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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

				

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Coeli är en finansiell företagsgrupp som rapporterar till
Finansinspektionen (Coeli-grupp). I den konsoliderade situationen
ingår förutom Coeli Holding AB följande bolag; Coeli Asset
Management AB, Coeli Private Equity Management AB, Coeli
Private Equity Management II AB, Coeli Wealth Management AB,
Coeli Shared Services AB, Coeli Asset Management S.A och Coeli
Service II AB. Under året har 49 % av Coeli Frontier Markets
AB avyttrats till minoritetsägare. I Coeli Holding AB ingår Coeli
Frontier Markets AB därmed med 51 %. I koncernen ingår även
bolagen Coeli Real Estate AB, Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli
Private Equity 2007 AB, Coeli Private Equity 2008 AB (publ.),
Coeli Private Equity 2009 AB, Coeli Private Equity 2010 AB, Coeli
Private Equity 2011 AB, Coeli Private Equity 2012 AB, Coeli Private
Equity 2013 AB, Dr Westerlunds gata 13 Fastighetsförvalting AB,
Fastighets AB Orlångsjö 2:7, Coeli Private Equtiy 2014 AB, Coeli
Private Equity 2015 AB, Coeli Private Equity 2016 AB, Coeli Private
Equity XI AB Coeli Real Estate Fund I AB, Coeli Fastighet I AB samt
Coeli Fastighet II AB (publ.).				
			
Coeli Holding AB			
Coeli Holding AB är ett finansiellt holdingbolag. De bostadsrätter
som bolaget tidigare ägt avyttrades under år 2015. Bolaget
har inga anställda. Moderbolaget rapporterar enligt RFR 2,
Redovisning för juridiska personer.			
			
Coeli Asset Management AB		
Coeli Asset Management AB är en auktoriserad AIF-förvaltare som
startade sin verksamhet 2001. Bolaget bedriver fondverksamhet
och förvaltar värdepappers- och alternativa investeringsfonder
samt utför diskretionär portföljförvaltning och lämnar
investeringsrådgivning. Antalet anställda uppgick vid utgången
av året till 48 personer. Samtliga anställda rådgivare och förvaltare
är licensierade av Swedsec. Den 30 juni 2016 ändrade Bolaget sin
huvudverksamhet från portföljförvaltning för kunders räkning
till förvaltning av alternativa fonder och värdepappersfonder
och det tidigare bolaget Coeli AB delades i två operativa bolag,
Coeli Asset Management AB och Coeli Wealth Management
AB. Dessutom bildades ett koncerngemensamt servicebolag,
Coeli Shared Services AB. I samband med detta beviljades Coeli
Asset Management följande tillstånd enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden:				
			
Huvudtillstånd (3 kap. 1 och 9 §§ lagen [2013:561] om förvaltare
av alternativa investeringsfonder)
Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder.
Förvaltningen är begränsad till följande investeringsstrategier:
- hedgefondstrategier
- fond-i-fond-strategier och
- andra strategier.

Sidotillstånd (3 kap. 2 § lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa
investeringsfonder)
Tillstånd till diskretionär förvaltning av investeringsfonder.
Tillstånd att ta emot och vidarebefordra order avseende finansiella
instrument
Tilstånd att lämna investeringsråd
1 kap 4 § lagen [2004:46] om värdepappersfonder
Tillstånd att driva fondverksamhet
Bolaget har även tillstånd att registreras som förvaltare enligt 4 kap
12 § lagen [2004:46] om värdepappersfonder.		
				
Bolaget förvaltar följande specialfonder: Coeli Medel, Coeli Offensiv
Likviditetsstrategi, Norrsken, Select Sverige, Coeli Multistrategi
samt Coeli Multistrategi XL. Det totala förvaltade fondvärdet per
2016-12-31 uppgick till 2 728 (2 794) Mkr. För de ovan nämnda
specialfonderna har separata årsberättelser avgivits. Dessutom
förvaltas i Luxemburg fonderna Prognosis Machine, Försiktig, Global
Selektiv, Nordisk Företagsobligationsfond, Sverige och USA.
				
Coeli Wealth Management AB		
Coeli Wealth Management AB registrades som aktiebolag under
2015. I samband med att värdepapperstillstånd erhölls under
2016, flyttades verksamhet från tidigare Coeli AB till Coeli Wealth
Management AB som startade sin verksamhet 1 juli 2016. Bolaget
erbjuder finansiella tjänster och produkter till svenska kunder
från kontor i Stockholm, Uppsala, Malmö, Helsingborg och
Göteborg. Antalet anställda uppgick vid utgången av året till 33
personer. Samtliga anställda rådgivare är licensierade av Swedsec.
Företagets verksamhet består av förmögenhetsrådgivning samt
depåverksamhet. Bolaget innehar följande tillstånd enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden (“VpML”)		
			
Tillstånd enligt VpML			
Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera
finansiella instrument (2 kap. 1 § 1 p. VpML)			
Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders
uppdrag (2 kap. 1 § 2 p. VpML)			
Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (2
kap. 1 § 5 p. VpML)				
Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot
medel med redovisningsskyldighet (2 kap. 2 § 1 p. VpML)
Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster (2 kap. 2
§ 4 p. VpML) 			
Coeli Wealth Management AB har även, i enlighet med 2 kap
3§ VpML, tillstånd för annan sidoverksamhet, bestående av
försäkringsförmedling
Vidare innehar Coeli Wealth Management AB tillstånd att bedriva
försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser enligt lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling.
Bolaget har även tillstånd att registreras som förvaltare enligt 4 kap.
12 § Lag (2004:46) om värdepappersfonder.
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Coeli Shared Services AB 			

Coeli Frontier Markets AB 		

Coeli Shared Services AB startades den 8 mars 2016. Verksamhet

Coeli Frontier Markets AB beviljades den 9 oktober 2015 av

började bedrivas 1 juli 2016 i samband med att koncernbolaget

Finansinspektionen tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.

dåvarande Coeli AB delades i två operativa bolag Coeli Asset

Tillståndet avser att bedriva diskretionär förvaltning avseende

Management AB samt Coeli Wealth Management AB. I och med

finansiella instrument. 				

detta lyftes alltså även koncernens stödfunktioner ut till ett separat

			

bolag, Coeli Shared Services AB.			

I mars 2016 avyttrade Bolagets moderbolag Coeli Holding AB, org

				

nr 556790-3199, 49% av aktierna i Bolaget till SB Frontier Advisory

Coeli Shared Services AB’s verksamhet består i att tillhandahålla

ApS med säte i Danmark, org nr 36201983. Per 31 december 2016

stödfunktioner till koncernens operativa verksamhet inom den

ägs Bolaget av Coeli Holding AB (51%) och SB Frontier Advisory ApS

finansiella sektorn. Stödfunktionerna består av Finans, IT, Marknad,

(49%).					

Compliance, HR, Risk samt Koncernstab. Bolaget har 13 anställda.

		

				

Den tillståndspliktiga verksamheten startades under andra kvartalet

Coeli Private Equity Management AB

2016 och sedan april 2016 har Bolaget bedrivit verksamhet i form

		

Coeli Private Equity Management AB verksamhet består av att bedriva

av förvaltning av bl.a. fonden Coeli SICAV I Frontier Markets,

förvaltningsrådgivning för värdepapper samt att tillhandahålla

som har sitt säte i Luxembourg, och tillhandahållit tjänster till ett

företagsledning och administrativa tjänster inom koncernen. Bolaget

kapitalförvaltningsbolag med säte i USA. Bolaget har även registrerat

förvaltar Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2007 AB,

sig som Investment Advisor vid SEC (Securities and Exchange

Coeli Private Equity 2008 AB, Coeli Private Equity 2009 AB, Coeli

Commission) i USA. Per 31 december 2016 uppgick det totala

Private Equity 2010 AB, Coeli Private Equity 2011 AB, Coeli Private

förvaltade kapitalet till 1 390 Mkr. Bolaget har två anställda.

Equity 2012 AB och Coeli Private Equity 2013 AB. Bolaget har två

				

anställda.					
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAG

		
Coeli Private Equity Management II AB

		

Coeli har den 1 Februari 2017 förvärvat 100 procent av aktierna

Coeli Private Equity Management II AB verksamhet består av

i Mobilis Kapitalförvaltning AB som erbjuder tjänster inom

att bedriva förvaltningsrådgivning för värdepapper samt att

fondsparande. Genom förvärvet stärker Coeli sin position som

tillhandahålla företagsledning och administrativa tjänster inom

kapitalförvaltare inom svenska pensionsmarknaden och når ut till

koncernen. Bolaget är moderbolag till Coeli Private Equity 2014

en bredare kundkrets via nya försäljningskanaler. Detta är i linje med

AB, Coeli Private Equity 2015 AB, Coeli Private Equity 2016 AB, Coeli

Coelis strategi att växa som kapitalförvaltare med inriktning mot

Private Equity Fund XI AB samt Coeli Real Estate Fund I AB. Bolaget

aktiv förvaltning och det stöder företagets målsättning om lönsam

har inga anställda.				

tillväxt.					

			

		

Coeli Private Equity 2006 - 2016 AB samt Coeli Private Equity XI

RISK OCH KAPITALHANTERING

AB

Koncernens affärsverksamhet innebär en exponering för marknads-,

				

Bolagen är investmentföretag som med investerarnas medel har

kredit-, likviditets- och operativa risker. Verksamheten kräver

utfäst kapital till nordiska private equity fonder. Bolagen är stängda

därför en tydlig organisation och ansvarsfördelning samt effektiva

för nyteckning.				

processer för respektive riskområde. För närmare beskrivning av

				

bolagets risker se not 24.				

