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När vi stänger 2021 är det med en tillväxt på 27,8 % i koncernen trots effekten av covid -19. Pan-

demin har inneburit en stor påverkan på kundbeteendet och privatkunder har bokat av städning 

i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Detta har primärt gjorts till följd av sjukdom eller rädsla 

för sjukdom. Omsättningen på företagskunderna har dock varit mer stabil.

 Trots detta har tre förvärv genomförts under året och parallellt med det har moderbolaget 

en mycket positiv utveckling både på omsättning och lönsamhet. Den nya strategin som innebär 

att utveckla moderbolaget samtidigt som dotterbolag inom företagsstäd förvärvas är sjösatt 

och arbetet med att utveckla samtliga bolag pågår för fullt.

 Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar i koncernen har ökat från 19,0 MSEK 

till 28,4 MSEK. Den utvecklingen är vi mycket nöjda med, framför allt då vi kan konstatera att 

ökningen kommer från både den organiska verksamheten och de nya förvärven. 

 När vi går in i 2022 är det med stort självförtroende och en övertygelse om att resan bara 

har börjat. Den starka tillväxten fortsätter och omsättningen i koncernen har ökat med 40,6 % 

i kvartalet. Ökningen kom både från organisk tillväxt och genomförda förvärv.

 En positiv signal i kvartalet var att försäljningen av löpande abonnemangsstäd var mycket god. 

Detta gav förstås effekt i kvartalet men utlovar framför allt en stabil och bra utveckling framöver.  

 Koncernens omsättning i fjärde kvartalet var 97,3 MSEK vilket är en ökning med 40,6 % jäm-

fört med föregående år. Rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar för koncernen 

var 9,6 MSEK (6,3 MSEK). 

 Vi är övertygade om att vi, genom att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare, 

också får de mest nöjda kunderna. Nöjda kunder stannar länge och det resulterar i bra tillväxt 

med god lönsamhet. Vi lägger stort fokus på att kontinuerligt utvecklas som arbetsgivare 

och arbetsplats för att på det sättet få ännu mer engagerade och kompetenta medarbetare. 

I slutet av kvartalet förstärktes organisationen med två nya roller i syfte att accelerera vårt 

förbättringsarbete ytterligare, HR-chef och Kommersiell chef. Detta gör att bolaget går in i en 

ny fas av utveckling både för moderbolaget och dotterbolagen. Det finns fortsatt stor förbätt-

ringspotential och de nya rollerna kommer att göra stor nytta. 

VD har ordet:

Stefan Högkvist
Verkställande direktör
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Om HomeMaid AB
HomeMaid AB är ett företag inom tjänstesektorn. 
HomeMaid AB:s vision är att vara ett starkt och lönsamt 
företag samt ha en marknadsledande position i Sverige.
 HomeMaid grundades 1997 och finns idag på 21 orter 
med egna kontor och genom samarbetspartners är vi 
representerade på ytterligare 10-talet orter. Majoriteten 
av tjänsterna erhållna via HomeMaid är berättigade 
till RUT- avdrag. 
 HomeMaid AB:s affärsidé är att skänka lite magi till 
våra kunders vardag genom att avlasta dessa bekymret 
att hinna med både hem, jobb och familj. Vi verkar och 
agerar lokalt utifrån de förutsättningar som råder just på 
orten. Vår storlek blir en fördel för kunden då vi nyttjar 
och delar vår gemensamma kunskap och erfarenhet. 
Och – kanske viktigast, att som kund kan du lita på oss. 
Vi är professionella yrkesmänniskor med försäkringar 
och rutiner i ordning, kollektivavtal på plats och som 
tar ansvar.

RUT-avdraget och branschen
RUT-avdraget infördes 2007 och har under de femton 
senaste åren förändrat svenskarnas förhållningssätt 
till konsumtion av hushållsnära tjänster. Från att ha 
föregåtts av en debatt om pigor och putsning av mat-
silver handlar RUT-avdraget idag om en framgångsrik 
arbetsmarknadsreform som också blivit en integrations-
motor. HomeMaid är ett tydligt exempel på detta med 
medarbetare från 68 olika ursprungsländer. 
 Även om branschen präglats av stundtals politisk 
osäkerhet, förändrade regler och sänkt tak i avdraget, har 
branschen fortsatt att växa. 2021 omsatte den samlade 
branschen 14,0 miljarder kronor. Intresset för att köpa 
tjänster är bevisat starkt i Sverige. I en stressig vardag 
behövs det hjälp att pussla ihop ekvationen arbete, 
barn, fritidsaktiviteter, hushållsgöromål, trädgård och 
tillsyn av bostaden mm. 

Sedan 2007 har branschen ökat med över 2000 % och 
bidragit med över 19 000 heltidstjänster. RUT-tjänsten 
omsatte 2021 14,0 miljarder kronor vilket är en tillväxt 
om 16 %.

Geografisk spridning 
Nettoomsättningstillväxt för Region Mellansverige 
var 32,8 % (1,4 %), för Region Norr 11,1 % (-2,0 %) 
och för Region Syd 30,7 % (5,5 %).  
HomeMaids strategi är att successivt etablera sig på 
orter där en potentiell marknad finns.                                                        
 HomeMaid har i dagsläget kontor på 21 orter, från 
Sundsvall i norr till Malmö i söder samt långvariga 
samarbetspartners på de orter där vi inte är repre-
senterade själva.             

Koncernstruktur
HomeMaid AB (publ) är moderbolag i en koncern med 
två helägda dotterbolag och två dotterbolag med 
80% delägarskap: HomeMaid Halmstad AB, Top Städ 
Service i Sverige AB, KS Städ och Fönsterputs Almvik 
AB och KS Fönsterputs och Städ AB. I moderbolaget 
bedrivs den hushållsnära tjänsteverksamheten samt 
en del koncerngemensamma aktiviteter. 
 I Top Städ Service i Sverige AB bedrivs städ-/ sane-
rings- och lokalvårdsverksamhet med primär fokus på 
företag. I KS bolagen bedrivs städverksamhet i form av 
olika städtjänster såsom bland annat fönsterputsning, 
trappstädning samt yttre skötsel.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Styrelsen och verkställande direktören för HomeMaid AB (publ), organisations-
nummer 556543–8883, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021.
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HomeMaid

HomeMaids samarbetspartner
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KVARTALSÖVERSIKT (KONCERNEN)
Nedanstående översikt visar resultatutvecklingen per kvartal för åren 2020 och 2021.  

Ekonomisk utveckling

 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4 
 2021 2021 2021 2021  2020 2020 2020 2020
Nettoomsättning 63 727    82 657    78 394    97 290    61 505    61 433    59 921    69 184        
Övriga rörelseintäkter 2 801    1 385    3 964    2 416    835    723    3 350    2 670    
 66 528    84 042    82 358    99 706    62 340    62 156    63 271    71854         

Material mm -906    -2 030    -1 869    -2 358    -746    -715    -817    -1 233      
Övriga externa kostnader -8 229    -12 030    -10 356    -13 304    -7 168    -8 167    -7 160    -8 661      
Personalkostnader -52 121    -62 846    -61 734    -73 551    -51 511    -48 810    -48 239    -55 062     
Av- och nedskrivningar -1 636    -2 326    -2 860    -3 020    -1 648    -1 661    -1 689    -1 727      
 -62 892    -79 232    -76 818    -92 232    -61 073    -59 353    -57 905    -66 683    

RÖRELSERESULTAT 3 636    4 810    5 540    7 474    1 267    2 803    5 366    5 171    
        
Finansnetto -36    -104    -187    -215    -29    -37    -46    -72   
Skatt -828    -1 131    -1 331    -1 557    -330    -681    -1 193    -914           

PERIODENS RESULTAT 2 772    3 575    4 022    5 702    908    2 085    4 127    4 185             

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen per 2021 uppgår till 322 068 (252 043) kkr vilket innebär en tillväxt om 27,8 %. 
 Koncernens rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 31 302 (21 332) kkr. EBITDA marginalen uppgår 
till 9,7 % (8,5 %). Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 28 425 (18 979) kkr. 
EBITA marginalen uppgår till 8,8 % (7,5 %). 

