Styrelsen och verkställande direktören för
CBWT Intressenter AB
Organisationsnummer 559327-3153

får härmed avge

Årsredovisning
för räkenskapsåret 2021-07-13 - 2021-12-31

CBWT Intressenter AB
559327-3153

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten

Nyckeltal, moderbolaget *

CBWT Intressenter AB har för avsikt att bli norra Europas
ledande investmentbolag för digitala tillväxtbolag. Med en
selektiv investeringsstrategi och aktivt engagemang till
portföljbolagen begränsar vi risken samtidigt som
portföljen exponeras mot tillväxtmarknader och nya
disruptiva affärsmodeller.
Bolaget investerar i minoritetsandelar för att säkerställa
grundares och entreprenörers fortsatta engagemang och
incitament. Målsättningen är att bygga en portfölj av 10-15
globala digitala vinnare.

Rörelseresultat (TSEK)
Värdeförändring på finansiella
anläggningstillgångar (TSEK)
Balansomslutning (TSEK)
Soliditet %

2021
(6 mån)
-2 403
0
544 844
100%

Nettokassa (TSEK)

207 655

Antal stamaktier

500 000

Antal preferensaktier

515 255

Företagets säte är Stockholm.

Nyckeltal, koncernen *
Rörelseresultat (TSEK)
Värdeförändring på finansiella
anläggningstillgångar (TSEK)
Balansomslutning (TSEK)
Soliditet %
Nettokassa (TSEK)

* Definitioner, se sid 20

2021
(6 mån)
-2 459

-56
544 844
100%
207 655
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Ägarförhållanden

Aktieägare
Stamaktier

Bolagets enskilt största ägare är
Coeli Investment Management AB
som kontrollerar 17,24 % av
kapitalet och 31,73 % av rösterna.
Fem utav bolagets grundare
kontrollerar utöver detta
gemensamt 31,7 % av kapitalet och
58,35 % av rösterna.

Coeli Investment
Management AB

Preferensaktier

Röstandel

175 000

31,73%

Johan Gorecki

64 350

11,67%

Elias Jakobson

64 350

11,67%

Thomas Karlsson
Nalle Söderström
Ulf Söderström

64 350

11,67%

64 350

11,67%

64 350

11,67%

Övriga

3 250

515 255

9,93%

Totalt

500 000

515 255

100,00%

Händelser under räkenskapsåret
Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 13 juli 2021.
Under hösten genomfördes nyemission som tillförde
bolaget en kassa på 399 MSEK samt 175,4 MSEK i form av
aktier i dotterföretagen WiT Klingit Intressenter AB, WiT
Lanetalk Intressenter AB, E-farm Intressenter AB & WiT
Prime Penguin Intressenter AB. Under räkenskapsåret två
nya investeringar om totalt 142,8 MSEK genomförts samt
en tilläggsinvestering i ett befintligt portföljbolag om 19
MSEK.

pandemin bedöms inte vara väsentliga för koncernen
eller moderbolaget i dagsläget. Vi bedömer inte
heller att krisen i Ukraina kommer att påverka
koncernen eller moderbolaget i någon väsentlig
utsträckning. Under det kommande året förväntas
verksamheten bedrivas med oförändrad inriktning

Utbrottet av covid-19 bedöms inte ha en väsentlig effekt
på bolagets eller dess portföljbolags verksamhet. I nuläget
bedömer vi inte heller att krisen i Ukraina kommer att
påverka bolaget eller dess portföljbolag i någon väsentlig
utsträckning.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Under 2022 har Bolaget genomfört investeringar i 4
nya portföljbolag och gjort tilläggsinvesteringar i 4 av
Bolagets befintliga portföljbolag. Utöver detta har vi
upptagit ett lån om 50 MSEK för att upprätthålla
förvärvstakten fram tills nästa nyemission som
planeras efter sommaren. Utöver detta har det inte
skett några väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut.
Framtidsutsikter och utveckling
Pandemin Covid-19 har påverkat i stort sett hela den
globala marknaden. Effekterna av

3

CBWT Intressenter AB
559327-3153

Förslag till dispositioner beträffande bolagets
resultat
Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel
Fritt eget kapital
Årets resultat

545 091 580
-2 458 777
542 632 803

disponeras så att:
I ny räkning överföres

542 632 803
542 632 803
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RESULTATRÄKNING - KONCERNEN

Not

(TSEK)

2021-07-13
-2021-12-31
(6 mån)

Rörelsens intäkter:
Förändringar i verkligt värde av andelar i portföljbolag

-56

Summa rörelsens intäkter

-56

Rörelsens kostnader:
Kostnader för ersättningar till anställda

3

-1 005

Övriga externa kostnader

4

-1 397

Summa rörelsens kostnader

-2 403

RÖRELSERESULTAT

-2 459

ÅRETS RESULTAT OCH TOTALRESULTAT

-2 459
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN

Not

2021-12-31

6,9

337 189

(TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i portföljbolag värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Summa finansiella anläggningstillgångar

337 189

Summa anläggningstillgångar

337 189

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

7

18 996

8

188 659

Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

18 996

Summa omsättningstillgångar

207 655

SUMMA TILLGÅNGAR

544 844

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital

10

1 015
47
545 092
-2 459
543 695

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

226
924
1 149

544 844
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - KONCERNEN
(TSEK)

