff ningsvlrden

4 359

2021-12-3',|
1 000

4',122

2020-12-31
1 000

1 000 1 000

Utgiende redovisat vdrde

Not 12 Specifikation av andelar i koncernftiretag

Namn

AB Terreno

1 000 1 000

Kapital-
andel
100%

Rdstretts-
andel
100o/o

Antal
andelar

1 000

Bokf6rt
verde
1 000

AB Terreno

*Eget kapital samt Arets resultat har angetts i sin helhet oavsett agarandel.
Med Arets resultat avses resultat efter finansiella poster

Not 13 Ftirutbetalda kostnader och upplupna intakter

F6rutbetalda hyreskostnader
Fdrutbetalda lT-tjdnster
Fdrutbetalda licencer
0vriga fdrutbetalda kostnader

Org.nr.

5s61 08-81 95

Slte

Stockholm

Eget
kapital*

3 696

2021-12-31
5 113
2 947

1 681

229

1 000

Arets
resu ltat*

2020-12-31
4 866
2 443

2648
120

0

Not {4 Antal aktier och aktiernas kvotvlrde

Antal aktier
Kvofudrde

r}

I 970 10 077

2021-12-31 2020-12-31

1 000
10 000

1 000
10 000
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Not 15 Disposition av vinst och f6rlust

Styrelsen f6resl6r att till forfogande staende medel (kronor)

Balanserat resultat
Arets resuhat

disponeras se att

i ny rdkning overfOres

Not 16 Avslttnlngar

Pe n sioner och likn an de fd rplikte I se r
Belopp vid 6rets ingAng
Uppl6sen av avsattning

2021-12-31 2020-12-31

1 18 991 833
-390 278

118 601 555

1 '18 601 555
118 601 555

276 097
-12633

119910534
-91 8 701

118 991 833

118 991 833
1 18 991 833

285 512
-9 415

2021-12-31 2020-12-31

263 464 276097

Summa avslttningar

Not 17 LAngfristiga skulder

Fdrfaller senare In 5 ir efter balansdagen
Skulder till koncernfOretag

2021-12-31

3 631

2020-12-31

3 631

3 631 3 63'r

Summa !ingfristiga skulder

Not 18 Upplupna kostnader och fdrutbetalda intekter

Upplupna 16ner

Upplupna semesterloner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna pensionskostnader
Ovriga upplupna kostnader
0vriga f6rutbetalda int6kter

3 631 3 631

2021-',|2-31
226

14 457
8 900
2 373
2 829
5 190

2020-12-31
267

13 740
8 826
'1 931

2 794
5 921

33 975 33 479

Not 19 V{sentliga hlndelserefter rlkenskapsirets slut
lnga vdsentliga hendelser har intraffat efler rekenskapsArets slut.

(b
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