Koncernens resultat före skatt uppgår till 20 917 (14 423) kkr. 
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ÅRSÖVERSIKT (KONCERNEN)
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 * 2014 *  2013 * 
Nettoomsättning 322 068 252 043 245 097 250 549 224 876 207 010 330 131 290 058 269 052 
Övriga rörelseintäkter 10 566 7 578 5 925 6 047 534 246 294 261 109 
 332 634 259 621 251 022 256 596 225 410 207 256 330 425 290 319 269 161 

Material mm -7 162 -3 511 -3 096 -3 070 -2 849 -2 473 -2 649 -2 070 -1 881 
Övriga externa  
kostnader -43 918 -31 156 -27 726 -31 595 -25 909 -23 978 -67 720 -58 425 -52 905  
Personalkostnader -250 252 -203 622 -208 043 -205 752 -181 440 -163 492 -229 051 -204 490 -190 484  
Av- och nedskrivningar -9 842 -6 725 -12 663 -4 835 -2 534 -2 462 -5 480 -4 149 -4 510 
 -311 174 -245 014 -251 528 -245 252 -212 732 -192 405 -304 900 -269 134 -249 780 

RÖRELSERESULTAT 21 460 14 607 -506 11 344 12 678 14 851 25 525 21 185 19 381 

Finansnetto -542 -184 -258 -214 -149 -212 -267 -495 -816
Skatt -4 847 -3 119 -2 530 -2 557 -3 472 -3 461 -6 106 -4 773 -4 401
Resultat från avvecklad
verksamhet     13 925 8 755 - - - 

PERIODENS RESULTAT 16 071 11 304 -3 294 8 573 22 982 19 933 19 152 15 917 14 164

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgår till 32 530 (24 620) kkr 
per balansdagen. Soliditeten uppgår till  20,3 % jämfört 
med 27,1 % per 2020-12-31. Eget kapital per aktie uppgår 
till 1,71 (1,35) kronor vid årsskiftet.

Investeringar
HomeMaids strategi avseende förvärv av verksamheter 
är att affärsvolymen skall komplettera en redan befintlig 
verksamhet för att ge synergi- och merförsäljningsef-
fekter, att den skall ske som ett led i etableringen på 
en ny ort eller att skapa dotterbolag som utvecklas och 
expanderar vidare.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar avser 
främst bilar som finansieras via finansiell leasing. Övriga 
investeringar avser framför allt kontorsutrustning och 
liknande.
 Investeringar i övriga immateriella tillgångar avser såväl 
identifierade kundrelationer och goodwill i förvärvade 
bolag som investeringar i verksamhetsstödjande system.

* Ej justerats för den avvecklade verksamheten.

NYCKELTALSÖVERSIKT (KONCERNEN)

 2021 2020 2019 2018* 2017 2016 2015* 2014* 2013*
Rörelsemarginal % 1) 6,7 5,8 -0,2 4,4 5,6 7,2 7,7 7,3 7,2 
Soliditet % 20,3 27,1 17,4 27,2 -94,1 47,8 46,6 44,1 39,6
Eget kapital per aktie kr 1,7 1,4 0,7 1,3 -8,9 3,6 3,6 3,2 2,7
Resultat per aktie kr 0,86 0,62 -0,18 0,47 1,26 1,09 1,06 0,89 0,79
Börsvärde per balansdagen mkr 372 213 130 132 135 279 227 160 121
Aktiekurs per balansdagen kr 18,00 7,39 7,15 7,00 9,31 13,30 12,00 7,45 6,80
 1) Rörelseresultat/Nettoomsättning
*Ej justerat för den avvecklade verksamheten (Veteranpoolen AB)
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Förvärv
HomeMaid tecknade den 23 mars avtal om att förvärva 
samtliga aktier i TopStäd Service i Sverige AB.
 TopStäd är ett framgångsrikt och välskött bolag inom 
segmentet företagsstäd. Bolaget har sitt säte i Norrköping 
och är främst verksamt i Östergötland. Verksamheten 
kommer att bedrivas som ett dotterbolag till Home-
Maid. Omsättningen 2020 uppgick till ca 44 MSEK och 
EBIT-marginalen till ca 16%. Bolaget har ca 300 kunder 
och 76 anställda. Tillträde skedde den 1 april 2021.

HomeMaid tecknade den 20 maj avtal om att förvärva 
rörelsen i Pro Assistans Sverige AB.
 Pro Assistans är verksamma från Göteborg och ner 
mot Malmö. Pro Assistans är verksamma inom hemstäd 
och bolaget har införlivats i HomeMaid. Årsomsättningen 
ligger på ca 13 MSEK. Bolaget har drygt 690 kunder och 
ca 30 anställda. Tillträde skedde 1 juni 2021.

HomeMaid tecknade den 1 september avtal om att förvärva 
80% av aktierna i KS Städ & Fönsterputs Almvik AB. KS 
är ett framgångsrikt och välskött bolag inom segmentet 
företagsstäd. Bolaget har sitt säte i Malmö och är främst 
verksamt i Skåne. Verksamheten kommer att bedrivas 
som ett dotterbolag till HomeMaid. Omsättningen 2020 
uppgick till ca 28 MSEK och EBIT-marginalen till ca 20%. 
Bolaget har ca 550 kunder och 70 anställda. Tillträde 
skedde den 1 september 2021.
 
Årsstämma i HomeMaid AB
Årsstämma hölls den 8 juni på Hotel Tylösand i Halmstad 
enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 393 
397 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 1 143 397 av 
aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade 
vilket motsvarar 45,5 % av rösterna. Följande beslutades:

• Stämman beslutade att fastställa resultat- och ba-
lansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande 
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
• Stämman beslutade att disponera resultatet enligt 
styrelsens förslag innebärande att utdela 9 121 kkr, 
vilket motsvarar en utdelning om 0,50 kronor per aktie.
• För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande 
funktionärer: Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson 

(omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin 
(omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte 
utsågs Stefan Högkvist till VD och Mats Claesson till 
styrelsens ordförande.
• Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare

Övrigt
• En ny digital utbildning för våra serviceassistenter 
har tagits fram och implementerats. Ambitionen är att 
utveckla kompetensen inom städ ytterligare och skapa 
ännu bättre förutsättningar för våra medarbetare.
• Ett CRM system har utvecklats och implementerats 
vilket har förbättrat effektiviteten i säljprocessen.    
• Under året har organisationen utökats med tre roller. 
Josefine Ullsten har rekryterats som Försäljningschef, 
Lena Nordin har rekryterats som HR-chef och Karin 
Dellback har rekryterats som Kommersiell chef. De här 
rollerna kommer att ge goda förutsättningar till fortsatt 
utveckling för HomeMaid.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
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HomeMaidaktien och ägarna

Aktiedata
Genomsnittligt antal aktier uppgår till 18 241 474 år 2020 
och 2021. Resultat per aktie uppgår till 
0,62 kr 2020 respektive 0,86 kr 2021.   

Närståendetransaktioner
Moderbolaget HomeMaid AB har fakturerat 200 kkr i 
Management Fee till dotterbolaget KS Städ och Fönster-
puts AB. Ersättningen för utförda ovan nämnda tjänster 
bedöms marknadsmässig.  