Coeli Real Estate AB				

			

Coeli Real Estate AB ska bedriva fastighetsförvaltning samt att

För hanteringen och utvärderingen av de risker som bolaget dagligen

tillhandahålla administrativa tjänster. Bolaget är moderbolag till

utsätts för i dess verksamhet svarar ytterst styrelsen. Styrelsen

Coeli Fastigheter I-II AB.				

ansvarar också för att de interna kontrollrutinerna och regelverken

				

efterlevs. 					

Coeli Fastighet I - II AB

		

			

Bolagen investerar i bolag som äger fastigheter. 		

Bolaget har en intern kapitalutvärdering som syftar till att tillse att

			

bolaget har tillräckligt eget kapital med hänsyn till de risker bolaget

Coeli Asset Management S.A.			

är utsatt för. Bolagets kapitaltäckningsanalys återfinns i not 25.

Coeli Asset Management S.A. är under likvidation.		

					

			

EKONOMISKA KOMMENTARER

Coeli Service II AB

Koncernens likviditet uppgick till 41 492 tkr (36 531 tkr). Koncernens

		

Ingen verksamhet bedrivs idag.			

inlåning har under året ökat med 4 960 tkr (4 938 tkr). Rörelseintäkter

			

ökade under året och uppgick till 120 700 tkr (115 150 tkr).
Resultat före skatt uppgick till en vinst om 16 842 tkr (9 408 tkr).
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FLERÅRSÖVERSIKT
					
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2016

2015

2014

2013

2012

120 144

114 969

102 924

118 728

119 129

16 842

9 408

-15 303

-1 139

5 856

127 089

103 178

104 318

109 877

102 043

Antal anställda vid utgången av året
Soliditet*

80

83

79

82

80

60%

57%

49%

56%

59%

2%

-1%

-31%

-15%

-8%

Avkastning på totalt kapital**
* Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
** Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
MODERBOLAGET
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserat vinstmedel
Årets resultat

		

17 090 129

		

37 570 689

Summa		

54 660 818

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:
Att till aktieägarna utdelas (0,34 kr / aktie)

		

4 115 977

I ny räkning överföres

		

50 544 841

		

54 660 818

Summa		

STRYELSENS YTTRANDE ÖVER FÖRESLAGEN UTDELNING
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning om 0.34 sek per aktie vilket ger en total utdelning om 4 116 tsek.
Moderbolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av den senaste resultat- och balansrapporten. Styrelsen
bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Koncernens soliditet
uppgår per 31 december 2016 till 60 procent och efter föreslagen utdelning uppgår soliditeten till 57%. Övriga kapitalrelationer samt
likviditet kommer också efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den verksamhet koncernen verkar inom. Därmed
anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker
ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).
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KONCERNRESULTATRÄKNING (TKR)

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

120 144

114 969

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

(not 2)

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

556

181

120 700

115 150

Rörelsens kostnader
Ersättning underentreprenörer

-4 028

-5 731

Övriga externa kostnader

(not 4)

-36 561

-36 113

Personalkostnader

(not 3)

-77 908

-74 391

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

(not 7)

-247

-262

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT

-

-

-118 745

-116 498

1 954

-1 347

1 178

-826

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepappersinnehav

(not 6)

Ränteintäkter och liknande resultatposter

615

7

-791

-641

13 885

12 215

Summa resultat från finansiella investeringar

14 888

10 755

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

16 842

9 408

-901

466

15 940

9 874

13 768

9 874

2 173

-

Räntekostnader och liknande resultatposter
Anteciperad utdelning

(not 6)

Skatt på årets resultat

(not 14)

ÅRETS RESULTAT
Resultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (TKR)
Årets resultat

15 940

9 874

-

6

15 940

9 880

13 768

9 880

2 173

-

Övrigt totalresultat:
Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen
Valutakursdifferenser
Summa totalresultat för året
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (TKR)

				

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

(not 7)

721

568

Andra långfristiga värdepappersinnehav

(not 8)

23 480

22 072

Andra långfristiga fordringar
(not 14)

Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

1 087

5

6 955

6 675

32 243

29 320

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

9

-

Aktuella skattefordringar

(not 14)

1 069

1 207

Övriga kortfristiga fordringar

(not 13)

40 466

19 979

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(not 10)

11 811

12 137

Kortfristiga placeringar

(not 16)

-

4 005

Utlåning till kreditinstitut

41 492

36 531

Summa omsättningstillgångar

94 847

73 858

127 089

103 178

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital

115

115

Balanserade vinstmedel

59 073

49 200

Årets resultat

13 768

9 874

72 956

59 189

931

-

Eget kapital som kan hänföras till innehav utan bestämmande inflytande
Balanserade vinstmedel hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande
Årets resultat hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande

2 173

-

Innehav utan bestämmande inflytande

3 104

0

76 060

59 189

-

11 773

Summa Eget Kapital
Skulder
Övriga pensionsutfästelser
Långfristiga
Övriga avsättningar

(not 17)

12 130

Uppskjutna skatteskulder

(not 14)

434

510

Övriga långfristiga skulder

(not 12,18)

5 000

5 000

17 564

17 283

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder

3 428

-

(not 12)

1 317

3 746

1 083

-

(not 19)

21 644

17 459

Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

5 993

5 502

Summa kortfristiga skulder

33 465

26 706

Summa skulder

51 029

43 990

127 089

103 178

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TKR)

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

(not 2)

Summa rörelsens intäkter

-

617

0

617

Rörelsens kostnader
Förmedlingsprovision

-

-325

(not 4)

-497

-923

(not 6,9)

-423

-

Summa rörelsens kostnader

-920

-1 248

RÖRELSERESULTAT

-920

-631

Övriga externa kostnader
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

(not 6)

27 500

-805

Anteciperad utdelning

(not 6)

15 300

12 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter

84

-

-449

-476

Summa resultat från finansiella investeringar

42 435

10 719

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

41 515

10 088

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner:
Koncernbidrag

-5 300

-9600

Summa bokslutsdispositioner

(not 26)

-5 300

-9600

RESULTAT FÖRE SKATT

36 215

488

1 356

2 483

37 571

2 971

Skatt på årets resultat

(not 14)

ÅRETS RESULTAT

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Moderföretaget saknar övrigt totalresultat varför årets resultat och totalresultat överensstämmer.
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TKR)

				

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag som konsolideras

(not 20)

35 813

13 810

Andra långfristiga värdepappersinnehav

(not 20)

-

-

(not 8)

-

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

35 813

13 810

Summa anläggningstillgångar

35 813

13 810

32 450

12 193

Bostadsrätter

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
(not 13)

Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran

0

17
5 329

Uppskjuten skattefordran

(not 14)

6 684

Övriga kortfristiga fordringar

(not 13)

36

36

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(not 10)

83

529

39 253

18 103

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

9

536

Summa omsättningstillgångar

39 262

18 638

SUMMA TILLGÅNGAR

75 075

32 448

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (12 105 815 aktier med kvotvärde 0,00953 kr)

115

115

Balanserade vinstmedel

17 090

14 119

Årets resultat

37 571

2 971

Summa Eget Kapital

54 776

17 205

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

(not 12)

-

-

Övriga långfristiga skulder

(not 12)

5 000

5 000

5 000

5 000

3 428

-

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
(not 19)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

-

11 300

9 600

-

355

550

288

Summa kortfristiga skulder

15 299

10 243

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

75 075

32 448
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TKR)
					
Övrigt tillskjutet OmräkningsAktiekapital

kapital

reserv

Balanserade

Eget kapital

vinstmedel

hänförligt till

bestämmande

aktieäagarna

inflytande

KONCERNEN 2015
Eget kapital vid årets ingång 2015

Innehav utan Totalt Eget
Kapital

115

-

164

49 977

50 257

1 199

51 456

-

-

-

9 874

9 874

-

9 874

Omräkningsdifferens avseende utlandsverksamhet

-

-

6

-

6

-

6

Summa totalresultat

-

-

6

9 874

9 880

-

9 880

Förändring från innehavare utan bestämmande inflytande

-

-

-

-949

-949

-

-949

Avyttring innehav utan bestämmande inflytande

-

-

-

-

-

-1 199

-1 199

115

-

171

58 902

59 189

0

59 189

115

-

171

58 902

59 189

0

59 189

-

-

-

13 768

13 768

2 173

15 940

Omräkningsdifferens avseende utlandsverksamhet

-

-

-

-

-

-

-

Summa totalresultat

-

-

-

13 768

13 768

2 173

15 940

Utdelning från ej konsoliderade dotterbolag

-

-

-

-

-

-

0

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande

-

-

-

-

-

931

931

-

-

-

-

-

-

0

115

-

171

72 669

72 956

3 104

76 060

Årets resultat
Övrigt totalresultat:

Eget kapital vid årets utgång 2015
KONCERNEN 2016
Eget kapital vid årets ingång 2016
Årets resultat
Övrigt totalresultat:

Avyttring innehav utan bestämmande inflytande
Eget kapital vid årets utgång 2016

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TKR)
Övrigt tillskjutet Omräknings-

Balanserade

Eget kapital

Aktiekapital

kapital

reserv

vinstmedel

hänförligt till

115

-

-

14 119

14 234

-

-

-

2 971

2 971

115

-

-

17 090

17 205

MODERBOLAGET 2015
Eget kapital vid årets ingång 2015
Årets resultat **
Belopp vid årets utgång 2015

aktieäagarna

** Moderföretaget saknar övrigt totalresultat varför årets resultat och totalresultat överensstämmer.
MODERBOLAGET 2016
Eget kapital vid årets ingång 2015
Årets resultat **
Belopp vid årets utgång 2016