Ingående eget kapital
2021-07-13

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

-

-

-

-

-

-2 459

-2 459

0

0

0

-2 459

-2 459

Totalresultat
Årets resultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare

Bolagsregistrering

500

Nyemission

350

349 650

350 000

Kvittningsemission

165

165 090

165 255

Apportemission

500

47

Emissionskostnader
Utgående eget kapital
2021-12-31

46 575

46 622

-16 224

-16 224

1 015

47

545 092

Registrering
Bolagsverket

Antal
stamaktier

Antal
preferensaktier

-

-

Ingående redovisat
aktiekapital per 2021-07-13

-2 459

543 695

Aktiekapital
SEK Kvotvärde SEK
-

-

Händelser
Bolagsregistrering

2021-07-13

500 000

1,00

Nyemission

2021-11-08

350 000

350 000

1,00

Kvittningsemission

2021-12-07

165 255

165 255

1,00

515 255

1 015 255

1,00

Utgående redovisat aktiekapital per
2021-12-31

I kvittningsemisionen kvittades 116 225 000 kr mot
skulder för köpta aktier i dotterbolagen WiT Klingit
Intressenter AB, E-Farm Intressenter AB, WiT
Lanetalk Intressenter AB och WiT Prime Penguin
Intressenter AB. Ytterligare aktier emitterades till ett
värde av 49 030 000 mot kontant betalning.

500 000

500 000

2021-12-07 beslutades en apportemission om 46 622
preferensaktier till ett totalt värde av
46 622 000 kr som registrerades av Bolagsverket
2022-01-11. I apportemissionen erhölls ytterligare
aktier i dotterbolagen WiT Klingit Intressenter AB, EFarm Intressenter AB, WiT Lanetalk Intressenter AB
och WiT Prime Penguin Intressenter AB. Apporten
skedde 2021-12-07 och vid det datumet bokfrdes
värdet på aktierna i dotterbolag samt utökningen av
eget kapital.
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN

Not

(TSEK)

2021-07-13
-2021-12-31
(6 mån)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte påverkar kassaflödet *
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar **

-2 459
11

56

7

-18 996

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder

226

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder

924

Investeringar i portföljbolag

6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-161 776
-182 025

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

Finansieringsverksamheten
Likvid från emission av aktier
Likvid kvittningsemission***

10

399 530
-12 623

Emissionskostnader

-16 224

Kassaflöde finansieringsverksamheten

370 684

Periodens kassaflöde

188 659

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
188 659

* Poster som inte påverkar kassaflödet består av värdeförändringar och realisationsresultat på värdepappersinnehav.
** Kortfristigt lån till dotterbolaget WiT Klingit Intressenter AB.
*** Tidigare aktieägare som i kvittningsemissionen valde ersättning för sina aktier i form av likvida medel.
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Not

2021-07-13
-2021-12-31
(6 mån)

Personalkostnader

3

-1 005

Övriga externa kostnader

4

-1 397

RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET
(TSEK)
Rörelsens kostnader:

Summa rörelsens kostnader

-2 403

RÖRELSERESULTAT

-2 403

Finansiella poster:
Förändringar i verkligt värde av andelar i koncernföretag

6

Summa rörelsens kostnader

-56

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Årets skatt
Årets resultat

-56

-2 459

5

-2 459
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BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET
Not

2021-12-31

Andelar i koncernföretag

6,9

194 409

Investeringar i övriga företag med ägarintresse

6,9

142 780

(TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar

337 189

Summa anläggningstillgångar

337 189

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

7

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

18 996
18 996

8

188 659

Summa omsättningstillgångar

207 655

SUMMA TILLGÅNGAR

544 844

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Summa bundet eget kapital

10

1 015
47
1 062

Fritt eget kapital
Överkursfond

545 092

Årets resultat

-2 459

Summa kortfristiga skulder

542 633

Summa eget kapital

543 695

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

226

Övriga skulder

924

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 149
544 844
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAGET
(TSEK)

Aktiekapital
Ingående eget kapital
2021-07-13

Ej registrerat
aktiekapital Över-kursfond

-

-

-

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

-

-

-2 459

-2 459

-2 459

-2 459

Totalresultat
Årets resultat
Summa totalresultat

0

0

0

Transaktioner med aktieägare
Bolagsregistrering

500

Nyemission

350

349 650

350 000

Kvittningsemission

165

165 090

165 255

Apportemission

500

47

Emissionskostnader

Utgående eget kapital
2021-12-31

1 015

Registrering
Bolagsverket
Ingående redovisat
aktiekapital per 2021-07-13

46 575

46 622

-16 224

-16 224

47

545 092

Antal
stamaktier

Antal
preferensaktier

-

-

-2 459

543 695

Aktiekapital
SEK Kvotvärde SEK
-

-

500 000

1,00

Händelser
Bolagsregistrering

2021-07-13

Nyemission

2021-11-08

350 000

350 000

1,00

Kvittningsemission

2021-12-07

165 255

165 255

1,00

515 255

1 015 255

1,00

Utgående redovisat aktiekapital per
2021-12-31

I kvittningsemisionen kvittades 116 225 000 kr mot
skulder för köpta aktier i dotterbolagen WiT Klingit
Intressenter AB, E-Farm Intressenter AB, WiT
Lanetalk Intressenter AB och WiT Prime Penguin
Intressenter AB. Ytterligare aktier emitterades till ett
värde av 49 030 000 mot kontant betalning.

