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Pro Patria anses ha sitt ursprung från det 
medeltida Svenska lantgillet, som 1766 
ombildades till ett slutet ordenssällskap 
med namn Pro Patria (lat. för fädernes-

landet) och med syfte att verka för bevarande av 
det gamla gillets ändamål och verksamhet. Mot 
slutet av 1700-talet beslöt emellertid ordens 
ledamöter att arbeta både som en sluten orden 
och som ett av allmänheten känt välgörenhets-
sällskap, vilket 1798 fick sitt nuvarande namn, 
Det Kongl. Sällskapet Pro Patria.  

År 1814 nedlades ordensinrättningen. Sällska-
pets verksamhet avsåg därefter att upprätthålla 
och utvidga sina barmhärtighetsstiftelser, barn-
bördshuset och försörjningen av där födda barn 
samt, genom utdelning av medaljer, uppmuntra 
och belöna samhällsnyttig verksamhet samt lång 
och trogen tjänst. (Utdelning av medaljen ”För 
trohet och flit” upphörde år 2005.)  

Sällskapet styrdes efter särskilda ”grundreg-
ler” stadfästa av Kungl. Maj:t 1853 samt ett av 
Sällskapet utfärdat reglemente med sedermera 
gjorda ändringar och tillägg. Numera leds 
Sällskapet enligt stadgar beslutade 2005.  Enligt 
dessa bestämmelser är vården av Sällskapets an-
gelägenheter anförtrodd en direktion bestående 
av nio ledamöter.  

Barnbördshuset Pro Patria i Stockholm inrät-
tades 1774 som Sveriges första barnbördshus på 
initiativ av doktor Christian Ludvig Ramström. 
Konungen, Gustav III, blir så förtjust i detta att 
han 1775 i brev till Collegium Medicum anbe-

faller ”att denna inrättning befrämja på alla sätt”. 
Ramström får emellertid ekonomiska problem, 
vilket når Sällskapet Pro Patria. År 1776 åtog sig 
Sällskapet att för all framtid underhålla och ut-
vidga det barnbördshus, som Ramström påbörjat 
och inrättat.  

Barnbördshuset var ursprungligen beläget 
på Rörstrandsgatan 7, nuvarande Wallingatan 
7, men flyttades 1778 till Stora Badstugatan 
22, nuvarande Sveavägen 40, på Norrmalm. På 
inrättningen mottogs gifta eller ogifta barnafö-
derskor som, antingen kostnadsfritt eller mot 
en låg avgift, vårdades där. Då dess läge och 
byggnad inte ansågs motsvara tidens krav på en 
dylik inrättning, flyttades barnbördshuset 1930 
till Thorildsvägen 5, där det fortlevde fram till 
årsskiftet 1951/52, då förlossningsverksamheten 
övergick till allmänna och större sjukhusorga-
nisationer. Under barnbördshusets senare tid 
förändrades verksamheten från att enbart ge 
vård till kvinnor med låg eller ingen inkomst till 
att också erbjuda en privat förlossningsvård till 
kvinnor som betalade för detta.  

Den fastighet där barnbördshuset Pro Patria 
senast varit inrymt (Thorildsvägen 5 i kvarteret 
Guldfasanen i Stockholm) såldes 1980 till staten 
efter att ha varit uthyrd en längre tid. Avkast-
ningen på det kapital som då skapades har däref-
ter använts för ekonomiskt stöd till barn och 
ungdomar i Sverige.   

Kungl. Sällskapet Pro Patria är nu en ideell 
förening.  

Kungliga sällskapet Pro Patria
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Direktionen

Sällskapets kanslist  
Kerstin Engström 
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Katarina Synnergård 

Ordinarie revisorer  
Auktoriserad revisor Lars Ahlén   
Direktör Lars Gårdö, ledamot i Sällskapet  
Revisorssuppleanter  
Auktoriserad revisor Lars Christer Fröjd  
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F d chefsjurist  
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Docent Peter Herin F d socialchef  
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Verkställande direktör  
Göran Nordström

Direktor Lotta Säfström Sällskapets sekreterare  
Marie Louise Bergh 

Fil dr Per Sandin 

Ordförande   
F d generalsekreterare  
Marianne af Malmborg

Vice ordförande  
Verkställande direktör  
Ulf Fahlgren 

Ledamöter

Adjungerade
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Sällskapets ändamål  
Enligt stadgarna har Sällskapet till ändamål dels 
att lämna ekonomiskt stöd till privatpersoner 
och föreningar med syfte att förgylla tillvaron 
för de unga, dels att utdela förtjänstmedaljer som 
belöning för framstående insatser inom främst 
de sociala, medicinska, humanitära eller kultu-
rella områdena.  

