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Styrelsen för JSM Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser ftiregående år.

Förvaltnin gsb erättelse

Information om verksamheten

Bolaget startade sin verksamhet2006. Verksamheten består i attägaoch förvalta aktier, fastigheter,
konst, rättigheter inom sport och idrott samt bedriva uthyrning av ekonomipersonal och därmed ftirenlig
verksamhet.

Företaget har sitt säte i Varberg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har renodlingen av koncernen fortsatt.

Mars månad
Avyttrades samtliga fastigheter till Nivika Fastigheter AB.
JSM investerade i Varbergs Invest Holding AB som ägare av 42,5Vo av bolaget som skall investera i
innovativa bolag.
Förvärvade hästen Brassante KIHP som tränas av Amanda Ericsson.

Anril månad
Fusionen mellan JSM Holding AB och JSM Properfy AB verkställdes.
Varbergs Invest Holding AB förvärvade 80% av Smart Glas Nordic AB.
JSM och Untersteiner Racing forvärvar två travhästar, Icardi Am och Denco's Galliano. JSM äger 90%
av dessa och de tränas av Johan Untersteiner.
JSM Horse AB fusioneras upp i JSM Holding AB.
JSM investerar 20 Mkr i Nivika Fastigheter AB (publ).
JSM investerar 500 Tkr i ZYMIQ Technology AB.

Maimånad
JSM investerar I Lexly AB.
JSM avyttrar sitt innehav i Babyshop AB
JSM investerar i WeSports Scandinavia AB.
JSM och Untersteiner Racing förvärvar hästen Globel Eminent.
JSM sponsrar firandet av Göteborg 400 år genom avsluts fyrverkeriet.

Juni månad
JSM väljer Ulf Johansson på Frejs Revisorer AB till ny revisor.

Juli månad
JSM och Untersteiner Racing förvärvar hästen Artic
Hästen Brassante KIHP avyttrades. L
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Oktober månad

Det onoterade innehavet i Storskogen AB noterades på Stockholms Börsen.

November månad
JSM tecknade avtal med Frölunda Hockey om att bli Platinapartner
Samtliga aktier i Nivika avyttrades i samband runt noteringen.

December månad
Hästen Oklahoma Odeveld avyttrades.
JSM investerade 500 Tkr i The Moonhouse AB.
Vinsterna under 2027 på travhästarna uppgick till ca 146 Tkr.
JSM avyttrade 3%-enheter av sitt innehav i ReConnect Sverige AB.
Under månaden övergick värdet för ftirsta gången på aktieportföljen till över 100 Mkr.

Dotterbolaget JSM Active AB har under året utvecklats positivt - tyvärr påverkar fortfarande pandemin
bolaget negativt.

Under året har bolaget gjort nedskrivningar av fastigheter som har belastat resultatet med 4,0 Mkr.
Bolaget har också skrivit ner andelar i intresseftiretag med 2,9 Mkr. Detta överskrider vad som erfordras
gentemot ett marknadsvärde eller underliggande substansvärde. Anledningen är att ägarna och
bolagsledningen med hänsyn till Corona pandemin och dess effekter inte anser att det finns några
garanterade marknadsvärden. Det gäller att viirdera tillgångama till så låga värden som möjligt. Dessa
nedskrivningar har inte haft någon skatteeffekt utan syftet är endast attha garanterade värden i
balansräkningen.

Stor del av koncernen kassa är idag placerad i noterade aktier.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

Belopp vid årets ingång
Fusionsvinst
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 100 000 ll0 026202

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper

Förändring av eget kapital

2021
3 061

I 109

145 461
77,7

2020
7 194

-88 328
t26 610

81,9

Balanserat

resultat

103 540 833

6 485 369

2019
0

-12 929
112 500

67,3

2018
0

3 599
146 290

61,0

2017
212

7 491
140 593

62,0

Aktie-

kapital
100 000

Årets

resultat

2 879 984
2 879 984

Totalt

103 640 833
6 485 369
2 879 984

113 006 186 rL{r
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen fiireslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst
årets vinst
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110 026 201
2 879 984

112 906 185

disponeras så att
i ny r?ikning överftires tt2 906 185

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efteröljande resultat- och balansriikning med noter.

\"- d-
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

3 061 166
201 853

3263 0t9

-22745 550
-2 708 041

-5 47s 552
-30929143

11 t92 564
5 250

-641 235
28 775 497

1 200 000
2 309 373

s70 611
2 879 984
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2020-01-01
-2020-12-31

7 194 129
0

7 194 129

-ls 786 64t
-2 028 601

-2296s 176
-40 780 418

-t 979 367
677 378

-1 913 s60
-54 741 649

400 000
-87 927 938

7 064 087
-80 863 8s1

N_

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningsti llgångar
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster 3

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga ftiretag som det finns ett
ägarintresse i 4
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 5

Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat ftire skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-27 666124 -33 586 289

ls 6s0725 -41 0783s1

2 s68 r93 -10 447 749

2

| 109 373 -88 327 938

6
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

M at e r ie I I a an ldg g n in g s tillg ång ar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

F i n ans ie I la an ldg g n in g stil I g ån g ar
Andelar i koncemföretag
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga vtirdepappersinnehav
Uppskj utna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgånga r

K o rtfr istig a fo r drin g ar
Kundfordringar
A ktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not
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2021-12-31 2020-12-31

7
8

26 434284
4 099 720

30 534 004

0
1 200 000
1 02s 292

79 641 752
1t 614 187

93 481231
124 015235

342 089
103 484

1 241 737
1 687 310

19 757 970
21 445280

9 740 000
0

9 740 000

10 000 000
400 000

25 000 000
45 314 130

7 908 036
88 622 166
98362 166

108 046
0

I 105 208
l2t3 2s4

27 034875
28248129

9
10

1l
t2
13

145 460 sls t26 610ev



JSM Holding AB
Org.nr 556707-1500

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa Iångfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 (t3)