500 000

500 000

2021-12-07 beslutades en apportemission om 46 622
preferensaktier till ett totalt värde av
46 622 000 kr som registrerades av Bolagsverket
2022-01-11. I apportemissionen erhölls ytterligare
aktier i dotterbolagen WiT Klingit Intressenter AB, EFarm Intressenter AB, WiT Lanetalk Intressenter AB
och WiT Prime Penguin Intressenter AB. Apporten
skedde 2021-12-07 och vid det datumet bokfrdes
värdet på aktierna i dotterbolag samt utökningen av
eget kapital.
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KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET

Not

(TSEK)

2021-07-13
-2021-12-31
(6 mån)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte påverkar kassaflödet *
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar **

-2 459
11

56

7

-18 996

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder

226

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder

924

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-20 249

Investeringsverksamheten
Investeringar i övriga företag med ägarintresse

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-161 776
-161 776

Finansieringsverksamheten
Likvid från emission av aktier
Likvid kvittningsemission***

10

399 530
-12 623

Emissionskostnader

-16 224

Kassaflöde finansieringsverksamheten

370 684

Periodens kassaflöde

188 659

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
188 659

* Poster som inte påverkar kassaflödet består av värdeförändringar och realisationsresultat på värdepappersinnehav
** Kortfristigt lån till dotterbolaget WiT Klingit Intressenter AB.
*** Tidigare aktieägare som i kvittningsemissionen valde ersättning för sina aktier i form av likvida medel.
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NOTER
(TSEK)

Not 1: Redovisnings- och
värderingsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med,
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 1; Kompletterade
redovisningsregler för koncerner. Detta innebär att
koncernen tillämpar samtliga av EU antagna International
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av
International Accounting Standards Board (IASB) sådana de
antagits av EU och uttalanden, med de begränsningar som
följer av Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 1. Moderbolaget tillämpar samma
redovisningsprinciper som koncernen med de undantag
och tillägg som stipuleras av Rådet för Finansiell
rapportering, rekommendation RFR 2; Redovisning för
juridiska personer.
Detta är moderbolagets och koncernens första rapport och
jämförelsesiffror finns därför inte.
Redovisningsprinciper och noter avser både moderbolag
och koncern om inte annat anges.
Koncernens konsolideringsprinciper
CBWT-koncernen består av moderbolaget CBWT
Intressenter AB samt dotterföretagen WiT Klingit
Intressenter AB, WiT Lanetalk Intressenter AB, Efarm
Intressenter AB & WiT Prime Penguin Intressenter AB.
CBWT Intressenter bedömer att kriterierna enligt IFRS 10 –
Investmentföretag – är uppfyllda och beslutar att
klassificera koncernen som ett investmentföretag. Ett
investmentföretag konsoliderar inte dotterbolag enligt
IFRS 10 Koncernredovisning och tillämpar inte IFRS 3
Rörelseförvärv med undantag för dotterbolag som är
aktiva i investeringsverksamheten (s.k. portföljbolag). Som
investmentföretag värderas samtliga portföljbolag
värderas löpande till verkligt värde enligt IFRS 9 Finansiella
instrument och IFRS 13 Värdering till verkligt värde.
CBWT Intressenter har i sin bedömning att klassificera
bolaget som ett investmentföretag i enlighet med
kriterierna i IFRS 10 –

Investeringsbolag tagit fasta på följande:
•

CBWT Intressenter AB är ett investmentföretag vars
målsättning är att skapa långsiktig totalavkastning och
därigenom vara ett konkurrenskraftigt
investeringsalternativ för den som söker exponering
mot digitala tillväxtbolag. Utgångspunkten i
verksamheten är att aktivt deltaga och utveckla
helägda eller delägda företag och verksamheter för att
över tid öka värdet på dessa tillgångar genom
värdetillväxt eller utdelningar.

•

Bolaget redovisar värdet på sina investeringar till
verkligt värde.

•

CBWT är ett investmentföretag som förespråkar aktivt
ägande. Bolaget bedömer varje investering och
affärsmöjlighet över en tidsperiod om 3–5 år, men
investeringshorisonten kan vara längre. Portföljbolagen
utvärderas kontinuerligt med betoning på
utvecklingspotential, värdering, risk och alternativa
investeringsmöjligheter. När portföljbolag inte
uppfyller CBWTs målsättning och kriterier kan
innehavet avyttras, helt eller delvis. Bolaget har
investeringar i flera olika branscher och på flera
marknader.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets redovisningsvaluta är SEK vilket även utgör
rapporteringsvaluta för koncernen. Det innebär att den
finansiella rapporteringen presenteras i svenska kronor.
Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till
närmaste TSEK
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella
rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS
kräver att ledningen gör bedömningar och uppskattningar
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Uppskattningarna och antagandena är baserade på
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som
under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet
av dessa uppskattningar och antaganden används för att
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och
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skulder som inte framgår tydligt från andra källor. Verkliga
utfall kan avvika från dessa uppskattningar och
bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över
regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den
period ändringen görs om ändringen endast påverkat
denna period, eller i den period ändringen görs och
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell
period och framtida perioder.
Innehavens värdering till verkligt värde inkluderar
uppskattningar och bedömningar vilka är att betrakta som
väsentliga för redovisningsändamål. Bolagets
direktinvesteringar i onoterade bolag värderas utifrån
erhållna emissionskurser, prisuppgifter, samt
inrapporterade värden från underliggande bolagens
interna värderingar för innehaven. Värdering berörs
närmare under Finansiella instrument nedan.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar på tillgångssidan likvida medel, övriga
kortfristiga fordringar, långfristiga värdepappersinnehav
och kortfristiga placeringar. Bland skulder återfinns
leverantörsskulder.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i
rapporten över finansiell ställning när bolaget blir part i
instrumentets villkor. Förvärv och avyttringar av finansiella
tillgångar redovisas således på affärsdagen som är den dag
då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra
tillgången. Upplåning redovisas när transaktionen
fullbordas, det vill säga på likviddagen.

Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller
skulden än noterade priser inkluderade i Nivå 1, antingen
direkt eller indirekt.
Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte i sin
helhet baseras på observerbara marknadsdata.
Per 2021-12-31 innehar koncernen endast finansiella
tillgångar i form av investeringar i onoterade bolag.
Onoterade innehav redovisas i nivå 3. Då samtliga
investeringar genomförts under det sista kvartalet
bedömer vi att anskaffningsvärdet återspeglar det verkliga
värdet vilket därför ligger till grund för värdet på samtliga
innehav per bokslutsdagen.
Bolaget har valt att marknadsvärdera samtliga finansiella
tillgångar med utgångspunkt i IPEV – International Private
Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. I
riktlinjerna beskrivs ett antal metoder för att fastställa
verkligt värde för respektive innehav. Stor vikt läggs vid
nyligen genomförda marknadsmässiga transaktioner i
bolaget t.ex. nyemission eller förvärv av existerande aktier.
Transaktioner i jämförbara bolag kan även användas.
Andra värderingsmetoder är diskontering av
prognostiserade kassaflöden med relevant
diskonteringsränta och genom att applicera
värderingsmultiplar såsom EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBITA,
EV/EBIT, PER och P/AuM som justeras för att ta hänsyn till
skillnader i marknad, verksamhet och risk. I allmänhet
appliceras vidare en likviditetsrabatt för onoterade
tillgångar. Värdering sker löpande och publiceras i
samband med bolagets finansiella rapporter.
Redovisning av intäkter

Verkligt värde har beräknats för samtliga finansiella
tillgångar och skulder enligt IFRS 13. Verkligt värde
uppskattas vara lika med bokfört värde för kundfordringar
och andra fordringar, övriga kortfristiga fordringar, kassa
och övriga likvida medel, leverantörsskulder och övriga
skulder samt upplåning. Bokfört värde minskat med
nedskrivningar utgör ett uppskattat verkligt värde för
kundfordringar och leverantörsskulder.
Koncernens finansiella tillgångar och skulder klassificeras
enligt IFRS 13 i följande tre kategorier:
Nivå 1: Noterade priser på en aktiv marknad för identiska
tillgångar eller skulder.

Koncernens intäkter består huvudsakligen av tjänster som
utförs till portföljbolagen såsom affärsmässig eller
finansiell rådgivning samt utdelningsintäkter och
förändring i verkligt värde på innehav i portföljbolag.
Konsulttjänster
Koncernen erbjuder tjänster till portföljbolag till rörligt
pris. Intäkten från levererade tjänster redovisas i den
period de tillhandahålls.
Utdelningar
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla
betalning har fastställts.
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Förändring i verkligt värde för innehav redovisade till
verkligt värde
Förändring i verkligt värde utgörs, för aktier som innehafts
såväl vid ingången som utgången av året, av förändring i
marknadsvärde mellan varje rapportperiod. För aktier som
förvärvats under året utförs viirdeförändringen av
skillnaden mellan anskatfningsvärde och marknadsvärde
vid utgången av året. För aktier som avyttrats under året
utgörs värdeförändringen av erhållen likvid och värdet vid
senaste rapportperiod.
Andelar i dotterföretag
Ett dotterföretag är ett företag som moderbolaget, direkt
eller indirekt, har ett bestämmande inflytande över. Ett
investmentföretag ska inte konsolidera sina innehav i
dotterföretag eller applicera IFRS 3 när de uppnått ett
bestämmande inflytande, bortsett från om dotterföretaget
också är ett investmentföretag. Istället ska dotterföretag
värderas till verkligt värde över resultaträkningen i linje
med IFRS 9. Andelar i dotterföretag återfinns i
balansräkningen under finansiella anläggningstillgångar.
Andelar i Intresseföretag
Ett intresseföretag är ett företag där moderbolaget har ett
väsentligt men inte ett bestämmande inflytande. För att
ett bolag ska klassificeras som intresseföretag gäller
normalt en röstandel på 20 - 50 %. Då CBWT är ett
investmentföretag ska man enligt med IAS 28 redovisa
andelar i intresseföretag till verkligt värde över
resultaträkningen i linje med IFRS 9. Andelar i
intresseföretag återfinns i balansräkningen under
finansiella anläggningstillgångar.
Nya och ändrade IFRS med tillämpning i aktuell period
respektive i framtida perioder
Publicerade nya eller ändrade IFRS med tillämpning under
kommande år har inte förtidstillämpats i denna rapport.
Någon förtidstillämpning planeras inte heller under
kommande år. Inga av nyheterna och ändringarna
förväntas ha någon väsentlig effekt på koncernens
finansiella rapporter.
Kassaflödesanalysen
Vid upprättande av kassaflödesanalysen har den indirekta
metoden använts. Vid tillämpning av den indirekta
metoden beräknas nettot av in- och utbetalningar i den
löpande verksamheten genom