Av de ansökningar som kommer till Sällskapet 
framgår tydligt att samhällets stöd, i många fall, 
inte räcker till. Sällskapet fyller en viktig funk-
tion då det gäller att förbättra situationen såväl 
för utsatta barn och ungdomar som för dem som 
lever under ekonomiskt knappa förhållanden. 
De insatser Sällskapet kan bistå med är därför 
mycket angelägna.   
  
  

Sällskapets vision  
Vår vision är att alla barn i Sverige ska ha en 
trygg och harmonisk uppväxt.  
  
Sällskapets mål  
Sällskapet ska varje år dela ut minst 3 miljoner 
kronor. Tack vare god förvaltning av Sällskapets 
tillgångar har detta mål uppnåtts och kan bibe-
hållas.

  Antalet ledamöter ska vara 250-350 personer, 
som stödjer vår vision och som vill medverka till 
sällskapets utveckling. Vi strävar efter en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män och mellan 
personer som representerar våra verksamhetsom-
råden.  

  Vi deltar i nätverk och arbetar med kunskaps-
spridning om barn och ungdomar tillsammans 
med organisationer som stödjer vår inriktning.  
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Kungl. Sällskapet Pro Patria avger härmed 
berättelse om sin verksamhet under år 2019.  

Sällskapet  
Kungl. Sällskapet Pro Patria är en ideell förening 
med organisationsnummer 802002-7168 vars 
senaste stadgar fastställdes den 7 december 2005.   
 
Sällskapets årsmöte

I enlighet med bestämmelserna i Sällskapets 
stadgar har Sällskapet hållit årsmöte den 13 juni 
2019.  

Årsmötet hölls på Bååtska palatset i Stock-
holm, till vilket samtliga ledamöter kallats 

genom personlig inbjudan. Cirka 70 ledamöter 
deltog.  

Därefter offentliggjordes att Georg Riedel har 
utsetts till årets mottagare av Sällskapets medalj 
”För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken 
samt att Thor Guttormsen och Johan Wendt har 
utsetts till årets mottagare av Sällskapets medalj 
”För medborgerliga förtjänster” i 8:e storleken.

Sammanträdet avslutades och ordföranden 
lämnade ordet till sällskapets sekreterare som 
intervjuade 2019 års medaljörer. Därefter talade 
kulturjournalisten Camilla Lundberg, om ”Bar-
nens betydelse för klassisk musik”.

Kvällen avslutades med buffé i bankettsalen.

Förvaltningsberättelse  
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Sällskapets ledamöter  
Årsmötet beslöt, enligt Direktionens förslag, att 
till nya ledamöter i Sällskapet kalla Mia Nilsson, 
generalsekreterare Hela Människan, Kjell Blück-
ert, docent, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Jonas 
Arnell, kanslichef, Svenska Soldathemsförbundet, 
Georg Riedel, kompositör/musiker, Thor Gut-
tormsen, grundare Grunden Bois, Johan Wendt, 
grundare Mattecentrum och Ung Autism samt 

landshövdingarna Carl Fredrik Graf, Öster- 
götland, Berit Högman, Västernorrland och 
Björn O Nilsson, Norrbotten.    

Under året har följande ledamöter avlidit: Ian 
Goldie, Ingemar Skogö, Gunnar Hambreus, Carl-
Bertil Agnestig, Hans Rausing, Bengt Feldreich, 
Osborne Bartly, Margareta Biörnstad, Karen 
Blomqvist, Gerd Engman och Holger Bohlin.