Bolagsstyrning och styrelsearbete 
Styrningen av HomeMaid sker via årsstämman, styrelsen 
och verkställande direktören i enlighet med aktiebo-
lagslagen samt bolagets bolagsordning, arbetsordning 
för styrelsen och VD-instruktionen.
 Vid ordinarie stämma i HomeMaid AB 2021-06-08 
omvaldes styrelseledamöterna Mats Claesson, Patrik 
Torkelson, Fredrik Grevelius och Andreas Gindin. Stämman 
beslutade att styrelsearvode ska utgå med 153 100 kronor 
till styrelsens ordförande, och 122 500 kronor till övriga 
ledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelse-
möte utsågs Mats Claesson till styrelsens ordförande. 
Under 2021 sammanträdde styrelsen totalt tolv gånger.

Förväntad framtida utveckling
HomeMaid AB:s ambition är fortsatt att uppnå en stark 
tillväxt inom området RUT genom en kombination av 
organisk tillväxt och förvärv. På en konkurrensutsatt 
marknad blir varumärke och image allt viktigare. Mark-
nadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt. 

Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som 
tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera 
service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar 
vid rekrytering av personal, införsäljning och under 
uppdragens genomförande.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstå-
ende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
inom HomeMaidkoncernen. Riktlinjerna föreslås i princip 
vara oförändrade jämfört med föregående år. Riktlinjerna 
skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare 
och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter 
årsstämman 2021 för tiden intill nästa årsstämma, samt 
även ändringar i gällande anställningsavtal som görs 
under sagda tid.
 Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas 
av styrelsen och denna ska ha rätt att frångå bolags-
stämmans beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl för det.
 Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande 
befattningshavarna konkurrenskraftiga och mark-
nadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning 
återspeglar den enskildes och koncernens prestationer. 
Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, 
pensionsförmån mm. Fördelningen mellan grundlön och 
rörlig ersättning skall stå i proportion till befattnings-
havarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av 
eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst 
till resultatet för koncernen och/eller personliga mätbara 

 A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Röster Röster %
House of Service Investment Sverige AB 2 250 000 296 534  2 546 534 11 546 534 42,4 %
Triega AB  3 786 082 3 786 082 3 786 082 13,9 %
Ekstrand Corporate Advisors AB  3 005 000 3 005 000 3 005 000 11,3 %
Övrigt  8 903 858 8 903 858 8 903 858 32,4 %
TOTALT 2 250 000 15 991 474 18 241 474 27 241 474 100 %

Ägarförhållanden
Per balansdagen finns totalt 18 241 474 antal aktier utgivna. Av dessa är 15 991 474 av aktieslaget B med en röst 
per aktie och 2 250 000 av aktieslaget A med fem röster per aktie. Nedan framgår ägarstrukturen per 2021-12-30:
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mål. Rörlig ersättning skall ha ett förutbestämt tak. För 
lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer 
tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade mål för 
verksamheten. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, 
vanligtvis genom årlig löneutvärdering.
 De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas 
pensionsförmåner och andra förmåner på marknads-
mässiga villkor och med beaktande av gällande regler 
liksom tidigare praxis inom HomeMaid.
Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid 
till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå 
riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
för det.
 Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befatt-
ningshavare skall vid uppsägning från befattningshava-
rens sida vara högst sex månader. Vid uppsägning från 
HomeMaids sida skall uppsägningslön och eventuellt 
avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning 
motsvarande sex månadslöner.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
HomeMaid AB är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt 
eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan 
ha inverkan på koncernens ekonomiska utveckling. De 
mest betydelsefulla är: politiska beslut, konjunkturen, 
förvärv, omvärldshändelser, medarbetare och kunder.
 Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala 
beslut såsom införande av trängselavgifter och övriga 
beslut som påverkar personalkostnaderna har stor 
betydelse för bolaget.
 Den allmänna konjunkturen och pågående politiska 
diskussioner/beslut som påverkar hushållsekonomin har 
betydelse för efterfrågan på tjänster inom koncernens 
verksamhetsområden liksom den allmänna konjunkturen 
har påverkan på tillgången på arbetskraft.
 HomeMaid AB:s strävan är att alltid leverera högkvali-
tativa och kundanpassade tjänster. I detta sammanhang 
kan personalens motivation och kunskap inte underskat-
tas. Att kunna rekrytera och attrahera rätt personal är 
av stor vikt för bolaget. 

HomeMaid AB:s kunder utgörs av allt från enskilda pri-
vatpersoner och kommuner till flera av Sveriges största 
företag. Uppsägning av uppdrag från större kunder kan 
få väsentlig betydelse. 

Moderbolaget
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgår till 281 040 
(252 043) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt
om 19 024 (16 235) kkr. Likvida medel uppgår till 9 900 
(32 488 kkr).

Förslag till resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kkr)
Överkursfond  3 758
Balanserat resultat    5 911
Årets resultat  14 872
Totalt  24 541

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande: 
att utdela till aktieägare (0,50 kr per aktie) 9 121
att i ny räkning överföres 15 420
Totalt  24 541

Resultatet av bolagets och koncernens verksamhet 
och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring 
i eget kapital samt kassaflödesanalys med tillhörande 
tilläggsupplysningar och noter.

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång
HomeMaid tecknade den 10 januari avtal om att förvärva 
rörelsen i Dala Service AB.
 Dala Service är ett framgångsrikt och välskött bolag 
inom segmentet företagsstäd. Bolaget har sitt säte i 
Leksand. Omsättningen 2021 uppgick till ca 17 MSEK. 
Bolaget har ca 95 kunder och 42 anställda. Tillträde 
skedde den 1 februari 2022.
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Resultaträkning - koncernen (kkr)

 Not  210101-211231 200101-201231
INTÄKTER
Nettoomsättning 3  322 068    252 043  
Övriga intäkter   10 566    7 578  
Summa intäkter   332 634    259 621  

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter   -7 162   -3 511   
Övriga externa kostnader 4 , 6   -43 918    -31 156   
Personalkostnader 7     -250 252   -203 622 
Avskrivningar av materiella    
och immateriella anläggningstillgångar  8     -9 843   -6 725  
Summa    -311 175   -245 014   
RÖRELSERESULTAT   21 459    14 607

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter   3    24  
Finansiella kostnader   -545   -208  
Summa   -542   -184  
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   20 917    14 423 
Skatt på årets resultat 9  -4 846   -3 119   
Summa   -4 846   -3 119  

Årets resultat   16 071    11 304 

Moderföretagets ägare   15 751    11 304   
Innehav utan bestämmande inflytande   320    0    
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Balansräkningar – koncernen (kkr)

  Not  211231 201231
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Övriga immateriella tillgångar  10    6 647    4 860   
Goodwill  11    49 499    11 676     
Summa   56 146    16 536     

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar  12    14 301    6 230      
Summa   14 301    6 230    

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga fordringar  14    137    100      
Summa   137    100   

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   70 584    22 866      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager
Handelsvaror      1 197    0
Summa   1 197 0

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar  15    27 334    14 558  
Övriga fordringar  15    2 609    1 848  
Aktuell skattefordran       0  290
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  16    26 971    18 790   
Summa   56 914    35 486   
KASSA & BANK  19 24 984    32 624   

SUMMA TILLGÅNGAR   153 679    90 976    
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Eget kapital och skulder – koncernen (kkr)

  Not 211231 201231
Eget kapital  17
Aktiekapital   912    912   
Övrigt tillskjutet eget kapital   21 092    21 092   
Balanserat resultat   9 246    2 616   
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   31 250    24 620   
Innehav utan bestämmande inflytande   1 280    0   
Summa eget kapital   32 530    24 620         

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut  18, 24    24 548 4 046  
Uppskjuten skatteskuld 22 1 853 2 244              
Summa   26 401 6 290   