att nettoresultatet justeras för årets förändring av
rörelsetillgångar och rörelseskulder, poster som inte ingår i
kassaflödet samt poster som ingår i kassaflödet för
investerings- och finansieringsverksamheten.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse föreligger om det finns ett möjligt
åtagande som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra
framtida händelser samt när det finns ett åtagande som
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att
det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med
tillräcklig tillförlitlighet. Upplysning sker såvida inte
sannolikheten för ett utflöde av resurser är ytterst liten.
Som eventualförpliktelser redovisas utfäst men ej
neddraget kapital.
Finansiella riskfaktorer

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella
risker: marknadsrisk, kreditrisk samt valutarisk.
Riskhanteringen sköts av ledningen enligt policys som
fastställts av styrelsen. Ledningen identifierar, utvärderar
och säkrar finansiella risker. Styrelsen upprättar skriftliga
policies såväl för den övergripande riskhanteringen som
för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk,
kreditrisk, samt placering av överlikviditet.
a) Marknadsrisk
Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden.
Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga
räntebärande tillgångar annat än likvida medel på bank, är
Bolagets intäkter och kassaflöde från den löpande
verksamheten i allt väsentligt kommer vara oberoende av
förändringar i marknadsräntor.
b) Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos banker och
finansinstitut. Den maximala kreditriskexponeringen
utgörs av det bokförda värdet på de exponerade
tillgångarna
c) Valutarisk
Bolaget är exponerat för valutakursrisk i de investeringar
som görs i utländska bolag. Ingen valutasäkring görs av
investeringarna i bolagen då investeringshorisonten är
långsiktig. Per 2021-12-31 uppgår total exponering mot
EUR till 56,7 MSEK. Bolaget har ingen exponering mot
andra valutor.
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Not 2: Finansiell riskhantering och
känslighetsanalys
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella
risker: investeringsrisk, marknadsrisk, kredit- och
motpartsrisk samt valutarisk. Ledningen identifierar,
utvärderar och säkrar finansiella risker.

Likviditetsrisk

Investeringsrisker
Bolagets avkastning på investerat kapital är till stor del
beroende av värdeutvecklingen i de förvärvade
portföljbolagen. Vidare är avkastningen i hög grad
beroende av värderingen av portföljbolagen vid
investerings- respektive avyttringstidpunkterna. Bolagets
riskhantering utgörs av en gedigen selekteringsprocess för
investeringarna och eftersträvar en diversifierad portfölj.
Vi genomför en noggrann utvärdering av potentiella
portföljbolag och väljer ut de bolag som har en klar och
tydlig profil med potential att generera bästa möjliga
avkastning. I vår utvärderingsprocess undersöker vi
fundamentala områden som över tiden starkt påverkar
avkastningen i riskkapitalbolagen såsom ledningens
förvaltningshistorik, kompetens, erfarenhet och strategi.
Marknadsrisk
Bolagets intäkter och kassaflöde från den löpande
verksamheten är i allt väsentligt oberoende av
förändringar i marknadsräntor. Det finns marknadsrisk
kopplat till värdet på bolagets finansiella
anläggningstillgångar. Nedan följer en känslighetsanalys
som visar vilken effekt en värdeförändring på 10 procent
till 30 procent skulle få på de finansiella
anläggningstillgångarna.

Känslighetsanalys
(belopp i TSEK)
Finansiella
anläggningstillgångar

Bolagets bankmedel finns hos Nordea Bank Abp, filial i
Sverige som har kreditrating A (Fitch Ratings 2021). För att
minimera kreditrisker görs löpande bedömning av partners
kreditvärdighet. Kreditrisk kan även uppstå indirekt i det
fall ett portföljbolag upptagit krediter. Denna risk
minimeras genom gedigen due diligence och uppföljning
av portföljbolagen

Bokfört
belopp

+/- 10%

+/- 20%

+/-30%

337 189,34

33 718,93

67 437,87

101 156,80

Bolagets likviditetsrisk består i händelse att Bolaget saknar
likvida medel för betalning av sina åtaganden. Per 2021-1231 uppgår bolagets omsättningstillgångar till 208 MSEK och
kortfristiga skulder uppgår vid samma tidpunkt till 1 MSEK.
Med grund i detta bedömer vi inte att det föreligger någon
väsentlig likviditetsrisk.
Valutarisk
Bolaget är exponerat för valutakursrisk i de investeringar
som görs i utländska bolag. Ingen valutasäkring görs av
investeringarna i bolagen då investeringshorisonten är
långsiktig. Per 2021-12-31 uppgår total exponering mot
EUR till 56,7 MSEK. Bolaget har ingen exponering mot
andra valutor. Nedan följer en känslighetsanalys som visar
vilken effekt en valutakursförändring i förhållandet mellan
EUR och SEK skulle få på innehavets värde.