115

-

-

17 090

17 205

-

-

-

37 571

37 571

115

-

-

54 661

54 776

** Moderföretaget saknar övrigt totalresultat varför årets resultat och totalresultat överensstämmer.
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (TKR)
(INDIREKT METOD)

				

2016

2015

16 842

9 408

Den löpande verksamheten
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar
Orealiserad värdeförändring finansiella instrument
Realisationsresultat
Valutaresultat som ej är kassaflödespåverkande
Förändringar i avsättningar
Minoritetsintressen
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

247

712

-1 549

915

2 401

826

-122

159

357

-3 867

-

-

-37

-1 258

18 139

6 894

-18 440

1 621

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder

2 248

639

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 947

9 154

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Försäljning av dotterbolag

-

-

931

1 356

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-400

-451

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-6 245

-2 114

Försäljning bostadsrätter

-

1 514

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

5 300

6 870

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-414

7 175

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

3 428

-

-

-4 938

-

-949

3 428

-5 886

4 961

10 444

Kassa samt utlåning till kreditinstitut, IB

36 531

26 087

Kassa samt utlåning till kreditinstitut, UB

41 492

36 531
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG (TKR)
(INDIREKT METOD)

				

2016

2015

41 515

10 088

423

450

Den löpande verksamheten
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar
Orealiserad värdeförändring finansiella instrument

-

-

Realisationsresultat

-

355

Räntekostnad som ej likvidreglerats.
Utdelning som inte likvidreglerats
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

345

354

-15 300

-12 000

17

1

27 000

-752

-15 061

-682

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-217

14

11 722

-1 420

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag/kapitaltillskott

-25 072

-3 780

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-

Förvärv av imateriella anläggningstillgångar

-

-

Återföring av kapitaltillskott

1 713

-

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

931

3 879

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-22 428

100

-16 650

-2 000

8 928

-

Finansieringsverksamheten
Lån koncernbolag
Upptagna lån
Amortering av lån

-

-

Koncernbidrag / erhållen utdelning

-9 600

4 200

Utdelning från dotterbolag

27 500

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 178

2 200

Årets kassaflöde
Kassa samt utlåning till kreditinstitut, IB
Kassa samt utlåning till kreditinstitut, UB

11

-528

880

536

-344

9

536

COELI HOLDING AB

NOTER (TKR)
NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER
ALLMÄN INFORMATION

				

Coeli Holding AB, med organisationsnummer 556790-3199 har sitt säte i Stockholm med adress Sveavägen 24-26. 				
Styrelsen och verkställande direktören för Coeli Holding AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016 genom
godkännande för offentliggörande för stämma att godtas 31 maj 2017.					
				
GRUND FÖR UPPRÄTTANDE AV FINANSIELLA RAPPORTER

			

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 tillämpliga tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC),
sådana de antagits av EU, Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL 1995:1559), Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) tillämpats.
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdesmetoden med undantag för de finansiella instrument som värderats till verkligt värde.
					
De finansiella rapporterna för koncernen och moderbolaget presenteras i tusental svenska kronor (tkr). Moderbolagets funktionella valuta är
svenska kronor (SEK).
					
Moderbolagets tillämpade redovisningsprinciper framgår nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.				
				
NYA OCH ÄNDRADE REDOVISNINGSSTANDARDER OCH TOLKNINGAR

		

År 2014 gick Koncernen över till tillämpning av fullständiga finansiella rapporter upprättade i enlighet med IFRS. I samband med övergången från
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till en redovisning enligt IFRS har koncernen tillämpat IFRS 1 som är den standard som beskriver hur
övergången till IFRS ska redovisas. Principerna har tillämpats till fullo under 2016.					
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen					
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2016 och har inte tillämpats vid upprättandet av
denna finansiella rapport. Dessa nya standarder och tolkningarna väntas påverka koncernens finansiella rapporter på följande sätt: 			
			
IFRS 9 Finansiella instrument						
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder och inför nya regler för säkringsredovisning.. Den
ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument och introducerar en ny nedskrivningsmodell.		
				
Koncernen har ännu inte gjort en detaljerad utvärdering av effekterna av IFRS 9. Koncernen har för närvarande inga skuldinstrument som klassificeras
som finansiella tillgångar som kan säljas. Koncernen har inte heller några instrument avsedda för säkring.
Koncernen förväntar sig därför ingen väsentlig påverkan på klassificeringen, värderingen eller redovisningen av koncernens finansiella tillgångar
och skulder.
Den nya modellen för beräkning av kreditförlustreserv utgår från förväntade kreditförluster, i stället för inträffade kreditförluster i enlighet med
IAS 39, vilket kan medföra en tidigare redovisning av kreditförluster.
Koncernen har ännu inte utvärderat hur koncernens reserveringar för kreditförluster kommer att påverkas av de nya reglerna. De kan innebära
att kreditförluster redovisas tidigare jämfört med nuvarande principer. Koncernens kreditförluster har historiskt varit obetydliga.
Den nya standarden inför även utökade upplysningskrav och förändringar i presentationen. 				
IFRS 9 är gällande från 1 januari 2018. Koncernen avser inte att förtidstillämpa IFRS 9.					
						
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

					

IFRS 15 är den nya standarden för intäktsredovisning. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal.
IFRS 15 bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en princip som ersätter den
tidigare principen att intäkter redovisas när risker och förmåner övergått till köparen.
Ett företag kan välja mellan ”full retroaktivitet” eller framåtriktad tillämpning med ytterligare upplysningar.					
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Ledningen utvärderar för närvarande effekten av den nya standarden. För närvarande kan koncernen inte uppskatta de nya reglernas kvantitativa
inverkan på de finansiella rapporterna. Koncernen kommer att göra en detaljerad utvärdering under det kommande året.				
		
IFRS 15 är gällande från 1 januari 2018 och förväntas tillämpas av koncernen från och med 1 januari 2018.					
						
IFRS 16 Leases						
IFRS 16 publicerades i januari 2016. Implementeringen av standarden kommer att innebära att nästan samtliga leasingkontrakt kommer att
redovisas i balansräkningen, då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt den nya standarden ska en
tillgång (rättigheten att använda en leasad tillgång) och ett finansiellt åtagande att betala leasingavgifter redovisas. Kontrakt med kort löptid och
kontrakt av mindre värde undantas. Redovisningen för leasegivare kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. 				
		
Standarden kommer främst att påverka redovisningen av koncernens operationella leasingavtal så som hyresavtal för lokaler. 				
		
IFRS är gällande från 1 januari 2019. För närvarande avser koncernen inte att förtidstillämpa standarden.			
						
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.			
						
KONCERNREDOVISNING

					

						
Konsolideringsprinciper						
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt
till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas
i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
					
Coeli Holding klassificeras som ett investmentföretag enligt IFRS 10. Detta betyder att vissa dotterbolag inte konsolideras enligt IFRS 10.31-33.
Dessa dotterbolag värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultatet enligt IFRS 9.					
Utländsk valuta 						
Koncernens redovisningsvaluta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat
anges, är avrundade till närmaste tusental. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till genomsnittskurs i resultaträkningen. Balansposter i utländsk
valuta omräknas till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning redovisas i resultaträkningen. 			
			
Intäktsredovisning

					

Koncernens intäkter avser provisions- och avgiftsintäkter, utdelningar samt ränteintäkter. Intäkterna redovisas när inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt, det vill säga det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, eller
färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt eller vid datum för beslut. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av
vad som erhållits eller kommer att erhållas.		
				
Avgifts- och provisionsintäkter						
Koncernens intäkter delas upp mellan avgiftsintäkter samt provisionsintäkter. Avgiftsintäkter består av fondförvaltningsavgift, intäkter i form av
performance fee och förvaltningsavgift från diskretionär förvaltning. Fondförvaltningsintäkternas storlek påverkas av förvaltad volym i respektive
fond medan performance fee infaller vid överavkastning i fonderna. Provisionsintäkter består av intäkter från försäljningsprovisioner och courtage,
rådgivningsarvoden samt provision från försäkringsförmedling. 					
Utdelningar 					
Intäkten avser erhållen utdelning från icke konsoliderade dotterbolag och redovisas då den bedöms som säker. Utdelningarna avser dels Coeli
Private Equity Management AB som kontrollerar utdelning från Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2007 AB, Coeli Private Equity 2008
AB, Coeli Private Equity 2009 AB, Coeli Private Equity 2010 AB, Coeli Private Equity 2011 AB, Coeli Private Equity 2012 AB och Coeli Private Equity
2013 AB, dels Coeli Private Equity Management II AB som kontrollerar utdelning från Coeli Private Equity 2014 AB och Coeli Private Equity 2015 AB.
Utdelningarna sker genom reglering i bolagsordning avseende preferensaktier varför den bedöms som säker redan före respektive årsstämma i
det utdelande företaget.
					
Ränteintäkter						
Ränteintäkter på fordringar beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade
framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. 		

13

COELI HOLDING AB

				
						
Kostnadsredovisning

					

Koncernens kostnader avser ersättning till underentreprenörer, administrativa kostnader, personalkostnader samt räntekostnader. Dessa
kostnadsförs löpande för den period de avser.					
Administrativa kostnader

					

Här redovisas kostnader för mottagna tjänster avseende rådgivning och konsultation, revisionskostnader, hyra samt övriga operativa kostnader
i verksamheten.
						