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  24 8 801    3 238   
Aktuella skatteskulder   1 795    0   
Skulder till kreditinstitut  24    9 654    2 023   
Övriga skulder  20, 24 8 564    7 182   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  21    65 934    47 623   
Summa   94 748    60 066       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   153 679    90 976      
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 Aktie Övrigt tillskjutet Balanserat
 kapital kapital resultat  Summa
Ingående balans 2020-01-01  912    21 092    -8 688    0    13 316        

Årets resultat   11 304    0 11 304           

UTGÅENDE BALANS 2020-12-31 912    21 092    2 616    0 24 620      
    
Ingående balans 2021-01-01  912    21 092    2 616   0 24 620      
    
Årets resultat     15 751   320 16 071   
     
Utdelning till aktieägare     -9 121   -9 121   
     
Minoritetens andel av eget kapital i dotterbolag     
vid tillträdesdagen    960    960       
    
UTGÅENDE BALANS 2021-12-31 912    21 092    9 246    1 280    32 530         

Förändringar i eget kapital – koncernen (kkr)

Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan 
bestämmande

inflytande
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Kassaflödesanalys – koncernen (kkr)
   210101-211231 200101-201231
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster   21 459    14 607   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet A)  9 842    6 766   
Summa   31 301 21 373         

Betald skatt   -4 229    1 559   
Erhållen ränta   3    24   
Erlagd ränta   -545    -208   

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL   26 530 22 748         

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar   -7 326    -268   
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder   10 700    3 256   
Summa   3 374 2 988         

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   29 904    25 736   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -3 468    -1 177   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -8 405    -2 087   
Likviditetseffekt förvärv av dotterbolag   -42 946    0   
Förändring av långfristiga fordringar   -37    -43   
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -54 856   -3 307     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning till aktieägare   -9 121    0   
Förändring av skulder till kreditinstitut   26 433    100   
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   17 312    100     

ÅRETS KASSAFLÖDE   -7 640    22 529         

Likvida medel vid årets början   32 624    10 095         

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   24 984    32 624         

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN
A) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar   9 843    6 725   
Realisationsresultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar   0    41   
Övrigt   -1    0           
   9 842   6 766           
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Resultaträkning – moderbolaget (kkr)
  Not 210101-211231 200101-201231
INTÄKTER
Nettoomsättning 5     281 040    252 043   
Övriga intäkter 5     10 038    7 578              
Summa intäkter   291 078    259 621   

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter   -4 671    -3 511   
Övriga externa kostnader 4 , 5 , 6  -41 100    -32 770   
Personalkostnader 7     -222 475    -203 632   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella    
och immateriella anläggningstillgångar  8     -3 513    -3 401   
Summa    -271 759    -243 314

RÖRELSERESULTAT   19 319    16 307   

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER  5
Resultat från andelar i dotterbolag   0    -88   
Ränteintäkter    3    24   
Räntekostnader   -298    -8        
Summa   -295    -72   

RESULTAT FÖRE SKATT   19 024    16 235            

Skatt på årets resultat  9 -4 152    -3 749   
Summa   -4 152    -3 749   

ÅRETS RESULTAT   14 872    12 486   
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Balansräkning – moderbolaget (kkr)
  Not 211231 201231
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Övriga immateriella anläggningstillgångar 10     6 646    4 860   
Goodwill 11     2 994    4 721             
Summa   9 640    9 581               

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 12     662    95               
Summa   662    95               

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag 13     51 338    50   
Övriga långfristiga fordringar 14     137    100              
Summa   51 475    150               

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   61 777    9 826            

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar   16 727    14 558   
Fordringar hos koncernföretag   286    86   
Aktuella skattefordringar   0    290   
Övriga fordringar   12    1 848   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16     23 997    18 789             
Summa   41 022    35 571               

KASSA & BANK  19 9 900    32 488               

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   50 922    68 059               

SUMMA TILLGÅNGAR   112 699    77 885   
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Eget kapital – moderbolaget (kkr)
  Not 211231 201231
EGET KAPITAL   17

Bundet eget kapital 
Aktiekapital   912    912   
Reservfond   98    98      
Summa   1 010    1 010   

Fritt eget kapital
Överkursfond   3 758    3 758   
Balanserad vinst   5 911    2 546   
Årets resultat   14 872    12 486               
Summa   24 541    18 790          

SUMMA EGET KAPITAL   25 551    19 800               

LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Långfristiga skulder   15 640    0   
Summa   15 640    0  

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder   4 457    3 238   
Skulder till kreditinstitut   5 200    0   
Aktuell skatteskuld   160    0   
Övriga skulder 20     5 578    7 182   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21     56 113    47 665               
Summa   71 508    58 085               

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   112 699    77 885             
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Förändringar eget kapital – moderbolaget (kkr)
Moderbolaget    Balanserad vinst
 Aktiekapital Reservfond Överkursfond och årets resultat Summa
Ingående balans 2020-01-01 912    98    3 758    2 546    7 314                      
Årets resultat    12 486    12 486      
Utgående balans 2020-12-31 912    98    3 758    15 032    19 800         
     
Ingående balans 2021-01-01 912    98    3 758    15 032    19 800            
Årets resultat    14 872    14 872        
Utdelning till aktieägare    -9 121    -9 121 
        
Utgående balans 2021-12-31 912    98    3 758    20 783    25 551   
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Kassaflödesanalys – moderbolaget (kkr)
   210101-211231 200101-201231

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster   19 319    16 307   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet A)  3 513    3 442   
Summa   22 832    19 749             

Betald skatt   -3 702    1 213   
Erhållen/erlagd ränta   -295    16          

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL   18 835    20 978   

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar   -5 741    -285   
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder   8 063    3 822   
Summa   2 322    3 537              

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   21 157    24 515   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av  immateriella anläggningstillgångar    -3 467    -1 175   
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -51 288    0   
Förvärv av dotterbolag   -672    -125   
Likviderade enheters likviditetspåverkan   0    1 043   
Ökning av långfristiga fordringar   -37    -43            
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -55 464    -300   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning/amortering   20 840    -483   
Utdelning till aktieägare   -9 121    0       
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   11 719    -483             

ÅRETS KASSAFLÖDE   -22 588    23 732         
Likvida medel vid årets början   32 488    8 756           
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   9 900    32 488             

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET

A) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar   3 513    3 401   
Realisationsresultat vid utrangeringar   0    41       
   3 513    3 442       
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Allmän information
HomeMaid AB (publ) med organisationsnummer 556543-
8883 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte 
i Halmstad kommun. Adressen till huvudkontoret är 
Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad. 
 HomeMaids aktie är noterat på Spotlight Stockmarket. 
För mer information besök www.homemaid.se.

 Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de 
dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är 
upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget 
kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten 
elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterföretagens kapital 
som tillkommit efter förvärvet.
 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 
delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 
Uppskjuten skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner 
ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har 
redovisats som avsättning medan resterande del tillförts 
koncernens egna kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade 
reserver har beräknats till aktuell skattesats.
 Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för akti-
erna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet 
av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som 
koncernmässig goodwill. Internvinster inom koncernen 
elimineras i sin helhet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden varvid justering skett för transaktioner som 
inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel 
klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, 
tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och 
som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.  

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdesskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Försäljning av tjänster 
Inkomst från serviceavtal samt reparationer på löpande 
räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs 
och material levereras eller förbrukas. 
 
Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period 
de uppkommer.   
 
Ersättningar till anställda 
Ersättning till anställda i form av löner, betald semester, 
betald sjukfrånvaro mm samt pensioner redovisas i 
takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra 
ersättningar efter avslutat anställning klassificeras 
dessa av avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestäm-
da pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga 
ersättningar till anställda. 
 
Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med 
leasingobjektet i all väsentlighet har förts till leaseta-
garen. I annat fall är det fråga om operationell leasing.
I moderbolaget redovisas all leasing som operationell 
vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över 
leasingperioden.
 I koncernen betraktas leasingavtal avseende bilparken 
som nyttjas i produktionen som finansiell leasing. Finan-
siella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter 
redovisas som tillgång (materiella anläggningstillgång-
ar) respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och 
skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens 
verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. 
Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet 
läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas 
på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. 
Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period 

Not 1. Redovisningsprinciper  
Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). Belopp anges i kkr 
om inget annat anges.
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de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt 
över den bedömda nyttjandeperioden. Skulden delas 
upp i en kortfristig del (den del som förfaller inom ett 
år) och en långfristig. Den långfristiga delen rubriceras 
om långfristiga skulder och den kortfristiga som skulder 
till kreditinstitut.
 
Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen 
redovisas därmed sammanhängande skatt i resulta-
träkningen. För poster som redovisas direkt mot eget 
kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär 
skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En sådan 
skillnad kan uppkomma t.ex. vid en upp- eller nedskriv-
ning av en tillgång. Uppskjuten skatteskuld avseende 
temporära skillnader som hänför sig till investeringar 
i dotterbolag och filialer redovisas inte i koncernre-
dovisningen då moderbolaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 
och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker 
inom överskådlig framtid. 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.
 I Moderbolaget redovisas obeskattade reserver in-
klusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen 
delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital.

Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffnings-
värdet överstiger det verkliga värdet på koncernens 
andel i det förvärvade dotterbolagets nettotillgångar 
vid förvärvstillfället. I koncernen består goodwill av 
både inkråmsgoodwill och goodwill som uppstått vid 
förvärv av dotterbolag. Goodwill skrivs av linjärt över den 
beräknade nyttjandetiden. Vid moderföretagets förvärv 
av rörelser inom städbranschen kunde samordning ske 

med företagets verksamhet. Denna samordning har 
betydande kostnadsbesparande effekter som beräknas 
kvarstå under lång tid. Den goodwill som uppkom vid 
förvärvet skrivs därför av på tio år. Koncerngoodwill 
avskrivs på fem till tio år.

Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget 
är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Övriga immateriella 
tillgångar skrivs av på fem till tio år.
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet. Materiella anläggningstillgångar som är av 
mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd 
på högst tre år redovisas som kostnad vid det första 
redovisningstillfället förutsatt att företaget kan göra 
motsvarande avdrag enligt Inkomstskattelagen. Avskriv-
ningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat 
med beräknat restvärde vid nyttjande periodens slut, 
skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivningen påbörjas när den materiella anläggningstill-
gången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars 
nyttjandeperioder uppskattas till: Datorer 3 år Inventarier, 
verktyg och installationer 5 år.
 
Finansiella anläggningstillgångar 
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag ini-
tialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet 
av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott 
läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet 
vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned 
till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas 
vara bestående. Se även information under rubriken 
”Finansiella instrument”.

Borttagande från balansräkningen  
En materiell eller immateriell anläggningstillgång tas 
bort från balansräkningen vid utrangering eller avytt-
ringen eller när inte några framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användningen eller utrangering/avyttring 
av tillgången. Den vinst eller förlust som uppkommer 
när en materiell eller immateriell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad 
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som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försälj-
ningskostnader och tillgångens redovisade värde. Detta 
redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt 
eller övrig rörelsekostnad. 

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
och immateriella tillgångar  
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade 
värdena för materiella anläggningstillgångar och imma-
teriella tillgångar för att fastställa om det finns någon 
indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om 
så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde för 
att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. 
Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet 
för en enskild tillgång beräknas återvinningsvärdet för 
den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är 
det pris som företaget beräknar kunna erhålla vid en 
försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter 
och som har ett intresse av transaktionen genomförs, 
med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga 
till försäljningen. Vid beräkningen av nyttjandevärde 
diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde 
med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar 
aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde 
och de risker som förknippas med tillgången. För att 
beräkna de framtida kassaflödena använder företaget 
budget och prognoser. Om återvinningsvärdet för en 
tillgång fastställs till ett lägre värde än det redovisade 
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången ned 
till återvinningsvärdet. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna 
i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärde.
 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar bland annat kundfordringar och övriga ford-
ringar, leverantörsskulder och låneskulder.
 En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i 
balansräkningen när företaget blir part till instrumen-
tets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas 
bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten 
till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller 
när företaget förlorar kontrollen över den. En finan-
siell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktens fullgörs 
eller på annat sätt upphör. 

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. 
Vid värdering efter det första redovisningstillfället 
värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets 
princip, dvs det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga 
skulder värderas till nominellt belopp. 
 Långfristiga fordringar och långfristiga skulder vär-
deras efter det första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde.

Varulager
Koncernens varulager avser lager av handelsvaror i form 
av förbrukningsmaterial som säljs till kund. Varulagret 
är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkligt värde.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget 
har en legal eller informell förpliktelse till följd av en 
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. En av-
sättning omprövas varje balansdag och justeras så att 
den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp 
som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter 
förknippade med förpliktelsen, Avsättningen redovisas 
till nuvärde av de framtida betalningar som krävs för att 
reglera förpliktelsen.

Eget kapital
I koncernen delas det egna kapitalet upp i aktiekapital, 
tillskjutet kapital (det kapital som aktieägarna skjutit till) 
och balanserat resultat. I moderbolaget delas det egna 
kapitalet upp i bundet och fritt eget kapital.
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Upprättande av bokslut och tillämpning av redovis-
ningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga 
vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar 
och bedömningar är baserade på historiska erfaren-
heter och ett antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anser vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på 
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt 
från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. 

Uppskattningar och antaganden gällande nyttjandepe-
rioder avseende materiella- och immateriella tillgångar 
ses regelbundet över. För information om tillämpade 
nyttjandeperioder, se respektive rubrik i Not 1 Redovis-
ningsprinciper. Bolaget bedömer inte att uppskattningar 
och antaganden avseende tillämpade nyttjandeperioder 
kan ge upphov till några väsentliga felaktigheter.

Not 2. Viktiga antaganden och bedömningar 

Not 3. Nettoomsättningens fördelning - koncern & moderbolag
   2021 2020
   Koncernen Koncernen
Intäkter från externa kunder
Region Mellansverige   138 029    103 910         
Region Norr   49 297    44 389       
Region Söder   130 933    100 209            
Ej fördelade intäkter   3 809    3 535               
   322 068   252 043              

Not 4. Arvode och kostnadsersättning till revisorer

 210101–211231 200101-201231 210101-211231 200101-201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
PwC
Revisionsuppdraget  503    498    388    463   
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  0    131    0    131   
Skatterådgivning  326    35    326    35   
Andra uppdrag  341    50    341    36         
 1 170    714    1 055    665               
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Kundnöjdheten idag ligger på  
5,5 av 6 möjliga. 

 
Det är bra,  

men 
vi vill så klart bli ännu bättre!
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Not 5. Transaktioner med närstående bolag
   210101-211231 200101-201231
   Moderbolaget Moderbolaget
Andel av moderbolagets nettoomsättning som avser koncernföretag   0,0% (0 kkr) 0,0% (0 kkr)
Andel av moderbolagets övriga intäkter som avser koncernföretag   2% (200 kkr) 0% (0 kkr)
Andel av moderbolagets ränteintäkter som avser koncernföretag   0% (0 kkr) 0% (0 kkr)
Andel av moderbolagets räntekostnader som avser koncernföretag   0% (0 kkr) 0% (0 kkr)
Andel av moderbolagets inköp som avser koncernföretag   0,0% (0 kkr) 0,0% (0 kkr)

Upplysningar om närstående
Mellan HomeMaid och de närstående bolag som inte ingår i koncernen har inga transaktioner förekommit  
utöver det som redovisats i not 7. Övriga närstående utgörs av styrelse, ledning och ägare och med dessa  
har inte förekommit andra transaktioner än de som redovisats i not 1 och 7 samt i förvaltningsberättelsen.  
.    