Antalet ledamöter var vid årets slut 267. 
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Belöningsmedaljen ”För Medborgerliga för-
tjänster” har utdelats av Sällskapet sedan år 

1836.  
Enligt 1853 års reglemente skulle medaljen i 

regel präglas i silver. ”Med hänsyn till graden av 
den anmäldes medborgerliga dygd eller förtjänst 
eller till den anmäldes ålder eller levnadsställning 
eller andra avsevärda förhållanden kan dock sådan 
medalj präglas i guld.” I 1915 års reglemente 
stadgas att belöningarna består av två större och 
två mindre medaljer i guld eller silver.  

  Till och med 2004 delade Sällskapet ut dels 
en större medalj i guld eller silver, dels en mindre 
medalj i guld eller silver. Från och med år 2005 
delar Sällskapet ut en större (12:e storleken) och 
en mindre (8:e storleken) medalj i guld.  

Utdelning av medaljer 2019 
Sällskapets ledamöter har under hösten 2018 
inkommit med 23 förslag på mottagare av Säll-
skapets medalj ”För medborgerliga förtjänster” år 
2019. 
 
Georg Riedel tilldelades Kungl. Sällskapet Pro 
Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjäns-
ter i 12:e storleken.

”Georg Riedel har skapat otroligt mycket 

musikglädje både för vuxna och för barn. Han 
har bl a samarbetat med pianisten Jan Johansson 
i ”Jazz på svenska”, en av vår tids bäst säljande 
jazzinspelningar. Han har lett barnkörer som-
martid för allmänheten på Fårö.

Många förknippar Georg Riedel med musik 
för barn genom musik 
bl a till Astrid Lind-
grens verk på film och 
teater, t ex ”Lille katt” 
och ”Hujeda mej”, till 
Lennart Hellsing, till 
Alfons Åberg. Listan 
kan göras hur lång 
som helst. 

Ett exempel på 
vilket spår han satt 
i våra musikhjärtan 
är ”Idas sommarvisa” 
som idag har blivit en 
självklar tradition på 
svenska skolavslut-
ningar.

Pro Patria upp-
märksammar allt detta goda han givit oss genom 
att tilldela honom vår guldmedalj i 12:e storle-
ken.”

Medaljen ”För medborgerliga förtjänster” 
Georg Riedel, Thor Guttormsen och Johan Wendt fick ta emot sina medaljer av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.
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Kansliet  
På kansliet arbetar två personer, dels Sällskapets 
sekreterare tillika kanslichef, dels en handläggare 
av bidragsansökningar. Kansliet har telefontid 
måndag-onsdag kl. 10-12 och håller stängt för 
jul- och sommaruppehåll. 

Under året har kansliet tillsammans med 
Direktionen fortsatt arbetet med att utveckla 
föreningsstödet.
 
Verksamhet utanför Sällskapet  
• Ordföranden deltog i februari i Ledarskapsare-

nan som årligen anordnas av Ideell Arena.   
• Ordföranden var ordförande vid partnerskaps-

mötet i Ideell Arena i april 2019.
• Ordföranden närvarade vid Stockholms Bor-

gerskaps 400-årsjubileum i november 2019. 

• Ordföranden har deltagit i Ideell Arena:s ord-
förandenätverk två gånger under året.

• Sekreteraren har deltagit i Ideell Arena:s GS-
nätverk för ”små kanslier med stora uppdrag” 
vid två tillfällen under året.

• Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren 
samt ledamoten Christina Bergenstrand be-
sökte Ängsholmen Sköna dar i juni 2019.

Övrig verksamhet

Grundaren av Grunden Bois Thor Guttormsen 
och grundaren av Ung Autism och Mattecen-
trum Johan Wendt tilldelas Kungl. Sällskapet 
Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga 
förtjänster i 8:e storleken.

”Thor Guttormsen har startat en helt vanlig 
idrottsklubb i Göteborg som kallas Grunden 
Bois med ändå en viktig skillnad. Klubben riktar 
sig först och främst 
till tjejer och killar 
med intellektuella 
funktionsnedsätt-
ningar och verksam-
heten har nu varit 
igång i mer än 25 år. 
Dessa barn har fått 
finna glädje och kam-
ratskap i att träffas. 