Personalkostnader						
Personalkostnader avser lön och tillhörande sociala avgifter, samt övriga personalkostnader så som semester. Lönekostnaderna redovisas
i samband med intjänande. Här ingår också kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en
pensionsplan enligt vilken ett företag betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget har därefter inga rättsliga eller informella
förpliktelser att betala ytterligare avgifter relaterat till den anställdes intjänade pensioner. Koncernen innehar endast avgiftsbestämda
pensionsåtaganden. Kostnaderna för de avgiftsbestämda pensionsplanerna redovisas i resultaträkningen i takt med att förmånerna intjänas,
vilket normalt sammanfaller med tidpunkterna då pensionspremierna erläggs. Kostnaden för särskild löneskatt periodiseras i takt med att
pensionskostnaderna uppstår.					
Räntekostnader						
Kostnaderna avser ränta för finansiering av verksamheten samt ränta på konvertibelt lån. Räntekostnader redovisas enligt
effektivräntemetoden. 		
				
Ersättning underentreprenörer				
Kostnaderna avser provisioner till återförsäljare.					
Leasingavtal 					
Koncernen innehar enbart operationella leasingavtal. Leasingkostnaden kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Variabla avgifter redovisas
som kostnader i den period de uppkommer.					
Skatter

					

Periodens skattekostnad/intäkt avser aktuell skatt samt förändring i uppskjuten skatt.				
		
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade
eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Värderingen prövas vid varje bokslutstillfälle och justeras vid behov.
					
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter
av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas
mot överskott vid framtida beskattning. Skattefordringar och skatteskulder redovisas netto i balansräkningen i de fall det finns en legal rätt
att kvitta dessa.
						
Finansiella tillgångar och skulder					
Finansiella tillgångar

					

Bolagets finansiella tillgångar värderas till verkligt värde över resultaträkningen. Tillgångarna består av partnerbonusdepåer, fordringar
mot koncernbolag som ej konsolideras samt kundfordringar. Vad gäller inlåning till kreditinstitut värderas denna tillgång till upplupet
anskaffningsvärde.
					
Partnerbonusdepåer är en finansiell tillgång som innehas för handel i syfte att säljas inom kort vid behov. Dessa värderas till verkligt värde
via resultaträkningen. Tillgångens förändring till marknadsvärde möts av motsvarande förändring i finansiell skuld vilket innebär att bolaget
är neutralt i riskhänseende, för mer info se not 9 och 17 samt avsnitt Avsättningar nedan. Fordringar mot koncernbolag som ej konsolideras
avser utdelning från årsfonderna till Private Equity Management AB. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta,
dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.					
Finansiella skulder						
Finansiella skulder består av avsättning partnerbonusdepåer, skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder samt konvertibelt lån. De finansiella
skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde förutom avsättningen för partnerbonusdepåer som värderas till verkligt värde över
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resultaträkningen. Bokförda värdet på de finansiella skulderna bedöms överensstämma med verkligt värde. 				
		
Avsättning till partnerbonusdepåer kostnadsförs under intjänandeperioden på sex år, avsättningen marknadsvärderas löpande varvid de
olika årens avsättningar kan komma att skilja sig storleksmässigt mellan åren. Pensionsutfästelser avser en tidigare förmånsbestämda
plan vilken reglerats under 2014. Inga fler förmånsbestämda utfästelser finns i koncernen. Skuld till kreditinstitut avser ett lån avseende
köpet av bostadsrätter. Övriga långfristiga skulder avser ett konvertibelt lån. Leverantörsskulder tas upp i balansräkningen när faktura har
mottagits.
					
Materiella anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier. Avskrivningar enligt plan utgår från tillgångarnas anskaffningsvärden och bedömd
nyttjandeperiod. Inventarier skrivs av enligt plan på fem år. Den vinst eller förlust som uppstår vid avyttring eller utrangering av materiella
anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen.					
Immateriella anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar avser goodwill. Goodwill nedskrivningsprövas årligen. 				
		
Avsättningar						
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en befintlig juridisk 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.
					
Coeli har bonusavtal som ej riktar sig till s k riskpersoner så som de definieras i bolag under Finansinspektionens tillsyn. Utbetalning till dessa
sker först efter ett antal år. Vidare så har Coeli avsättning för partnerbonusdepåer där kostnaderna för bonusavtalen redovisas som avsättning
och kostnadsförs under sex år. Avsättningen värderas löpande varför de olika årens avsättningar kan komma att skilja sig storleksmässigt
mellan åren. För mer information se not 8 och 17.					
Pensionsförpliktelser

					

En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som garanterar den anställde ett visst belopp i pension vid pensionering. Koncernen
innehar inga förmånsbestämda pensionsplaner.					
						
KRITISKA BEDÖMNINGSFAKTORER
Investmentföretag

				

					

Moderbolaget har bedömts utgöra ett investmentföretag. Dotterbolagen består dels av företag som erhåller medel från externa investerare
och utvärderar avkastningen baserat på verkligt värde (Coeli Private Equity 2006 AB m fl “årsbolagen” samt Coeli Holding Fastighet II AB) och
dels av företag som utför förvaltning och stödtjänster till tredje part och till nämnda investerare. I de sk årsbolagen samt Coeli Holding Fastighet
II AB investerar Coeli 0,5 mkr i kapital per bolag och externa investerare det övriga kapitalet vilket innebär att Coelis egen investering normalt
uppgår till mellan 0,25 och 1,0 procent av kapitalet i respektive bolag. Coeli Asset Management AB, Coeli Private Equity Management AB,
Coeli Private Equity Management II AB och övriga bolag i koncernen vilka konsolideras utför förvaltnings- och stödtjänster till dessa bolag och
till sedvanliga investerings- och specialfonder. 					
Beträffande bedömningsfrågor vid värdering till verkligt värde se not 11.				
		
Dotterbolag som inte konsolideras värderas till verkligt värde över resultaträkningen eftersom Coeli Holding klassificeras som ett
investmentföretag enligt IFRS 10. De dotterbolag som inte konsolideras avser samtliga Private Equity årsbolag samt Coeli Real Estate Fund I AB
som värderas enligt följande. Onoterade andelar i fonder värderas till PE-årsbolagens andel av det värde som fondadministratören framräknar
av fondens sammanlagda innehav enligt den senaste erhållna värdering som erhållits från PE fonden vid upprättandet av årsbokslutet. Om
bolaget bedömer att den av fondadministratören genomförda värderingen inte i tillräcklig grad har tagit hänsyn till faktorer som påverkar värdet
på de underliggande innehaven görs en justering av värdet. Direkta innehav värderas baserade på branschens sedvanliga värderingsprinciper,
EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association). Se även not 11 Upplysning om värdering till verkligt värde.			
			
Partnerbonus						
Partnerbonusdepåerna marknadsvärderas löpande och marknadsvärderingsjusteringen redovisas i resultaträkningen. Coeli har motsvarande
avsättning för partnerbonusdepåerna där avsättningen kostnadsförs under intjänandeperioden på sex år. Avsättningen marknadsvärderas
löpande varvid de olika årens avsättningar kan komma att skilja sig storleksmässigt mellan åren. Detta medför att koncernen inte är exponerad
i marknadsförändringen i och med att man har samma tillgångs- och skuldförändring.
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Redovisning av uppskjutna skattefordringar

				

Coeli redovisar en uppskjuten skattefordran hänförlig till skattemässiga underskott inom koncernen med en obegränsad nyttjandeperiod.
Möjligheten till att utnyttja de skattemässiga underskotten i framtiden är hänförlig till Coelis förmåga att redovisa skattemässiga vinster i framtiden.
Bedömningen är att Coeli inom överskådlig framtid kommer att redovisa vinster som kan utnyttjas mot tidigare års underskott vilket därmed
motiverar redovisningen av den uppskjutna skattefordran. Se not 14 Skatt.				
MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

				

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt tillämpliga uttalanden. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS:er och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. (så kallad lagbegränsad IFRS). Detta innebär att moderbolaget, med undantag för
vad som anges nedan, har tillämpat samma redovisningsprinciper som koncernen.				
Finansiella anläggningstillgångar					
Moderbolagets innehav av aktier i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdesmetoden.				
Anteciperad utdelning					
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall formella beslut fattats i dotterföretagen eller där moderbolaget på annat sätt har full
kontroll över beslutsprocessen innan moderbolaget publicerar sina finansiella rapporter.				
Uppskjuten skatt relaterad till obeskattade reserver 				
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte i moderbolaget den uppskjutna skatteskuld som är hänförbar till
obeskattade reserver. Dessa redovisas således med bruttobelopp i balansräkningen.				
Moderbolagets funktionella- och redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).				
						
NOT 2 - NETTOOMSÄTTNING

2016

2015

102 537

96 785

17 607

17 567

Koncernen
Förvaltningsavgifter
Förmedlingsprovisioner
Övriga rörelseintäkter

556

799

120 700

115 150

19 923 tkr avser intäkter hänförliga från Luxemborg, resterade intäkter avser verksamhet i Sverige. Under 2016 har en omklassificering mellan
Förvaltningsprovisioner och Förmedlingsprovisioner. Denna princip har även tillämpats på 2015 års jämförelsesiffra.			