Not 6. Operationell leasing

I koncernen rubriceras leasingavtal avseende bilparken som finansiell leasing. Anskaffningsvärde på leasingstocken 
uppgår till 19 566 (11 052) kkr och ackumulerade avskrivningar till -6 288 (-4 917) kkr. Den bokförda långfristiga 
skulden uppgår till 8 908 (4 046) kkr och den kortfristiga till 4 454 (2 023) kkr.   

 210101-211231 200101-201231 210101-211231 200101-201231  
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Under året betalda leasingavgifter 433    383    3 479    3 221               

Avtalade framtida leasingavgifter avseende 
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år 321    325    2 343    2 217   
Mellan två och fem år 867    524    1 682    1 786   
Senare än fem år 0    0    0    0   
 1 188    849    4 025    4 003              
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Not 7. Personal
 210101-211231 200101-201231 210101-211231 200101-201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
MEDELANTALET ANSTÄLLDA 739    565    626    565              

KÖNSFÖRDELNING
Kvinnor 548    446    488    446              
Män 191    119    138    119            
 739    565    626    565      

 210101-211231 200101-201231 210101-211231 200101-201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
KÖNSFÖRDELNING I STYRELSEN (per balansdagen)
Kvinnor 0% 0% 0% 0%
Män 100% 100% 100% 100%

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Löner och andra ersättningar 173 223    142 257    152 665    142 257             
Pensionskostnader 6 864    7 150    5 858    7 150             
Sociala kostnader 57 284    46 512    51 345    46 512             
 237 371   195 919    209 868    195 919   

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:
Löner och andra ersättningar 2 415    3 099    3 405    3 099   
Pensionskostnader 346    288    346    288   
Sociala kostnader 843    1 044    1 154    1 044              
 3 604    4 431    4 905    4 431         
         
Styrelsearvode till styrelsens ledamöter har kostnadsförts enligt följande:
   210101-211231 200101-201231
Mats Claesson (ordförande)   152    147   
Andreas Gindin (ledamot)   111    130   
Fredrik Grevelius (ledamot)   122    130   
Patrik Torkelson (ledamot)   121    130            
   506    537         
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Not 7. Personal forts

Utöver nämnda styrelsearvoden har inga ersättningar 
utgått förutom kostnadsersättningar till styrelsen. Till 
verkställande direktören Stefan Högkvist har utgått 
ersättning om sammanlagt 1 908 (2  563) kkr varav 320 
(990) kkr avser bonus. Bolaget har gentemot VD en 
uppsägningstid om 6 månader. Pensionskostnader till 
VD uppgår till 346 (288) kkr.   
 Löner och ersättningar till koncernens ledning ex-
klusive VD har uppgått till 5 044 (4 971) kkr varav 265 
(345) kkr avser bonus. Moderbolagets ledningsgrupp 
består av VD, sju (sju) regionchefer, en ekonomichef, en 
försäljningschef, en HR-chef samt en kommersiell chef. 
Ingen har en uppsägningstid överstigande sex månader. 
Pensionskostnader till ledningen exkl VD uppgår till 691 
(603) kkr.    

Pensionsförmåner för övriga ledande befattningshavare 
följer i allt väsentligt allmän pensionsplan.  
 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningsinne-
havare har fastslagits av årsstämman.
 Vid årsstämma 2019 beslutades att införa ett inci-
tamentsprogram  för ledande befattningshavare och 
andra anställda. Vidare information  om programmet 
finns vid noten om eget kapital.   
 Under 2012 beslutade styrelsen om ett bonusprogram 
riktat mot ledande befattningsinnehavare. Bonus-
programmet är baserat på bolagets och regionernas 
omsättning och lönsamhet.   
 Under år 2021 har bonus till koncernens ledning 
exklusive VD kostnadsförts om 265 (345) kkr exklusive 
lönebikostnader.    
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Not 9. Skatter

Uppskjutna skattefordringar och skulder
Uppskjuten skatt redovisas för tem porära skillnader m ellan redovisade och skattem ässiga värden på tillgångar  
och skulder och för underskottsavdrag. Koncernens uppskjutna skatteskuld består framförallt av uppskjutna 
skatteeffekter rörande koncernmässiga övervärden samt koncernmässiga justeringar.   . 
         

REDOVISAD SKATT
 210101-211231 201101-201231 210101-211231 200101-201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Aktuell skattekostnad (-) / skatteintäkt (+) 
Uppskjuten skatt 393    630    0    0         
Aktuell skatt -5 239    -3 749    -4 152    -3 749              
 -4 846    -3 119    -4 152    -3 749           

AVSTÄMNING AV SKATT
 210101-211231 % 200101-201231 % 
KONCERNEN
Resultat före skatt 20 917     14 423            
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -4 309    -20,6% -3 087    -21,4%
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -930    -4,4% -275    -1,9%
Koncernmässiga poster 393    1,9% 243    1,7% 
Redovisad effektiv skatt -4 846    23,2% -3 119    21,6%

MODERBOLAGET
Resultat före skatt 19 024     16 235              
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -3 919    -20,6% -3 474    -21,4%
Ej avdragsgilla kostnader -233    -1,2% -275    -1,7%
Ej skattepliktiga intäkter 0     0          
Redovisad effektiv skatt -4 152    21,8% -3 749    23,1%

Not 8. Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
 210101-211231 200101-201231 210101-211231 200101-201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Övriga immateriella tillgångar -1 681    -1 417    -1 681    -1 417   
Goodwill -5 617    -3 424    -1 727    -1 938   
Inventarier, verktyg och installationer -2 545    -1 884    -105    -46      
 -9 843    -6 725    -3 513    -3 401            
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Not 10. Övriga immateriella tillgångar - Hyresrätter,  kundrelationer,  
programvaror och liknande 
 210101-201231 210101-201231 210101-211231 200101-201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13 696    13 193    12 568    12 065                 
Årets investeringar  3 468    1 176    3 467    1 176        
Utrangeringar 0    -673    0    -673                  
Vid årets slut 17 164    13 696    16 035    12 568          

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -8 836    -8 092    -7 708    -6 964      
Årets nedskrivningar -1 681    -1 417    -1 681    -1 417      
Årets avskrivningar  -1 417    -1 172    -1 417    -1 172   
Utrangeringar 0    673    0    673                       
Vid årets slut -10 517    -8 836    -9 389    -7 708         
     
Redovisat värde vid årets slut 6 647    4 860    6 646    4 860       

Övriga immateriella tillgångar - uppdelat per typ av tillgång

Kundrelationer
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början 8 570    7 470    8 570    7 470      
Årets investeringar  2 935    1 100    2 935    1 100         
Vid årets slut 11 505    8 570    11 505    8 570     
     
Ackumulerade avskrivningar     
Vid årets början -4 608    -3 660    -4 608    -3 660      
Årets nedskrivningar -1 349    -948    -1 349    -948      
Vid årets slut -5 957    -4 608    -5 957    -4 608       

Redovisat värde vid årets slut 5 548    3 962    5 548    3 962      
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Not 10. Övriga immateriella tillgångar - Hyresrätter,  kundrelationer,  
programvaror och liknande forts.