Det idrottsliga är 
egentligen inte det 
centrala utan ett 
medel att ge dessa 
barn och ungdomar 
ett värde i vardagen. 
Glädjen att få vara med som alla andra i en 
gemenskap vilket också förändrar vardagen för 
familjerna.

För sina insatser till gagn för dem som lätt 
hamnar utanför vill Pro Patria uppmärksamma 
honom med vår guldmedalj i 8:e storleken.”

”Johan Wendt har 
gått från en utbild-
ning till civilingenjör 
i väg- och vatten-
byggnad till att 
engagera sig för att 
barn och unga med 
rätt stöd ska kunna 
förverkliga sina 
drömmar.

Det började med 
att han grundade 
Mattecentrum, som 
ger gratis läxhjälp i 
matematik, en idé 
som han också fört 
vidare till Danmark. 
Han har också bildat Kodcentrum, en ideell 
förening som lär barn programmering och  
ytterligare föreningen Ung autism, där barn med 
neuropsykiatriska diagnoser bl a kan träffas för 
att bara ha roligt. 

Johan Wendt betonar gärna att alla ska ha 
samma möjligheter, vilket kan tyckas självklart. 
Den viktiga är dock att han har gått från tanke 
till handling och satt detta på plats till gagn för 
så många barn. 

Pro Patria uppmärksammar Johan Wendt 
genom att tillldela honom vår guldmedalj i 8:e 
storleken.”
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Då de senaste åren verifierat att behovet av stöd 
till barnfamiljer inte minskar ger Sällskapet nu-
mera bidrag enbart till barn och ungdomar (upp 
till 18 år) och deras familjer samt till föreningar 
och organisationer med barn- och ungdoms-
verksamhet. Ansökningarna kommer från hela 
Sverige. 

Under verksamhetsåret 2019 har totalt 809 
(837 år 2018) bidragsansökningar, från privat-
personer och föreningar/organisationer, kommit 
in till kansliet.   

Ansökningarna fördelades på 698 (742 år 
2018) från privatpersoner och 111 (95 år 2018) 
från föreningar och organisationer.   

I enlighet med Direktionens beslut var 
uppgiften för år 2019 att som bidrag dela ut 
3 000 000 kr. Av dessa har 1 798 000 kr delats ut 
till föreningar/organisationer, varav 248 000 kr 
var för ett ”särskilt större projekt”. 

Till privatpersoner utdelades 1 249 000 kr. 
Den totala summan för årets utbetalade bidrag 
är 3 097 000 kr (2 597 000 kr år 2018). I sum-
man ingår ett särskilt 
bidrag på 50 000 kr till 
boken ”Vi måste börja 
med barnen”. 

”Vi måste börja med 
barnen” är en antologi 
utgiven på Ordfront 
förlag. Boken består av 
bidrag från 18 av Sveri-
ges främsta experter på 
barn och unga. Syftet 
med texterna är att lyfta 
och debattera vikten 
av att värna barnen. 
Redaktör för boken är 
frilansjournalisten Ylva 
Mårtens. 

De senaste årens ansökningar och beviljade 
sådana framgår av diagrammen som följer.  

Bidragen
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Bidrag till privatpersoner  
Av bidragsansökningarna från privatpersoner beviljades 245 stycken (278 år 2018) med sammanlagt 
1 249 000 kr (1 416 000 kr år 2018).   
  
Av ansökningarna från privatpersoner har under året endast bidrag till familjer med hemmavarande 
barn beviljats. Ensamföräldrar, främst kvinnor, är en stor kategori. Bidrag har delats ut till en mängd 
olika ändamål, men största delen, både vad gäller antal beviljade ansökningar och penningsumma, 
har gått till rekreation och fritid, datorer samt kläder (se diagram över kategorier).    
  
Av årets totala antal ansökningar från privatpersoner har cirka 40 procent (40 procent år 2018) tidi-
gare fått bidrag från Sällskapet.   
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ge min son lite extra och det han behöver. Blev så glad av 
att se hans lycka stråla i ansiktet.”
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Bidrag till föreningar och organisationer  
Av bidragsansökningarna från föreningar och organisationer beviljades 56 stycken (50 år 2018) med 
tillsammans 1 550 000 kr (1 181 000 kr år 2018).    
 