2016

NOT 3 - PERSONAL

2015

Koncernen
Medelantal anställda
(varav kvinnor)
Sverige
(varav kvinnor)
Luxemburg
(varav kvinnor)

80

83

(34)

(32)

80

82

(34)

(32)

0

1

(0)

(0)

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
till styrelser och VD:ar
8 940

1 390

pensionskostnader

660

395

övriga skattepliktiga förmåner

329

197

löner och ersättningar

sociala kostnader

16

2 827

595

12 756

2 577

COELI HOLDING AB

2016

2015

44 649

51 297

4 758

4 359

till övriga anställda
löner och ersättningar
pensionskostnader
övriga skattepliktiga förmåner
sociala kostnader

Totalt för hela koncernen

67

325

14 815

15 832

64 289

71 814

77 045

74 391

2016

2015

1 218

1 171

332

247

57

102

Moderbolaget
Moderbolaget har inte haft några anställda under året. Kostnaden för styrelsearvoden har uppgått till 116 tkr.

NOT 4 - UPPLYSNING OM REVISORNS ARVODE
Arvode till bolagens revisorer har under räkenskapsåret kostnadsförts med följande belopp:
Koncernen
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning (PWC)
Revisionsverksamhet utöver uppdraget (PWC)
Övrigt
Summa

268

140

1 875

1 660

297

209

27

44

-

12

Moderbolaget
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning (PWC)
Revisionsverksamhet utöver uppdraget (PWC)
Övrigt
Summa

27

66

351

331

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.				

NOT 5 - OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Koncernen

				

I egenskap av leasetagare har koncernen ingått ett antal operationella leasingavtal. Leasingavtalen avser hyra av lokaler,
förbrukningsinventarier samt leasingbilar. Förfallotidpunkter för det sammanlagda beloppet av framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelar sig, per den 31 december 2016, enligt följande:				
2016

2015

-inom ett år

6 219

4 789

-senare än ett år men inom fem år

4 816

9 532

11 035

14 320

Leasingavtal

Summa
Årets leasingkostnader uppgår till 7 347 (7 613) tkr
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NOT 6 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2016

2015

13 885

12 215

Koncernen
Utdelningar från ej konsoliderade bolag
Realisationsresultat vid försäljningar

2 401

95

Orealiserade värdeförändringar

-1 223

-921

Summa

15 063

11 389

42 800

12 000

-

-355

Moderbolaget
Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar

-423

-450

42 377

11 195

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde

891

4 770

Inköp under perioden

400

451

-

-4 329

1 292

891

-324

-4 391

-

4 329

Årets avskrivningar

-247

-262

Utgående ackumulerade avskrivningar

-571

-324

721

568

2016-12-31

2015-12-31

22 072

28 753

Summa
					
				
NOT 7 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen

Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

Utgående planenligt restvärde

NOT 8 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Koncernen
Ingående värde
Investeringar under perioden

5 158

2 114

Försäljningar under perioden

-5 300

-7 879

Förändring marknadsvärde

1 549

-915

Utgående marknadsvärde

23 480

22 072

Ingående värde

-

7 190

Investeringar under perioden

-

-

Försäljningar under perioden

-

-7 190

Nedskrivning

-

-

Utgående marknadsvärde

-

-

Ingående värde

-

7 190

Investeringar under perioden

-

-

Försäljningar under perioden

-

-7 190

Nedskrivning

-

-

Utgående marknadsvärde

-

-

Bostadsrätter
Koncernen

Moderbolaget
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2016-12-31

2015-12-31

-

-

-423

-

2016-12-31

2015-12-31

Upplupna fondintäkter

3 446

3 234

Upplupna provisionsintäkter

5 215

4 978

Övriga förutbetalda kostnader

-

3 210

Upplupna ränteintäkter

-

-

3 150

715

11 811

12 137

Upplupna hyresintäkter

-

-

Upplupna ränteintäkter

83

-

-

529

83

529

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

13 213

-

-

-

-

6 016

NOT 9 - NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
Nedskrivning i dotterbolag
Moderbolaget
Nedskrivning i dotterbolag
NOT 10 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER		
Koncernen

Övriga poster
Moderbolaget

Övriga förutbetalda kostnader

NOT 11 - UPPLYSNINGAR OM VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE
		
Tillgångar 2016-12-31
Partnerbonusdepå
Private Equity årsbolag *
Real Estate
Kapitalförsäkring

-

-

4 250

1 083

-

-

11 046

-

16 776

-

-

-

-

5 297

4 005

-

-

11 773

-

-

-

Skulder 2016-12-31
Partnerbonusdepå
Tillgångar 2015-12-31
Partnerbonusdepå
Private Equity årsbolag *
SSVX
Skulder 2015-12-31
Partnerbonusdepå
Nivå 1 - Instrument med publicerade prisnoteringar på en aktiv marknad.
Nivå 2 - Värderingstekniker baserade på observerbara marknadsdata.
Nivå 3 - Värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata.
Under räkenskapsåret förekommer inga väsentliga förflyttningar mellan Nivå 1, 2 eller 3.
* för värderingsmetodik hänvisas till not 1 redovisningsprinciper
Värdering av “Private Equity årsbolag”. 					

I samtliga de sk årsbolagen har Coeli en kapitalinsats om 0,5 mkr där investeringen utgörs av preferensaktier. Dessa aktier ger rätt till en löpande
fast avkastning. De ger även rätt till en s k överavkastning innebärande att investerarna först ska ha tillbaka investerat kapital med en avtalad
avkastningsränta vilken varierar från årsbolag till årsbolag. Den överskjutande avkastningen fördelas så att Coeli erhåller 20% av denna överskjutande
ränta. Per 2016-12-31 hade ännu inget av årsbolagen nått en sådan avkastning att Coeli har rätt att erhålla någon överavkastning. Inget årsbolag
har heller så svag avkastning att Coeli riskerar att förlora insatt kapital. Mot den bakgrunden motsvaras verkligt värde på Coelis investering av
anskaffningsvärdet (aktuellt bokfört värde). 		
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Verkligt värde på årsbolagens investeringar fastställs genom att onoterade andelar i fonder värderas till årsbolagens andel av det värde som
fondadministratören framräknar av fondens sammanlagda innehav enligt den senaste erhållna värderingsrapporten som erhållits från PE fonden
vid upprättandet av bokslutet. Om bolaget bedömer att den av fondadministratören genomförda värderingen inte i tillräcklig grad har tagit hänsyn
till faktorer som påverkar värdet på de underliggande innehaven görs en justering av värdet. Direkta innehav värderas baserade på branschens
sedvanliga värderingsprinciper, EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association).					
Värdering av Real Estate					
Verkligt värde i Real Estateverksamheten fastställs genom att respektive fastighetsbolags ägda fastigheter värderas till verkligt värde och med hänsyn
till respektive bolags preferensaktiestruktur och därmed vinstfördelningsmodell. Då förvärven skett sent under 2016 har ännu ingen värdeförändring
skett i de ägda fastigheterna varför andelarna värderas till anskaffningsvärde.
				
Partnerbonusdepå

				

Består av fondandelar för vilka kurssättning sker dagligen. 					

Upp till 3 mån

3 mån till 1 år

41 492

-

-

-

-

-

4 716

-

4 424

3 856

41 492

4 716

-

4 424

3 856

Leverantörsskulder

-

1 317

-

-

-

Konvertibelt lån

-

-

5 000

-

-

Avsättning partnerbonusdepå

-

11 046

-

-

-

Summa finansiella skulder

-

12 363

5 000

-

-

36 531

-

-

-

-

-

3 629

-

4 627

7 880

36 531

3 629

-

4 627

7 880

Leverantörsskulder

-

3 746

-

-

-

Ränta

-

-

-

-

-

Konvertibelt lån

-

-

-

5 000

-

Avsättning partnerbonusdepå

-

11 773

-

-

-

Summa finansiella skulder

-

15 519

-

5 000

-

2016-12-31

2015-12-31

Utdelning årsfonder

14 532

12 744

Övriga kortfristiga fordringar

25 934

7 235

40 466

19 979

32 450

12 193

NOT 12 - LÖPTIDSINFORMATION

Vid anfordran

1 år till 2 år

2 år till 5 år

2016-12-31
Utlåning till kreditinstitut
Partnerbonusdepå
Summa finansiella tillgångar

2015-12-31
Utlåning till kreditinstitut
Partnerbonusdepå
Summa finansiella tillgångar

De finansiella skuldernas bokförda värde bedöms vara detsamma som det verkliga värdet.
NOT 13 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen

Moderbolaget
Fordran koncernbolag
Övriga kortfristiga fordringar
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36

32 486
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NOT 14 - SKATT
Koncernen

Moderbolaget
2016-12-31
2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

6 955

6 675

6 684

5 329

434

510

-

-

2016-12-31

2015-12-31

Årets skattekostnad

-1 258

-8

Summa aktuell skatt

-1 258

-8

304

382

Uppskjuten skattefordran
Aktiverade underskott
Uppskjuten skatteskuld
Orealiserade värdeförändringar
Koncernen
Aktuell skatt

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteintäkt /kostnad avseende temporära skillnader

53

91

Summa uppskjuten skatt

357

474

TOTALT REDOVISAD SKATTEKOSTNAD

-901

466

Uppskjuten skatteintäkt / kostnad i under året aktiverat underskott

* Som grund för aktiverade underskott ligger budget för kommande år som visar på positivt resultat i koncernen, förlustavdragen kan avräknas mot
framtida vinster och uppgår till 31 971 tkr.		