Programvaror och liknande
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början 4 175    4 772    3 998    4 595      
Årets investeringar 533    76    532    76      
Utrangeringar 0    -673    0    -673         
Vid årets slut 4 708    4 175    4 530    3 998         
    
Ackumulerade avskrivningar     
Vid årets början -3 277    -3 481    -3 100    -3 304      
Årets avskrivningar  -332    -469    -332    -469      
Utrangeringar 0    673    0    673         
Vid årets slut -3 609    -3 277    -3 432    -3 100     
  
Redovisat värde vid årets slut 1 099    898    1 098    898     
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Not 11. Immateriella anläggningstillgångar - Goodwill

 210101-211231 200101-201231 210101-211231 200101-201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 30 233    30 233    22 760    22 760      
Investeringar 43 440    0    0    0      
 Vid årets slut 73 673    30 233    22 760    22 760              

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar
Vid årets början -18 557    -15 135    -18 039    -16 102      
Årets avskrivningar -5 617    -3 422    -1 727    -1 937      
Vid årets slut -24 174    -18 557    -19 766    -18 039                  

Redovisat värde vid årets slut 49 499    11 676    2 994    4 721    

Upplysning om prövning av nedskrivningsbehov för goodwill - koncernen    
Företagsledningen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill.  För 2021 har inget ned-
skrivningsbehov identifierats.     
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Not 12. Materiella anläggningstillgångar - inventarier, verktyg  
och installationer
 210101-211231 200101-201231 210101-211231 200101-201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 17 936    18 556    834    3 416      
Årets investeringar  10 616    2 046    672    84      
Försäljningar/utrangeringar 0    -2 666    0    -2 666         
Vid årets slut 28 552    17 936    1 506    834               

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -11 706    -12 488    -739    -3 359      
Årets avskrivningar  -2 545    -1 884    -105    -46      
Försäljningar/utrangeringar 0    2 666    0    2 666                  
Vid årets slut -14 251    -11 706    -844    -739               

Redovisat värde vid årets slut 14 301    6 230    662    95              
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Not 13. Finansiella anläggningstillgångar - Andelar i koncernföretag - 
Moderbolaget
   210101-211231 200101-201231
   Moderbolaget Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   50    6 868      
Likvidation   0    -6 818      
Årets inköp   51 288    0         
Vid årets slut 51 338    50                 

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början   0    -6 246    
Likvidation   0    6 246   
Årets nedskrivningar   0    0      
Vid årets slut   0    0           

Redovisat värde vid årets slut   51 338    50            

Specifikation av aktier i dotterbolag
  Antal andelar/ Redovisat värde Redovisat värde
Dotterbolag Säte Andel i % 211231 201231 
HomeMaid Halmstad AB, 559193-0713 Halmstad 50 000/100% 50    50   
KS Städ och Fönsterputs Almvik AB, 556878-8730 Malmö 80% 24 010    0      
Top Städ Service i Sverige AB, 556539-4813 Norrköping 100% 27 278    0       
   51 338    50         
   
Finansiell information för dotterföretag  
 Totala intäkter Årets resultat Totala tillgångar Totala skulder 
HomeMaid Halmstad AB, 559193-0713 0    0    136    86   
KS Städ och Fönsterputs Almvik AB, 556878-8730 * 36 325    6 084    14 309    8 047   
Top Städ Service i Sverige AB, 556539-4813 ** 40 430    4 168    15 635    8 393

* Avser helåret 2021 inklusive det helägda dotterbolaget KS Fönsterputs & Städ AB   

** Avser helåret 2021  
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Not 14.  Finansiella anläggningstillgångar - Andra långfristiga fordringar

Not 15. Kundfordringar och övriga fordringar

Koncernen har många kunder som köper HomeMaid ABs tjänster för förhållandevis små belopp. Detta i sig 
innebär en lägre kreditrisk även om flertalet kunder är privatpersoner. Risken att bolaget väsentligt påverkas 
av bristande betalningsförmåga hos vissa kunder bedöms som mycket liten. Under 2021 uppgår konstaterade 
och befarade kundförluster till ca 752 kkr (413).     

Tillgången avser lämnade depositioner.      

   211231 201231
   Koncernen Koncernen
Ingående anskaffningsvärde   15 115    18 141      
Tillkommande fordringar   402 585    315 054      
Inbetalning från kunder   -389 601    -318 080              
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   28 099    15 115             

Ingående reserveringar   -557    -305      
Årets förändring   -208    -252   
Utgående reserveringar   -765    -557        

Utgående bokfört värde   27 334    14 558      

I övriga fordringar ingår följande delposter:     
   211231 201231
   Koncernen Koncernen 
Skattekonto   2 579    1 839      
Övrigt   30    9         
   2 609    1 848         
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 211231 201231 211231 201231  
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Förutbetalda hyror 1 473    894    1 389    894      
Anställningsstöd 502    380    502    380      
Övriga förutbetalda kostnader 2 131    1 089    1 629    1 087      
Utfört ej fakturerat arbete 22 865    16 427    20 477    16 428         
 26 971    18 790    23 997    18 789            

Not 16. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 17. Eget kapital
Aktieslag
Antal aktier i moderbolaget uppgår till 18 241 474 varav  
2 250 000 är av aktieslag A och 15 991 474 är av aktieslag 
B. Kvotvärdet uppgår till 0,05 kr. En B-aktie medför en röst 
och en A-aktie medför fem röster.    
     
Teckningsoptioner
Vid årsstämman den 22 maj 2019 beslutades att införa 
ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare 
och andra anställda (LTIP 2019). Programmet omfattade 
högst 900 000 teckningsoptioner och riktades, med av-
vikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till det helägda 
dotterbolaget. HomeMaid Halmstad AB, org. nr 559193-
0713, (”Dotterbolaget”) för vidare överlåtelse till ledande 
befattningshavare och andra anställda i HomeMaid AB 
(publ). Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. 
Dotterbolaget har tecknat sig för och tilldelats 900 000 
teckningsoptioner. Anmälningar om att förvärva teck-
ningsoptioner har inkommit från ledande befattningshavare 
och anställda till en omfattning motsvarande cirka 81,5 
procent av teckningsoptionerna. Vid extra bolagsstämma 
i Dotterbolaget den 2019-06-14 beslutades att överlåta 
734 000 teckningsoptioner till de deltagare som har 
inkommit med en anmälan. 166 000 teckningsoptioner 
kvarstår i Dotterbolaget för att erbjudas kommande, nya 
medarbetare i HomeMaid-koncernen. Teckningsoptioner-
na överlåts till deltagare till ett pris om 0,13 kronor per 

teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt 
en oberoende värdering genomförd av BDO i enlighet 
med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption 
ger rätt till nyteckning av en aktie av serie B i HomeMaid 
AB (publ) till en teckningskurs om 9,50 kronor per aktie. 
      
Övrigt tillskjutet eget kapital   
Övrigt tillskjutet kapital avser tillskott från aktieägarna.
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Not 18. Långfristiga skulder – skulder till kreditinstitut – koncernen 
   211231 201231
   Koncernen Koncernen
Del av skuld som förfaller inom 2-5 år   24 548    4 046      
Del av skuld som förfaller efter 5 år   0    0           
   24 548    4 046            

Av den totala skulden avseende finansiell leasing om 13 362 kkr (6 069) förfaller:    
Inom ett år   4 454    2 023      
Mellan två till fem år   8 908    4 046        
   13 362    6 069  

Framtida finansiella kostnader för finansiell leasing   -559    -254   
Nuvärde på skulder avseende finansiell leasing   12 803    5 815        

Nuvärde på finansiella leasingskulder är som följer:   
Inom ett år   4 410    2 003      
Mellan två till fem år   8 393    3 812      
   12 803    5 815        

Not 19. Likvida medel - Checkräkningskredit
 211231 201231 211231 201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Beviljad kredit 16 000 16 000    16 000 16 000   
Utnyttjad kredit 0 0    0 0   
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Not 20. Kortfristiga skulder 

På balansdagen finns inga väsentliga skulder som förfallit till betalning.
I posten övriga skulder ingår följande delposter:
 211231 201231 211231 201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Mervärdesskatt 4 789    4 737    2 544    4 737      
Källskatt 3 751    2 445    3 030    2 445      
Övriga skulder 24    0    4    0            
 8 564    7 182    5 578    7 182      