Mot bakgrund av Sällskapets utdelningspolicy har under året sådana ansökningar prioriterats där 
bidraget gjort att en viss verksamhet kunnat genomföras till fullo. Ansökningar av den storleksord-
ningen att bidraget endast påverkat verksamheten marginellt har inte beviljats.   
  
Bidrag har till största delen lämnats till lägerverksamhet, där bidraget medfört att fler barn, och 
även hela familjer, kunnat delta. I övrigt har bidrag bland annat lämnats till olika sociala aktiviteter, 
lägerverksamhet och utrustning.  
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Vi vill skicka ett stort tack till Pro Patria för ert 
stöd, vilket gjorde att vi kunde sänka scouternas 
lägeravgifter. Vi är övertygade om att detta 

gjorde det möjligt för fler familjer att låta sina barn åka 
med.” 

”Tusen tack för att ni gjorde det möjligt för våra 
ensamstående mammor och pappor att få uppleva detta 
äventyr tillsammans.”
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Under 2019 startade Pro Patrias treåriga sam-
arbetsprojekt med KFUM Ängsholmen/Sköna 
Dar. För år ett uppgick Pro Patrias stöd till  
244 250 kr. 

Målsättningen med Sköna Dar är att genom-
föra gratis dagläger i skärgården för barn och 
ungdomar under skolloven. Målgruppen är 
barn och ungdomar mellan 10 och 18 år som av 
olika anledningar inte har samma tillgång till 
fritidsaktiviteter eller lägerverksamhet. Sköna 
Dar riktar sig primärt till barn och unga från 
mindre bemedlade familjer och från områden i 
och kring Stockholm med lägre socioekonomisk 
status. Sköna Dar arbetar också för att nå barn 
och unga som är nya i Sverige eller har annan 
etnisk och kulturell bakgrund än svensk. Där-
med vänder sig Sköna Dar prioriterat till utvalda 
stadsdelar och kommuner utanför innerstaden 
där behovet av denna sorts verksamhet är efter-
frågad men saknas. Verksamheten fokuserar på 

att öka deltagarnas och ledarnas kunskap om 
naturen, allemansrätten och allt vad skärgården 
har att erbjuda. 

Ett ytterligare mål med Sköna Dar är att 
erbjuda unga människor ett första jobb och att 
få utvecklas som personer och ledare. Varje år 
rekryteras ca 40 personer som ideella ledare på 
lägren. De får utbildning i ledarskap, första hjäl-
pen och de aktiviteter som finns på Sköna Dar 
och får sedan prova på att axla ett stort ansvar 
i att leda barn och unga som kommer till verk-
samheten. 

 Under 2019 har Sköna Dar erbjudit barn och 
unga utflykter till Ängsholmen under påsklov 
och höstlov samt sommarlovsaktivitet under 
sammanlagt fyra veckor på Björnö naturreservat 
på Ingarö. Sköna Dar har haft över 900 besök 
och under 2019 har över 600 personer blivit 
nya medlemmar i KFUM Ängsholmen genom 
Sköna Dar.  

Särskilt stöd till KFUM Ängsholmen/Sköna Dar
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Sällskapets ekonomi  
Placeringsregler   
Direktionen ska enligt stadgarna förvalta Sällskapets tillgångar på bästa sätt för att uppnå en god 
avkastning till balanserad risk.  
  
Målet är att få såväl en god direktavkastning som en långsiktig värdetillväxt som möjliggör bevil-
jande av ekonomiskt stöd enligt stadgarna.  
  
Det långsiktiga reala avkastningsmålet för Sällskapets kapitalförvaltning är att genomsnittligt av-
kasta 3-4 procent per år.  
  
Kapitalet ska huvudsakligen placeras i den nordiska aktiemarknaden med inriktning mot större 
bolag inom olika branscher. Portföljen ska ha en sammansättning som möjliggör att Sällskapet kan 
fullgöra sina löpande betalningar.  
  
Portföljen  
Sällskapets aktieportfölj hade vid årsskiftet ett marknadsvärde av 143 816 745 kr (IB 115 847 065 kr 
justerad för uttag under året). Värdet av räntebärande tillgångar var 7 775 989 kr. Värdet på portföl-
jen har under året ökat med cirka 28 procent.

