


























COELI FASTIGHET Il AB (PUBL), ORG. NR. 559173-7548 

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK) 

2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

37 999 652 57 106 

-38 710 1 927 -55 216 

145 -567 704 

-2 194 -79 -2 112 

-2 760 1 933 482 

-947 -1 792 -2 748 

-1 920 3 033 12 730 

-5 627 3 174 10 464 

-61 739 -136 679 -319 235 

6 728 49 567 50 306 

-55 011 -87 112 -268 929 

98 710 189 646 303 607 

-3 321 -895 -3 745 

95 389 188 751 299 862 

34 751 104 813 41 397 

69 007 27 610 27 610 

Den löpande verksamheten 

Resultat före skatt 

Justeringsposter 

Värdeförändringar fastigheter 

Värdeförändringar kortfristiga placeringar 

Betald skatt 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 

Minskning(+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar 

Minskning(• )/ökning(+) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Investering i fastighet 

Försäljning av kortfristiga placeringar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Upptagna fastighetslån 

Amorterade fastighetslån 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid periodens början 

Likvida medel vid periodens slut 103 758 132 423 69 007 
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COELI FASTIGHET Il AB (PUBL), ORG. NR. 559173-7548 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK) 

2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

6 867 2 749 6 624 

6 867 2 749 6 624 

-400 -400 -800 

-7 701 -4 082 -9 833

-301 -330 -330 

-8 402 -4 812 -10 963 

-15S5 -20� -4 .J.J9 

-145 -739 -704 

-42 1306 1306 

4 543 2 628 6 044 

-1 665 -1 623 

-3 950 -15 350 

-13 -957 -79 

2 678 -1 712 -10 406 

3 737 

3 737 

1 143 -3 775 -11 008 

114.J -.J 775 -11008 

Rörelsens intäkter 

Övriga intäkter 

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 

Förvaltningsavgifter 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Summa rörelsens kostnader 

RÖRELSERESULTAT 

Resultat från finansiella poster 

Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar 

Resultat försäljning kortfristiga placeringar 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Nedskrivning aktier i dotterbolag 

Övriga finansiella kostnader 

Summa resultat från finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Erhållna koncernbidrag 

Summa bokslutsdispositioner 

Resultat före skatt 

Skatt på periodens resultat 

PERIODENS RESULTAT 

PERIODENS RESULTAT ÄR LIKA MED PERIODENS TOTALRESULTAT 
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Revisorns granskningsrapport 

Coeli Fastighet II AB (publ), org nr 559173-7548 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för Coeli Fastighet II AB (publ) per 30 juni 2022 och den sexmånadersperiod som 

slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 

översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 

ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 

översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 

finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 

att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna 

ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 

granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 

med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 

Uppsala den 31 Augusti 2022 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Leonard Daun 

Auktoriserad revisor 
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