			

Avstämning effektiv skattesats - Koncernen
16 842

Resultat före skatt

9 408

Avdrag resultat ej svenska skattesubjekt

-

267

Resultat hänförlig till svensk beskattning

16 842

9 674

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

-3 705

-2 128

Skatteeffekt avseende:
Ej avdragsgilla kostnader

-488

-286

Ej skattepliktiga intäkter

3 489

5 158

-526

-2 133

Intäkter som ska beskattas men som ej ingår i det redovisade resultatet
Temporära skillnader
Förändring av underskottsavdrag

304

382

53

-234

-29

-293

-901

466

Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskott

1 356

2 483

Summa uppskjuten skatt

1 356

2 483

TOTALT REDOVISAD SKATTEKOSTNAD

1 356

-

Övrigt
Redovisad effektiv skatt
Moderbolaget
Uppskjuten skatt

Avstämning effektiv skattesats - moderbolag
Resultat före skatt

36 215

488

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

-7 967

-107

Skatteeffekt avseende:
-93

-49

9 416

2 640

Ökning av underskottsavdrag

-

-

Övrigt

-

-

1 356

2 483

Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter

Redovisad effektiv skatt
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NOT 15 - CHECKRÄKNINGSKREDIT

2016-12-31

2015-12-31

Checkräkningskredit

5 000

5 000

Varav utnyttjad

3 428

-

Checkräkningskredit

5 000

5 000

Varav utnyttjad

3 428

-

2016-12-31

2015-12-31

Koncernen

Moderbolaget

NOT 16 - KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Koncernen
Kortfristig placering vid årets ingång
Årets placering SSVX 6 månader
Värdeförändring
Avyttringar
Kortfristiga placeringar vid årets utgång

NOT 17 - ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

4 005

-

-

4 005

-5

-

-4 000

-

-

4 005

2016-12-31

2015-12-31

11 773

15 640

Koncernen
Avsättning vid årets ingång
Årets avsättningar

3 269

615

Värdeförändring

1 217

-644

Avyttringar

-4 129

-3 838

Avsättning vid årets utgång

12 130

11 773

Övriga avsättningar avser avsättning till partnerbonusdepåer vilken kostnadsförs under sex år. Avsättningarna värderas till verkligt värde.
Motsvarande tillgång på depåerna redovisas i not 8. 					
NOT 18 - ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

2016-12-31

2015-12-31

Koncernen

5 000

5 000

Konvertibelt lån*

5 000

5 000

Konvertibelt lån*

5 000

5 000

Övriga långfristiga skulder vid årets utgång

5 000

5 000

Övriga långfristiga skulder vid årets utgång
Moderbolag

* Lånet löper med en fast årlig ränta om sju (7) procent. Ränta erläggs kalenderårsvis i efterskott och förfaller till betalning, i den mån
Konvertering inte dessförinnan ägt rum, den tionde Bankdagen varje kalenderår. Räntan kan inte konverteras till Aktier. Upplupen och ännu
inte betalad ränta ska betalas kontant vid Konvertering eller i samband med lånets återbetalande. Lånet förfaller per den 2017 07 07.
				
NOT 19 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2016-12-31

2015-12-31

Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter

6 771

6 895

Upplupna sociala avgifter december

1 170

1 411

Upplupna löner inkl. sociala avgifter

-

2 017

Upplupna pensionskostnader

-

-

13 703

7 135

21 644

17 459

550

288

550

288

Koncernen

Övriga poster
Moderbolaget
Övriga poster
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NOT 20 -PLACERINGAR I KONCERNFÖRETAG

Antal aktier

Bokfört värde
2016-12-31

Bokfört värde
2015-12-31

17 500

7 500

7 500

50 000

50

473

100 000

100

100

766

1 034

1 545

250 000

70

1 783

1 250 000

24 250

1 250

50 000

1 659

1 159

1 000

50

-

50 000

1 100

-

35 813

13 810

Aktier och andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Coeli Asset Management AB, 556608-7648 , Stockholm
Kapitalandel: 100%
Coeli Service II AB, 556936-2246, Stockholm
Kapitalandel: 100%
Coeli Private Equity Management AB, 556698-8225, Stockholm
Kapitalandel: 100%
Coeli Frontier Markets AB, 556930-8447, Stockholm
Kapitalandel: 51%
Coeli Asset Management S.A., B175733, Luxenburg
Kapitalandel: 100%
Coeli Wealth Management AB, 559008-1716, Stockholm
Kapitalandel: 100%
Coeli Private Equity Management II AB, 559031-2723, Stockholm
Kapitalandel: 100%
Coeli Shared Services AB, 559047-6312, Stockholm
Kapitalandel: 100%
Coeli Real Estate AB, 559064-7102, Stockholm
Kapitalandel: 100%
Summa aktier och andelar

2016-12-31

2015-12-31

Ingående balans

13 810

11 609

Årets kapitaltillskott

24 970

1 372

Årets återförda kapitaltillskott

-1 713

-

Årets anskaffningar

100

2 409

Årets nedskrivningar

-423

-

Årets avyttringar

-931

-1 580

35 813

13 810

16 350

-

300

-

Förändring i aktier och andelar i koncernföretag

Utgående balans
Lån till koncernföretag
Coeli Real Estate AB
Coeli Private Equity Management II AB

Coeli Holding AB har under 2016 erhållit utdelning från Coeli Private Equity Management AB om 12 000 tkr (12 000 tkr).
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NOT 21 - INDIREKTA INNEHAV
Coeli Private Equity 2006 AB, 556698-8209, Stockholm

2016-12-31

2015-12-31

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

-

188

58

-

500

500

509

509

500

-

500

-

250

-

4 000

-

50

-

50

-

Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2007 AB, 556721-0900, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2008 AB (publ), 556740-3273, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2009 AB, 556762-6873, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2010 AB, 556790-3330, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2011 AB, 556820-5941, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2012 AB, 556864-4537, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2013 AB, 556907-7943, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity Fund III AB, 556733-0708, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity Fund XI AB, 559031-2640, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2014 AB, 556942-5936, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2015 AB, 556981-3628, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Private Equity 2016 AB, 559031-9249, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Real Estate Fund I AB, 559086-4392, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Fastighet I AB, 559063-9117, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Coeli Fastighet II AB (publ), 559066-4636, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Fastighets AB Orlångsjö 2:7, 559030-7475, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
Dr Westerlunds Gata 13 Fastighetsförvaltning AB, 559068-7918, Stockholm
Kapitalandel : n/a **
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** Bolagen är stängda för nyteckning med undantag av Coeli PE 2016 AB som gick att teckna till den 24 februari 2017 samt Coeli Real Estate
Fund I AB som går att teckna till 1 mars 2018. Kapital finns att utfästa i det senaste årsbolagen, Coeli Private Equity 2016 AB och Coeli Real
Estate Fund I AB. Coeli Private Equity Fund III AB avyttrades under 2016.
					
Coeli Private Equity 2006-2016 samt XI AB					
Ägaren av P1 aktierna i respektive Coeli Private Equity årsbolag, innehar rätten till en årlig aktieutdelning om 1,35-2% på det totala inbetalade
kapitalet i respektive årsbolag. Ägaren av P1 aktierna har även rätt till 20% av överavkastningen efter att P2 aktieägarna (investerarna) fått
tillbaka inbetalat kapital uppräknat med en årlig procent varierande mellan 3-7% i de olika årsbolagen.				
Coeli Fastighet II AB (publ)

				

Preferensaktierna i Coeli Holding Fastighet II AB har företräde till utdelning och utskiftning vid likvidation upp till ett belopp motsvarande det
kapital som investerats i Bolaget av preferensaktieinnehavarna. Därefter har Coeli Real Estate AB rätt att erhålla utdelning eller utskiftning i
likvidation motsvarande det kapital som investerats i Bolaget av stamaktieinnehavarna. Vinstutdelning och utskiftning i likvidation därutöver
ska fördelas lika mellan preferensaktier och stamaktier.
NOT 22 - STYRELSELEDAMÖTER OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 2016-12-31

2016-12-31

Antal på
Koncernen (inkl dotterbolag)

2015-12-31

2015-12-31

Antal på

balansdagen

Varav män

balansdagen

Varav män

10

8

5

5

5

5

5

5

Styrelseledamöter

2

2

3

3

VD och andra ledande befattningshavare

-

-

1

1

Styrelseledamöter
VD och andra ledande befattningshavare
Moderbolaget

NOT 23 - NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
VD och styrelse					
Styrelseordförande Mikael Smedeby är partner på advokatfirman Lindahl KB. Bolaget tillhandahåller Coeli koncern inom juridisk konsultation
och har under året fakturerat arvoden uppgående till ca 256 (710) tkr. Coeli Asset Management ABs tidigare styrelseledamot t o m 21 april
2016 Harry Schussler har genom konsultbolaget Juridik Akademin fakturerat arvoden uppgående till 179 (399) tkr. Åsa Leander Skålén är
styrelseledamot i Coeli Asset Management AB samt Coeli Frontier Markets AB och har genom sitt bolag RealJuridik AB fakturerat konsultation
om 1 051 (768) tkr.
				
Coeli Private Equity Management AB					
Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående, med undantag för det förvaltningsavtal
som bolaget ingått med Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2007 AB, Coeli Private Equity 2008 AB, Coeli Private Equity 2009 AB,
Coeli Private Equity 2010 AB, Coeli Private Equity 2011 AB, Coeli Private Equity 2012 AB och Coeli Private Equity 2013 AB. Bolaget har inte lämnat
lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorerna i koncernen.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i bolaget har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner
som är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Revisorerna
har inte varit delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan.
				