Sällskapets resultat och ekonomiska ställning 2019-12-31 framgår av följande redovisning.   
Portföljutvecklingen under året framgår av följande diagram.  

Kungl. Sällskapet ProPatrias fondutveckling 2019
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Styrelsen för Kungliga Sällskapet Pro Patria får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 
Pro Patrias verksamhet är inriktad på ekonomiskt stöd till barn och ungdomar och deras familjer. 
Sällskapet har också till uppgift att genom sitt medaljväsende uppmärksamma framstående insatser inom 
främst de sociala, medicinska, humanitära och kulturella områdena.
 
 
Sällskapet har sitt säte i Stockholm.
 
Flerårsöversikt  (Tkr) 2019 2018 2017 2016  
Nettoomsättning 7 349 6 016 5 275 4 818  
Resultat efter finansiella poster 15 963 7 445 6 761 6 802  
Soliditet (%) 99,8 99,9 99,6 99,8  

Eget kapital Balanserade Årets Totalt
medel resultat

 

Belopp vid räkenskapsårets ingång 107 149 410 7 444 902 114 594 312
 
Omf föregående års resultat 7 444 902 - 7 444 902

Årets resultat 15 962 576 15 962 576
 
Belopp vid räkenskapsårets utgång 114 594 312 15 962 576  130 556 888

 
 
 
 
 
Sällskapets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 
 

Direktionen för Kungliga Sällskapet Pro Patria får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
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Resultaträkning Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Sällskapets intäkter
Utdelningar 5 870 736 5 041 460
Ränteintäkter 1 478 297 974 618
Övriga rörelseintäkter 2 000 5 389
Summa sällskapets intäkter 7 351 033 6 021 467

Sällskapets kostnader
Medaljkostnader -210 661 -147 763
Lämnade bidrag -3 049 000 -2 597 000
Övriga externa kostnader -338 477 -328 928
Personalkostnader 1 -673 242 -653 300
Summa sällskapets kostnader -4 271 380 -3 726 991
Rörelseresultat 3 079 653 2 294 476

Finansiella poster
Placeringsresultat 12 882 939 5 150 426
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 0
Summa finansiella poster 12 882 923 5 150 426
Resultat efter finansiella poster 15 962 576 7 444 902

Resultat före skatt 15 962 576 7 444 902

Årets resultat 15 962 576 7 444 902

Summa Sällskapets kostnader

Summa Sällskapets intäkter
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2
Aktier 122 189 514 111 968 730
Summa finansiella anläggningstillgångar 122 189 514 111 968 730
Summa anläggningstillgångar 122 189 514 111 968 730

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Varulager medaljer 222 943 82 781
Summa varulager 222 943 82 781

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 364 216 125 725
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 82 003 79 500
Summa kortfristiga fordringar 446 219 205 225

Kassa och bank
Kassa och bank 8 015 729 2 452 986
Summa kassa och bank 8 015 729 2 452 986
Summa omsättningstillgångar 8 684 891 2 740 992

SUMMA TILLGÅNGAR 130 874 405 114 709 722
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserade medel 114 594 312 107 149 410
Årets resultat 15 962 576 7 444 902
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 130 556 888 114 594 312
Summa eget kapital 130 556 888 114 594 312

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 0 1 561
Övriga skulder 19 604 20 806
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 297 913 93 043
Summa kortfristiga skulder 317 517 115 410

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 130 874 405 114 709 722
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Noter
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
 
 
Not 1 Medelantalet anställda

2019 2018

Medelantalet anställda 2 2

 
 
Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 111 968 730 102 058 339
Inköp 63 273 397 37 186 986
Försäljningar/utrangeringar -53 052 613 -27 276 595
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 122 189 514 111 968 730

Utgående redovisat värde 122 189 514 111 968 730

 
Not 3 Ställda säkerheter

2019-12-31 2018-12-31

Optionskontrakt 9 531 000 6 302 780
9 531 000 6 302 780

 
 
Stockholm den 4 mars 2020
 

Ställda säkerheter
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