Känslighetsanalys
(belopp i MSEK)

Innehav i EUR

Bokfört
belopp

+/- 10%

+/- 20%

+/-30%

56,70

5,67

11,34

17,01

Kredit- och motpartsrisk
Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos banker och
finansinstitut. Den maximala kreditriskexponeringen
utgörs av det bokförda värdet på de exponerade
tillgångarna. Endast banker och finansinstitut som av
oberoende värderare fått lägst kreditrating ”A” accepteras.
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Not 3: Personalkostnader
2021-07-13
-2021-12-31

Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Löner och andra
ersättningar
465

Styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Pensions-kostnader
0

(Varav tantiem)

0

0

Övriga anställda

300

0

Sociala kostnader

240

0

1 005

0

Ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättningar och förmåner
2021
Ordförande Thomas Karlsson

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Övriga
ersättningar

45

Summa
45

Styrelseledamot Johan
Gorecki

240

Styrelseledamot Lukas
Lindkvist

240
-

Verkställande
direktören

180

-

-

-

Summa

225

-

-

-

180
240

465

Medelantal anställda
2021-07-13
-2021-12-31
Medelantal anställda

2

Not 4: Arvoden och kostnadsersättning till revisorer
2021-07-13
-2021-12-31
Grant Thornton Sweden AB

Övriga tjänster

176

Summa

176
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Not 5: Inkomstskatt
2021-07-13
-2021-12-31
Aktuell skatt
Periodens skattekostnad

0

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skattekostnad vid omvärdering av redovisade värdet av
uppskjutna skattefordringar
Totalt redovisad skattekostnad

0
0

Skattesats (%)

2021-12-31

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats

-2 459
20,6%

507

-0,5%

-12

Ej skattepliktiga intäkter/ej avdragsgilla kostnader:
Orealiserade värdeförändringar på aktier i portföljbolag

Etableringskostnader redovisade direkt i eget kapital
Ej redovisade skattefordringar avseende underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

135,9%

3 342

-156,1%

-3 837

0,0%

0

Företaget har ej redovisade underskottsavdrag uppgående till 3 837 TSEK.
Då den övervägande delen av bolagets avkastning på investeringar enligt nuvarande skatteregler bedöms vara skattefri
har bedömning gjorts att inte redovisa någon uppskjuten skattefordran.
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Not 6: Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31
0

Ingående anskaffningsvärde
Periodens investeringar

337 245

Utgående anskaffningsvärde

337 245

Ingående värdeförändringar

0

Periodens värdeförändringar

-56

Utgående värdeförändringar

-56

Utgående bokfört värde

337 189

Bokfört värde per portföljbolag
Proxify AB

43 780

Pensionera Group AB

99 000

WiT Klingit Intressenter AB

37 609

E-Farm Intressenter AB

56 682

WiT Lanetalk Intressenter AB

66 520

WiT Prime Penguin Intressenter AB

Utgående bokfört värde

33 598

337 189

Värderingarna per 2021-12-31 har genomförts baserat anskaffningspris då samtliga investeringar genomförts under
december månad. Framgent kommer innehaven värderas till verkligt värde på kvartalsbasis. För värderingsprinciper, se
not 1.

Not 7: Övriga fordringar
2021-12-31

Kortfristigt lån WiT Klingit Intressenter AB*

18 996

Summa

18 996

*Lånet utbetalades den 23 december och återbetalades 5 januari. Givet den korta perioden har ingen ränta betalats.
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Not 8: Avstämning av Nettokassa
Nedan analyseras Nettokassan och förändringar av Nettokassan för den presenterade perioden.
2021-12-31
188 659

Likvida medel och kortfristiga placeringar
Kortfristiga fordringar

18 996

Låneskulder - förfaller inom ett år

0

Låneskulder - förfaller efter ett år

0

Nettokassa

207 655

Likvida medel och kortfristiga placeringar

188 659

Kortfristiga fordringar

18 996

Bruttoskuld

0

Nettokassa

207 655

Övriga tillgångar

Skulder hänförliga till
finansieringsverksamheten

Likvida medel och
kortfristiga
placeringar

Kortfristiga
fordringar

0

0

0

0

0

Kassaflöde

188 659

18 996

0

0

207 655

Nettokassa per 2021-12-31

188 659

18 996

Nettokassa per 2021-07-13

Låneskulder
som förfaller Låneskulder som
efter 1 år förfaller efter 1 år

Summa

207 655

Not 9: Finansiella tillgångar och skulder
2021-12-31
Verkligt värde
via resultaträkningen

Upplupet
Anskaffnings- Summa redovisat
värde
värde

Verkligt värde

337 189

337 189

337 189

188 659

188 659

188 659

188 659

525 848

525 848

226

226

226

226

226

226

Värdering

Direktinvesteringar
Likvida medel
Summa finansiella tillgångar

337 189

Leverantörsskulder
Summa finansiella skulder

0

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2021.
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Tillgångar