Coeli Private Equity Management II AB					
Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående. Bolaget har inte lämnat lån, garantier
eller borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorerna i koncernen. Ingen av
styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i bolaget har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner som
är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Revisorerna
har inte varit delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan. Av bolagets övriga rörelseintäkter under 2016 avser 555 tkr koncerninterna
rörelseintäkter.
				
Coeli Real Estate AB					
Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående. Bolaget har inte lämnat lån, garantier
eller borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorerna i koncernen. Ingen av
styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i bolaget har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner som
är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Revisorerna har
inte varit delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan. Bolaget har per 2016-12-31 en fordran på dotterbolaget Coeli Holding Fastighet I
AB som uppgår till 12 750 tkr.
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NOT 24 GRUPPENS TILLSTÅNDSPLIKTIGA BOLAGS RISKER
Coeli Holding AB är moderbolag i den konsoliderade situationen (Gruppen). Förutom Coeli Holding AB ingår följande bolag i Gruppen; Coeli
Asset Management AB, Coeli Wealth Management AB, Coeli Frontier Markets AB, Coeli Private Equity Management AB, Coeli Private Equty
Management II AB, Coeli Shared Services AB och bolag under avveckling; Coeli Service II AB och Coeli SA Lux. 				
		
I gruppens verksamhet uppstår olika typer av risker som indelas i huvudgrupperna kreditrisker, marknadsrisker, affärsrisker och operativa
risker.						
						
Gruppens riskhantering fokuserar på de operativa riskerna då kreditrisker och marknadsrisker är små. Affärsrisken är i huvudsak kopplad till
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har gruppens styrelser,
som ytterst ansvarig för riskstyrningen i gruppen, fastställt riktlinjer och instruktioner för verksamheten. Strategierna och metoderna för att
värdera och upprätthålla en god styrning av riskerna är metoden tre försvarslinjer. Där första försvarslinjen (verksamheten) äger och hanterar
alla risker och andra försvarslinjen (riskkontroll och regelefterlevnad) granskar att första försvarslinjen har ändamålsenliga och effektiva
processer för att hantera riskerna. Tredje försvarslinjen utgörs av internrevision som både granskar andra och första försvarslinjen.		
				
Gruppens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som gruppen har i sin verksamhet och att det finns en lämplig
hantering av dessa och säkerställa att det finns tillräckliga interna kontroller. Strategierna och metoderna för att värdera och upprätthålla
kapitalbaskravet utvärderas löpande som en del av gruppens Interna Kapital Utvärderings (IKU) process. Minst en gång per år görs en analys
av gruppens risker av ledande befattningshavare. Riskanalysen resulterar i ett antal identifierade risker där varje risk, individuellt, analyseras
och bedöms. Detta dokumenteras och riskerna kvantifieras utifrån gruppens fastställda process. Riktlinjer och instruktioner fastställs minst
en gång per år, för att kontrollera att dessa är korrekta samt återspeglar gällande lagstiftning. Genom utbildning och befattningsbeskrivningar,
styrdokument och processer skapar gruppen förutsättningar för en god riskhantering, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.
					
I gruppen finns oberoende funktioner för riskhantering och regelefterlevnad direkt underställd VD, med möjlighet att rapportera direkt till
styrelsen. Gruppen gör minst en gång årligen en intern kapitalutvärderingsprocess (IKU) för att bedöma det totala kapitalkravet både på lång
och kort sikt samt för att säkerställa storleken av kapitalbasen. Den interna kapitalutvärderingen identifierar och kvantifierar kapitalbehovet i
förhållande till de risker gruppen är exponerad för. För risker utöver de regler som finns för pelare 1 görs det avsättning för i pelare 2. Utöver
krav för pelare 1 och 2 har gruppen även krav att sätta av kapital för kapitalkonserveringsbuffert.					
						
Marknadsrisk

					

Marknadsrisk definieras som risken för förluster till följd av förändringar i priser och kurser på kapitalmarknaderna. Gruppen har ingen egen
handel med finansiella instrument. Ränterisken är låg då ingen extern utlåning och inlåning förekommer, samt att upplåning är ringa i gruppen.
Valutarisken är begränsad och utgörs av att en del intäkter och att några betalningar sker i utländsk valuta. För detta behov har gruppen
några konton i utländsk valuta. Den valutakursförlust/vinst som gruppen skulle stå inför om kursen skulle förändras är ej av väsentlig storlek.
						
Gruppen innehar partnerbonusdepåer vilka marknadsvärderas löpande, motsvarande avsättning finns dock varvid det ej föreligger någon
marknadsrisk.						
						
Likviditetsrisk innebär att man i vissa lägen kan få svårigheter med betalningsförmågan. Likviditetsrisk kan även uttryckas som risken för
förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att gruppens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditeten är stabil,
likviditet som är placerad i likvida medel som är tillgängliga på anfordran i någon av de fyra stora svenska bankerna. Övriga tillgångar i
balansräkningen består till största del av fordringar med en löptid kortare än en månad. Ledningen följer också noga rullande prognoser för
gruppens likviditetsreserv.
					
Likviditetsreserv definieras som banktillgodohavanden, statsskuldsväxel samt beviljade krediter. Likviditetsreserven uppgick den sista december
till 43,0 mnkr. Likviditetsrisken i gruppen bedöms vara stabil både på 30 dagars sikt och ett års sikt.					
							
Kreditrisk

					

Med kredit-/motpartsrisk avses risken att gruppen inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på
grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Gruppens exponeringar består främst av korta fordringar mot ett fåtal motparter
där kreditrisk avseende utlåning till kreditinstitut, det vill säga fordringar på stora svenska banker står för den största delen. Likvida medel är
placerade hos Nordea och SEB. Gruppen har per 31 december 2016 inte några förfallna fordringar.					
Operativ risk

					

Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster.
Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt
eller externt, ingår i den operativa risken.		
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Gruppen delar in de operativa riskerna i undergrupperna personalrelaterade, processrelaterade, IT-relaterade och externt relaterade.
					
De operativa riskerna motverkas genom en god riskhantering. Upprätthållandet av en god riskhantering är en ständigt pågående process i
gruppen.
						
Styrelsen fastställer riktlinjer för samtliga områden som berör gruppens regulatoriska krav samt för alla områden som utgör väsentliga risker för
gruppen. VD fastställer instruktioner som i vissa fall förtydligar krav på hantering av regulatoriska krav och risker i riktlinjer. Verksamhetschefer
fastställer rutiner och processer för att hantera regulatoriska krav och risker.						
Samtliga befattningar i gruppen har en befattningsbeskrivning fastställd av VD. Alla identifierade risker har tydliga ägare och handlingsplaner.
Riskhanteringsfunktionen och regelefterlevnad rapporterar regelbundet både skriftligen och muntligt till VD och styrelse.			
			
Incidenter rapporteras in till ett incidentsystem på ett fastställt formulär. Riskhanteringsfunktionen gör regelbundna utvärderingar av inkomna
incidenter och rapporterar till VD och styrelse. Riskutvärderingar görs innan beslut tas om väsentliga förändringar såsom t ex nya produkter.
						
Gruppen använder sig av en extern leverantör för driften av IT-systemen. Tydliga krav och uppföljning finns för intrångsskydd och behörigheter.
Kontinuitetsplan finns för gruppens IT-system, som testas regelbundet. Uppföljning görs regelbundet av tillgänglighet och tillförlitlighet av
IT-systemen.						
						
Affärsrisk						
Undergrupper till affärsrisker är intjäningsrisk, strategiska risker och ryktesrisk					
Med strategisk risk menas institutionella förändringar och förändringar i grundläggande marknadsförutsättningar som kan inträffa. Med
strategisk risk avses också ansvaret hos styrelse och VD att planera, organisera, följa upp och kontrollera verksamheten samt att kontinuerligt
bevaka marknadsförutsättningarna.
						
Den strategiska risken bedöms vara låg då gruppen sedan flera år jobbar efter en tydlig affärsplan, där inga väsentliga förändringar gjorts. Detta
leder till att det är tydligt för chefer vilken strategi som gäller och uppföljningsrutiner behöver inte förändras i någon större omfattning.
					
Intjäningsrisk omfattar risken för minskad intjäning. Gruppen har sedan flera år arbetat med öka andelen repetitiva intäkter, för att få en
stabil intjäning. Då en stor del av intäkterna utgörs av avgifter från förvaltade fonder är intäkterna starkt kopplade till AUM (Asset Under
Management) i fonderna. AUM beror till stor grad av börsutvecklingen, dels för att värdet av innehaven minskar vid börsnedgång och dels
för att kunder tenderar till att sälja sina innehav i aktierelaterade fonder vid börsnedgång. Centralt i gruppens affärsmodell är uppföljning av
AUM i fonder och därför har intjäningsrisken stort fokus i verksamheten. Gruppens extra avsättning för riskkapital i den s k pelare 2 utgörs
till största delen kapital för intjäningsrisken.			
			
Ryktesrisk är risken att drabbas av försämrat anseende på marknaden, i media osv, vilket i sin tur leder till minskade intäkter. Gruppen strävar
hela tiden efter att minimera denna risk genom att vara så transparent mot kund som möjligt samt hantera eventuella kundklagomål snabbt
och professionellt. På det sätt varumärket profileras och exponeras i dag bedöms risken vara låg. Ryktesrisken är en risk som är svår att påverka
i större grad. För att minimera ryktesrisken försöker gruppen att ge bästa möjliga service åt kunderna samt att ge kontinuerlig utbildning till
gruppens rådgivare. Ett annat sätt att också påverka denna risk är att löpande arbeta internt med förbättringsprocesser och kontroller för
att minska risken för felaktigheter som skulle kunna leda till ryktesrisker, vilket är ett ständigt pågående arbete.		
						