Not 22. Uppskjuten skatteskuld  

Not 21. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar som redovisas i balansräkningen är hänförliga till följande:
   211231 201231 
   Koncernen Koncernen
Goodwill och internvinster   1 853    2 244      
   1 853    2 244    

Årets förändring:   
Skatteeffekt på koncernmässsiga nedskrivningar   
av inkråmsgoodwill och internvinster   -318    -318      
Effekt av ändrad skattesats   -75    0      
Övriga förändringar   2    71     
   -391    -247            
           

 211231 201231 211231 201231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Upplupna löner 19 163    14 243    15 432    14 243      
Upplupna semesterlöner 23 130    18 655    20 482    18 655      
Upplupna pensionsavgifter 1 357    473    1 357    473      
Upplupna sociala avgifter 12 628    9 593    10 916    9 593      
Upplupen löneskatt 4 354    1 766    3 638    1 766      
Övriga upplupna kostnader 1 218    879    921    921     
Förutbetalda intäkter 4 084    2 014    3 367    2 014         
 65 934    47 623    56 113    47 665               
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Not 23. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser – koncernen
   211231 201231
   Koncernen Koncernen
Ställda säkerheter
Hyresgaranti   350    350
Leasingkontrakt med äganderättsförbehåll   13 278 6 135   
Företagsinteckningar   22 000    19 000  
   35 628    25 485   

   211231 201231 
   Moderbolaget Moderbolaget
Ställda säkerheter
Hyresgaranti   350    350
Pantsatta aktier i dotterbolag   51 288    0     
Företagsinteckningar   19 000    19  000 
   70 638    19 350      

Not 24. Löptidsanalys - koncernen

Not 25. Händelser efter balansdagen

Upptagna skulder per balansdagen förväntas förfalla enligt nedan:   
2021 Mindre än 1 år  Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år
Skulder avseende finansiell leasing:  4 454    3 177    6 261    -
Skulder till kreditinstitut:  5 200    5 200    15 600    -
Leverantörsskulder och andra skulder:  17 365    - - - 
 27 019    8 377    21 861    0         

2020 Mindre än 1 år  Mellan 1 och 2 år  Mellan 2 och 5 år  Mer än 5 år
Skulder avseende finansiell leasing:  2 023    1 443    2 488    -
Leverantörsskulder och andra skulder:  12 443    - - - 
 14 466    1 443    2 488    0   

HomeMaid tecknade den 10 januari avtal om att förvärva rörelsen i Dala Service AB. Dala Service är ett framgångs-
rikt och välskött bolag inom segmentet företagsstäd. Bolaget har sitt säte i Leksand. Omsättningen 2021 uppgick 
till ca 17 MSEK. Bolaget har ca 95 kunder och 42 anställda. Tillträde skedde den 1 februari 2022. 
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Halmstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Mats Claesson Stefan Högkvist Patrik Torkelson
Ordförande Verkställande direktör Styrelseledamot

Andreas Gindin Fredrik Grevelius 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Halmstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Viktoria Larsson  
Auktoriserad revisor 

Assently: 2694eadc110c77a9fbae87eb0e5a442d1ebaa9fe0fb2601a6299252c70ac5f8f002b8b7c6e795e9df531612557f1fe4b4d14da7d01246e71f75052eb1a2e01dd



homemaid.se

Assently: 2694eadc110c77a9fbae87eb0e5a442d1ebaa9fe0fb2601a6299252c70ac5f8f002b8b7c6e795e9df531612557f1fe4b4d14da7d01246e71f75052eb1a2e01dd



Följande handlingar har undertecknats den 19 maj 2022
 

Underskrifter
 

HomeMaid ÅR final.pdf
(571547 byte)
SHA-512: cff84f73152b1d67434dd2a2c78e262e713df
8b2b2e065fb2cf075ed2fe78b587b0c6d10758fc1c25e2
1eeba011fd6acde628826f07311490f6ad018a841b32b

Stefan Johan Högkvist

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-19 12:12:34 (CET)

Mats Karl Claesson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-19 12:28:02 (CET)

Hans Patrik Torkelson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-19 12:28:43 (CET)

Fredrik Grevelius

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-19 13:02:29 (CET)

Andreas Nicolai Gindin

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-19 13:12:57 (CET)

Viktoria Larsson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-19 14:44:45 (CET)

Sida 1 av 2



HomeMaid ÅR final
Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
2694eadc110c77a9fbae87eb0e5a442d1ebaa9fe0fb2601a6299252c70ac5f8f002b8b7c6e795e9df531612557f1fe4b4d14da7d01246e71f75052eb1a2e01d
d

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently

Sida 2 av 2



 

 

1 av 2 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i HomeMaid AB (publ), org.nr 556543-8883 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HomeMaid AB (publ) för år 2021. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 4-41 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
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. 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 styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
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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 HomeMaid AB (publ) för år 2021 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. 

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. 

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 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. Den 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 

• 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Halmstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Viktoria Larsson 
Auktoriserad revisor 
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Case Audit Log
2022-05-19 10:11:29 UTC Case sent by Sofie Andersson


Title: HomeMaid ÅR final


HomeMaid ÅR final.pdf:
cff84f73152b1d67434dd2a2c78e262e713df8b2b2e065fb2cf075ed2fe78b587b0c6d10758fc1c25e21eeba011fd6
acde628826f07311490f6ad018a841b32b


2022-05-19 10:11:40 UTC Case request opened by party: Stefan Johan Högkvist [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 104.28.31.64


Useragent: Mozilla/5.0


2022-05-19 10:11:45 UTC Case reviewed by party: Stefan Johan Högkvist [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 94.234.48.34


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1


2022-05-19 10:12:34 UTC Case signed by party: Stefan Johan Högkvist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 94.234.48.34


2022-05-19 10:27:26 UTC Case request opened by party: Mats Karl Claesson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 172.225.69.153


Useragent: Mozilla/5.0


2022-05-19 10:27:29 UTC Case reviewed by party: Mats Karl Claesson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.178.187.202


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1


2022-05-19 10:28:02 UTC Case signed by party: Mats Karl Claesson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 195.178.187.202


2022-05-19 10:28:18 UTC Case request opened by party: Hans Patrik Torkelson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 90.229.239.203


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)


2022-05-19 10:28:21 UTC Case reviewed by party: Hans Patrik Torkelson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 90.229.239.203


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36


2022-05-19 10:28:43 UTC Case signed by party: Hans Patrik Torkelson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 90.229.239.203


2022-05-19 11:01:54 UTC Case request opened by party: Fredrik Grevelius [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 88.131.8.202


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0


2022-05-19 11:01:57 UTC Case reviewed by party: Fredrik Grevelius [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 88.131.8.202


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0


2022-05-19 11:02:29 UTC Case signed by party: Fredrik Grevelius [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 88.131.8.202


2022-05-19 11:12:15 UTC Case request opened by party: Andreas Nicolai Gindin [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 217.213.64.177


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2022-05-19 11:12:18 UTC Case reviewed by party: Andreas Nicolai Gindin [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 217.213.64.177


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
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2022-05-19 11:12:57 UTC Case signed by party: Andreas Nicolai Gindin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 217.213.64.177


2022-05-19 11:13:56 UTC Case reviewed by party: Viktoria Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 34.192.232.43


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36


2022-05-19 11:52:56 UTC Case request opened by party: Viktoria Larsson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.189


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-05-19 12:44:45 UTC Case signed by party: Viktoria Larsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.17.219.58


2022-05-19 12:44:45 UTC Case finished. Certificate generated
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-05-1814:20:44
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Viktoria Larsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1912:46:01
                    Viktoria Larsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1912:47:14
                    Viktoria Larsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1912:47:14
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    





Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3079331/e23d5bf5047f47a5ae237e7dece84d3603081904/?asset=verification.pdf