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Direktinvesteringar

337 189

Kortfristiga placeringar
Summa tillgångar

0

0

337 189

Några väsentliga skulder som värderas till verkligt värde finns inte.
I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda
instrument i nivå 3. Samtliga bolagets direktinvesteringar har klassificerats i nivå 3 eftersom de ej har observerbara indata
och eftersom de handlas sällan eller inte alls på en aktiv marknad.
Nivå 3-investeringar inkluderar bolagets innehav i onoterade bolag. När observerbara priser inte är tillgängliga för dessa
värdepapper använder bolaget en eller flera värderingstekniker, (t.ex. avkastningsmetoder eller inkomstbaserade
metoder), eller en kombination av teknikerna, där tillräckliga och tillförlitliga uppgifter finns tillgängliga. Inom nivå 3
består användningen av marknadens tillvägagångssätt generellt använda omsättnings- och resultatmultiplar av jämförbara
bolag, medan användningen av inkomstbaserade tillvägagångssätt består i allmänhet av nuvärdet av beräknade framtida
kassaflöden, justerade för likviditets-, kredit-, marknads- och/eller andra riskfaktorer.
Antaganden, uppskattningar och bedömningar som används av bolaget på grund av bristen på observerbara indata kan
avsevärt påverka det verkliga värdet på aktierna och därmed bolagets resultat. Avseende bolagets direktinvesteringar i
onoterade innehav har samtliga kunnat värderas baserat på anskaffningspris per 2021-12-31. Med anledning av detta
finns det per bokslutsdatum inte några sedvanliga värderingsparametrar att utföra känslighetsanalys på.
Följande tabell visar förändringarna för instrument på nivå 3 under räkenskapsåret 2021.

Ingående balans
Nya investeringar
Vinster och förluster redovisade via resultaträkningen
Utgående balans

Direkt-investeringar
värderade till
verkligt värde

Summa

0

0

337 245

337 245

-56

-56

337 189

337 189
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Antal aktier

Andel av
kapital/
röster (%)

Bokfört
värde
i

Bokfört
värde i

Huvudsaklig
verksamhet

Organisationsnummer Säte

731

12,5%

43 779 948

43 779 948

Digital
konsultverksamhet

559017-0733
Stockholm

2 800 362

9,9%

98 999 977

98 999 977

Pension & försäkring

556976-8269
Stockholm

WiT Klingit Intressenter AB

451 635

95,1%

37 609 415

37 609 415

Holdingbolag

559299-9741
Stockholm

E-Farm Intressenter AB

321 958

100,0%

56 682 000

56 682 000

Holdingbolag

559257-0179
Stockholm

WiT Lanetalk Intressenter AB

250 000

100,0%

66 520 000

66 520 000

Holdingbolag

559284-8112
Stockholm

WiT Prime Penguin Intressenter

200 500

100,0%

33 598 000

33 598 000

Holdingbolag

559313-7051
Stockholm

2021-12-31
Proxify AB

Pensionera Group AB

Ovan tabell visar bolagen direkt ägda av CBWT Intressenter AB. Fyra av bolagen är holdingbolag vars syfte är att äga
andelar i CBWTs faktiska portföljbolag. Specifikation över indirekt ägda portföljbolag följer nedan. I koncernredovisningen
tar CBWT Intressenter AB upp de direkt ägda portföljbolagen till verkligt värde via resultaträkningen. Detta inkluderar
nedan innehav.

Antal aktier

Andel av
kapital/
röster (%)

Bokfört
värde
I moderbolaget

Bokfört
värde i
koncernen

Huvudsaklig
verksamhet

Organisationsnummer Säte

Just Klingit AB

4 240

31,79%

-

-

Digital designbyrå

559287-1304
Stockholm

E-FARM GmbH

3 645

21,36%

-

-

Plattform för e135 738 Hamburg
handel

Lanetalk AB

3 088

28,70%

-

-

Digitalisering av
bowling

556840-1656
Stockholm

790 532

25,77%

-

- Logistik för e-handel

559062-5264
Stockholm

2021-12-31

Prime Penguin AB
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Not 10: Eget kapital
Antal aktier

Kvotvärde

Överkurs

Röster

Stamaktie

500 000

1,00

-

10

Preferensaktie

515 255

1,00

999,00

1

Aktiekapital
Ej registrerade preferensaktier

1 015 255
46 622

Aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning enligt §5 i
bolagsordningen, som återges förkortat nedan, i följande
prioriteringsordning.
a)

b)

c)

i första hand ska Preferensaktier erhålla 100 % av
samtliga Utdelningar intill dess att de erhållit
Utdelning motsvarande Företrädesbelopp.
i andra hand ska Preferensaktier erhålla 100 % av
samtliga Utdelningar intill dess att de erhållit
Utdelning motsvarande Företrädesränta.
i tredje hand ska Preferensaktier erhålla 80 % av
samtliga Utdelningar och Stamaktier ska erhålla 20 %
av samtliga Utdelningar.

”Företrädesbelopp” innebär summan av de belopp som
har tillskjutits bolaget i form av teckningslikvid för
Preferensaktier och aktieägartillskott avseende
Preferensaktier.
"Företrädesränta" innebär i förhållande till Preferensaktier
ett belopp motsvarande en årlig icke-kapitaliserad ränta
om tre (3) procent på Företrädesbelopp.
”Utdelning” innebär samtliga utbetalningar på aktier till
aktieägare, oavsett om de sker genom exempelvis
vinstutdelning, inlösen eller i samband med likvidation,
upplösning eller annan avveckling av bolaget.
Innan någon Utdelning sker till stamaktieägarna har
preferensaktieägarna rätt att återfå sitt investerade kapital
jämte en avkastningränta om 3% per år. Preferensaktiernas
rätt till avkastningsränta är endast kopplat till fördelningen
mellan aktieslagen och Bolaget har ingen skyldighet att
betala ränta till preferensaktieägarna. Därmed bedöms de i
sin helhet utgöra eget kapital.