Kapitaltäckning

					

Coeli Holding AB är moderbolag i den konsolodirade situationen (Gruppen), som har kapitaltäckningskrav. Gruppen i Coeli koncernens utgörs
av Coeli Holding AB , Coeli Asset Management AB, Coeli Wealth Management AB , Coeli Frontier Markets AB, Coeli PE Management AB (PE I),
Coeli PE Management II AB (PE II), Coeli Shared Service AB , Coeli Service II AB och Coeli SA Lux. Asset har tillstånd som AIF-förvaltare. Wealth
och Frontier har tillstånd som värdepappersbolag. 						
Pelare I - Grundläggande kapitalkrav						
Gruppen använder sig av den alternativa metoden fasta omkostnader, som innebär att 25% av fasta omkostnader utgör kapitalkravet. Avseende
buffertar omfatts gruppen av kapitalkonserveringsbuffert. Minsta kapitalbehov blir därmed 10,5% av riskvägt belopp.			
			
Pelar II - Riskbedömning 					
Regelverket ställer krav på att Gruppen ska ha en tillfredsställande hantering och bedömning av risker. Gruppen ska se till att deras sammantagna
risker inte medför att förmågan att fullgöra deras förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav ska Gruppen upprätthålla processer och
metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka
arten och nivån på de risker som de är eller kan komma att bli exponerade för. Processen kallas intern kapitalutvärdering (IKU). Alla väsentliga
risker ska identifieras, mätas och rapporteras i IKU, inklusive risker som inte hanteras under Pelare 1. Detta innebär att Gruppen förväntas
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hålla en större kapitalbas än den miniminivå som Pelare 1 specificerar. Inom ramen för den interna kapitalutvärderingen görs en djupgående
analys av alla potentiella risker som kan uppkomma inom Gruppen. Styrelse och affärsledning är delaktiga i hela processen genom att bidra
till identifiering och analys av risker, definition av scenarier och stressmetoder samt godkännande av det slutliga kapitalbehovet.		
						
Pelare III - Informationskrav

					

I kapitaltäckningsreglerna ställs krav på att företagen ska offentliggöra information om sin kapitaltäckning och riskhantering. Fördjupad
information finns på www.coeli.se						

NOT 25 - KAPITALTÄCKNINGSANALYS
Informationen om den konsoliderade situationens kapitaltäckning i detta dokument avser sådan information som ska lämnas enligt 6
kap. 3-4 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
och som avser information som framgår av artiklarna 92,3 d och f, 436 b och 438 i förordningen (EU) nr 575/2013 och av 8 kap. 3-7§§ i
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt kolumn a bilaga 6 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013. Övriga upplysningar som krävs enligt FFFS 2014:12 och förordningen (EU) nr 575/2013 lämnas
på företagets hemsida. 					
					
För fastställande av företagets lagstadgarde kapitalkrav gäller lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013), lagen om kapitalbuffertar (2014:966) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).					
					
Den konsoliderade situationen kan summeras på följande sätt:				

		
2016-12-31

2015-12-31

53 145

42 253

Totalt riskvägt exp

Totalt riskvägt exp

270 040

289 270

Kapitaltäckningsanalys
(Belopp i tkr)
Kapitalbas

Riskvägt riskexponeringsbelopp*

* Kapitalkravet beräknas på 25 % av fasta omkostnader. Jämförelsesiffror för 2015-12-31 är beräknade enligt basmetoden på operativ risk.
Kapitalbas

2016-12-31

2015-12-31

53 145

42 253

115

115

(Belopp i tkr)
Kärnprimärkapital
Aktiekapital
Resevfond

-

Balanserad vinst eller förlust

59 623

48 100

-

-

6 593

5 962

Reviderat årsresultat netto efter avdrag för förutsebara
kostnader och utdelningar
Avgår
Uppskjutna skattefordringar
Obeskattade reserver

-

Summa kärnprimärkapital

53 145

42 253

TOTAL KAPITALBAS

53 145

42 253

Företagets kärnprimärkapitaltillskott uppfyller de villkor och bestämmelser som följer av kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013). Det
finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av
skulder mellan moderföretag och dess dotterföretag.					
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Specification Kapitalkrav
Kreditrisk enligt Schablonmetoden
(Belopp i tkr)

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

Riskexp

Riskvägt exp

Kapitalkrav

8 222

-

-

Företagsexponeringar

30 098

30 098

2 408

Institutsexponeringar

38 773

7 755

620

Exponering i fonder

16 507

16 507

1 321

Övriga poster

30 271

30 271

2 422

Exponering mot stater och centralbanker

Summa kapitalkrav för kreditrisk schablonmetoden

6 771

2015-12-31

2015-12-31

2015-12-31

Riskexp

Riskvägt exp

Kapitalkrav

Exponering mot stater och centralbanker

11 910

11 910

-

Företagsexponeringar

10 437

10 437

835

Institutsexponeringar

37 191

37 191

595

Exponering i fonder

19 370

19 370

1 550

Övriga poster

23 180

23 180

1 854

Summa kapitalkrav för kreditrisk schablonmetoden

4 834

Marknadsrisk
(Belopp i tkr)
Valutakursrisk

2016-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2015-12-31

Riskexp

Kapitalkrav

Riskexp

Kapitalkrav

10 811

865

4 222

338

865

Summa kapitalkrav för marknadsrisk

338

2016-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2015-12-31

(Belopp i tkr)

Riskexp

Kapitalkrav

Riskexp

Kapitalkrav

Beräknad på fasta omkostnader*

270 040

21 603

224 623

17 970

Operativ risk

Summa kapitalkrav för operativa risker

21 603

17 970

TOTALT KAPITALKRAV

21 603

23 142

*Kapitalkravet beräknas på 25 % av fasta omkostnader. Jämförelsesiffror för tidigare period är beräknade enligt basmetoden på operativ risk.
Kapitalkvot

2016-12-31

2015-12-31

Kärnprimärkapitalrelation

19,68%

14,61%

Total kapitalrelation

19,68%

14,61%

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav

10,50%

10,50%

2,50%

2,50%

varav: kontracyklisk buffert

-

-

varav: systemriskbuffert

-

-

15,18%

10,11%

varav: kapitalkonserveringsbuffert

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert

I tabellen ovan har beräkningar av kapitalkrav och kapitalkvot per 31 december 2016 utförts enligt Kapitaltäckningsförordningen (CRR). Denna
förordning trädde i kraft 2014.
				
Företaget uppfyller miniminivån för kapitalbasen vilket motsvarar en kapitalbas som minst uppgår till det totala minimikapitalkravet.
Företaget har en kapitalbas som överstiger startkapitalet om 8 607 tkr.
					
Kapitalplanering					
Företagets strategier och metoder för att värdera och upprätthålla kapitalbaskraven enligt förordningen (EU) nr 575/2013 följer av företagets
riskhantering. Riskhanteringen syftar till att identifiera och analysera de risker som företaget har i sin verksamhet för att försäkra att det finns
en kontroll avseende dessa. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids.				
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NOT 26 - KONCERNBIDRAG

Avgivet koncernbidrag Mottaget koncernbidrag

Moderbolaget
Avgivet koncernbidrag
Coeli Private Equity Management AB (org nr 556698-8225)

5 800

Mottaget koncernbidrag
Coeli Asset Management AB (org nr 556608-7648)

500
5 800

500

NOT 27 - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Coeli har den 1 Februari 2017 förvärvat 100 procent av aktierna i Mobilis Kapitalförvaltning AB som erbjuder tjänster inom fondsparande.
Genom förvärvet stärker Coeli sin position som kapitalförvaltare inom svenska pensionsmarknaden och når ut till en bredare kundkrets via
nya försäljningskanaler. Detta är i linje med Coelis strategi att växa som kapitalförvaltare med inriktning mot aktiv förvaltning och det stöder
företagets målsättning om lönsam tillväxt.					
Förvärvsanalys Mobilis Kapitalförvaltning AB
Köpeskilling
Likvida medel

11 000

Villkorad köpeskilling

5 308

Köpeskilling

16 308

Nettotillgångar Likvida medel

3 021

Nettotillgångar anläggningstillgångar

152

Nettotillgångar omsättningstillgångar

1 606

Nettotillgångar Kortfristiga skulder

-1 971

Övriga immateriella tillgångar

6 732

Uppskjuten skatteskuld

-1 481

Förvärvade identifierbara nettotillgångar

8 059

Goodwill

8 249

Förvärvade nettotillgångar

16 308

Goodwill är hänförlig till personal, relationer och samarbeten med bland annat distributörer. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara
skattemässigt avdragsgill. 				

NOT 28 - FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står (kr)					
Balanaserade vinstmedel								 17 090 129
Årets resultat											
37 570 689
Summa										
54 660 818
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:					
till aktieägare utdelas										
4 115 977
till nästa år balanseras										
50 544 841
Summa										
54 660 818
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Styrelsen försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av
EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och
ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande
översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.					
Stockholm 2017-05-17
			
		
				
				
Mikael Smedeby							Mikael Larsson
Ordförande							Ledamot
		
		
		
		
		
		
Min revisionsberättelse har avgivits 2017-05-		
		

		
Leonard Daun		
Auktoriserad revisor		
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i
Coeli Holding AB
org.nr 556790-3199
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Coeli Holding AB för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU,
och årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Coeli Holding
AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende
i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.
se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Uppsala den 29 maj 2017

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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