Not 11: Upplysningar till
kassaflödesanalys
2021-07-13
-2021-12-31
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet
Värdejusteringar

-56

Totalt

-56

Not 12: Närståenderelationer
Bolaget har under året ingått ett distributionsavtal med
Coeli Wealth Management AB som ger dem rätt att
fakturera en avgift om 3 % på den del av emissionslikviden
som distributören tillfört med sina egna kunder vid
nyemission samt motsvarande avtal där WiT Venture
Partners AB har rätt att fakturera 3 % på den del av
emissionslikviden som det bolaget tillfört med sina egna
kunder.
Vidare har man ingått ett avtal med Coeli Investment
Management AB som ger dem rätt att fakturera en avgift
om 1 % av emissionslikviden som tillförts i samband med
nyemission samt ett serviceavtal med samma part som ger
dem rätt att fakturera 0,3 % av emissionslikviden per år.
Utöver dessa avtal 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
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villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller
oavslutad. Revisorerna har inte varit har inte varit delaktiga
i några affärstransaktioner enligt ovan. Per balansdagen
finns inte några utestående fordringar eller skulder mot
närstående parter.

Not 13: Eventualförpliktelser och
ställda säkerheter

Not 15: Händelser efter
räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång har bolaget investerat i
ytterligare portföljbolag samt upptagit ett lån om 50 MSEK
för att upprätthålla förvärvstakten fram tills nästa
nyemission som planeras efter sommaren. Utöver detta
har det inte skett några väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut.

Bolaget har inte några eventualförpliktelser eller ställda
säkerheter per 2021-12-31. Bolaget har ingått avtal om att
förvärva ytterligare aktier i Pensionera Group AB för 21
MSEK i samband med att FI godkänt Bolaget som ägare av
mer än 10% av bolaget. Denna transaktion har genomförts
under 2022.

Not 14: Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel
Fritt eget kapital
Årets resultat

545 091 580
-2 458 777
542 632 803

disponeras så att:

542 632 803

I ny räkning överföres

542 632 803

24

CBWT Intressenter AB
559327-3153

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i
Sverige. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för bolaget
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Styrelsen och verkställande direktören vill härmed avge årsredovisningen med tillhörande finansiell ställning för bolaget
för fastställelse på årsstämman 2022-06-16.

Stockholm 2022-06-16

Thomas Karlsson
Ordförande

Johan Gorecki
Styrelseledamot

Lukas Lindkvist
Styrelseledamot

Ulf Söderström
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-06-16
Grant Thornton Sweden AB

Olof Nordgaard
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTEL
SE
Till bolagsstämman i CBWT
Intressenter AB Org.nr. 559327-3153
Rapport om
årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för CBWT Intressenter AB för
räkenskapsåret 2021-07-13 - 2021-12-31.
Enligt vår 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 2021 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 2021 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt International Financial
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
•identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
•skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
•utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
•drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
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•utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
•inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för CBWT Intressenter AB för räkenskapsåret
2021-07-13 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

•på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Stockholm det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Olof Nordgaard

Grant Thornton Sweden AB

Auktoriserad revisor

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
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NYCKELTAL OCH DEFINITIONER
Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS.

Soliditet

Definitionerna av de nyckeltal som används i
årsredovisningen, motivering för användandet av
nyckeltalet samt avstämningstabeller är sammanställt
nedan.

Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar
Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar
innefattar både resultat från andelar i portföljbolag och
förändringar i verkligt värde från andelar i portföljbolag.
Bolaget och koncernen använder sig av det alternativa
nyckeltalet värdeförändring finansiella
anläggningstillgångar då det visar på hur värdet på
bolagets portföljinnehav utvecklas över tid, vilket anses
vara ett värdefullt mått för att följa portföljens utveckling.

Bolaget och koncernen använder sig av det alternativa
nyckeltalet soliditet då det visar hur stor del av
balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har
inkluderats för att investerare ska kunna bedöma bolagets
kapitalstruktur.
Nettokassa
Likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande
kort- och långfristiga fordringar med avdrag för
räntebärande kort- och långfristiga skulder.
Bolaget och koncernen använder sig av det alternativa
nyckeltalet nettokassa då det visar hur kassa (alternativt
skuld) -utvecklingen förändras över åren vilket anses
relevant för att belysa bolagets likviditet.
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AVSTÄMNINGAR AV ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE
DEFINIERAS ENLIGT IFRS
(TSEK om inget annat anges)
Koncernen

Moderbolaget

2021-07-13
2021-12-31
(6 mån)

2021-07-13
2021-12-31
(6 mån)

0

0

+ Förändringar i verkligt värde av andelar i portföljbolag

-56

0

Värdeförändring finansiella tillgångar

-56

0

Eget kapital

543 695

543 695

/ Balansomslutning

544 844

544 844

100%

100%

188 659

188 659

0

0

18 996

18 996

0

0

207 655

207 655

Resultat från andelar i portföljbolag

Soliditet
Likvida medel
+ Kortfristiga placeringar
+ Räntebärande kort- och långfristiga fordringar
- Räntebärande kort- och långfristiga skulder
Nettokassa
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