2021-12-31 2020-12-31Not

14

15

100 000
100 000

tt} 026 207
2 879 984

112 906 18s
113 006 185

27 782 500
27 782 s00

1 374 000
2 83s 333

0
136 240
326 257

4 671 830

100 000
100 000

184 404 684
-80 863 851

103 s40 833
103 640 833

l4 906 500
14 906 500

374 000
354 8t I

6 937 920
127 706
268 525

8 062 962

14s 460 515 126 610295Ltr
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAF.2072:7 Ärsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämftirt med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgån gar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

M at e r i e I I a an I iig g n in g s ti llg å n g ar
Stommar
Fasader, yttertak, fönster
Inre ytskikt
Installationer
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Travhäst
Hopphäst

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter niir komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. N?ir en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter for'löpande reparationer och underhåIl redovisas som kostnader.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller
balansdagen.

50
40
20
25
20

5

J

5

pd
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokftjrda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässig a avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period fcirändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell ftirpliktelse att betala ut en ersättning till ftiljd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Nyckeltalsdefi n itioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskomigeringar.

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

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillampning av redovisningsprinciper, 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 erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används ftir att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan awika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk for en väsentligjustering av redovisade värden för tillgångar och skulder 1 7
under nästa räkenskapsår \-qf
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Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 3 Resultat från andelar i koncernftiretag

Utdelning
Nedskrivning av andelar i koncernftiretag
Realisation vid försälj ning

Not 4 Resultat från övriga fiiretag som det finns ägarintresse i

Erhållna utdelningar
Resultat vid avyttringar
Nedskrivningar

Resultat vid avyttringar
Nedskrivningar

Not 6 Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag

2021

2021

0
0

t5 650 725
ls 650 725

2021

10 (13)

2020

2020

580 000
-45 208 350

3 549 999
-41 078 351

2020

0
0

-10 447 747
-10 447 747

147 371
-2 126 740
-l 979 369

2020

400 000
400 000

24

3 s10 693
l 000 000

-t 942 500
2 s68 193

Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2021 2020

12 192 564
-1 000 000
tt t92 s64

2021

I 200 000
1 200 000

N- {-'
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Not 7 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsviirden
Inköp
Fusion
Utgående ackumulerade anska ffningsvärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Fusion
Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Fusion
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Inköp
Försälj ningar/utrangeringar
Fusion
Utgå ende ackumulerade anskaffningsvärden

Försälj ningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Fusion
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

I l (13)

2021-12-31 2020-12-31

35 149 885
4 000 000

33 639 331
72 789 216

35 149 88s

35 149 885

-3 126 299
-543 556

-3 804 678
-7 474 533

-2 444 709
-681 s90

-3126299

-22283 586
-4 000 000

-12 596 8t3
-38 880 399

-22283 586

-22283 586

26 434284 9 740 000

2021-12-31 2020-12-31

280r 876
-490 000

2 790 000
5 101 876

3s 172
-923 324
-114 004

-1 002 156

4 099 720 \-k
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Not 9 Ändelar i koncernfiiretag

Ingående anskaffningsvärden
Aktieägartillskott
Genom fusion
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Genom fusion
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 1.0 Fordringar hos koncernfiiretag

Ingående anskaffningsviirden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående 4nskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31 2020-12-31

31 000 000 39 tt6 755
21 000 000
-29116755
31 000 000

-21 000 000

t2 (t3)

0 10 000 000

202r-12-31 2020-12-31

-30 000 000
I 000 000

20 000 000
-1 000 000

400 000
l 200 000
-400 000

1 200 000

25 000 000
t 025 292

-25 000 000
I 02s 292

45 314 130
34 327 622
79 641752

-29 016 754
-45 208 350
s3 225 104

-21 000 000

I 000 000
400 000

-1 000 000
400 000

Utgående redovisat värde 1 200 000 400 000

Not 11, Fordringar hos intresseftiretag och gemensamt styrda fiiretag
2021-12-31 2020-12-31

1025292 25 000 000

2021-12-31 2020-12-31

25 000 000

25 000 000

0
45 314 130
45 314 130

Utgående redovisat värde 79 641 752 45 314 130 \ t
\- 4',
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Not 13 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

Förändring av uppskjuten skatt

Avdragsgilla temporiira skillnader
Skattemäss iga underskottsavdrag

Not 14 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller efter fem år

Not 15 Ställda säkerheter

2021-t2-31 2020-12-31

Belopp vid
årets ingång

4 626 137

3 281 899
7 908 036

Årets
ftirändring

2 978 771

727 380
3 706 tsl

13 (13)

Belopp vid
årets utgång

7 604908
4 009 279

lt 614 187

22286 s00
22286 s00

l3 410 500
13 410 s00

För skulder till kreditinstitut:
F asti ghets inteckningar 38 2s0 000

38 2s0 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse

Varberg den 21 januari 2022

202I-12-31 2020-12-31

27 837 500
27 837 s00

Martin ,*:

Vår revisionsberättelse har lamnats 2 [ t 2-o L2-

Frejs

UIf J

Auktoriserad



FnEJs

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman iJSM Holding AB
Org.nr 556707-1500

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för JSM Holding AB för räkenskapså ret2O2t

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av JSM Holding ABs finansiella ställning per den ZOzI-I2-3Loch av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
å rsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttdlanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed isverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns onsvqr. Vi är oberoende i förhållande
till JSM Holding AB 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

övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2O2O har utförts av en annan revisor som lämnat en
modifierad revisionsberättelse daterad 5 februari 2021.

Styrelsens onsvor
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta, '6

JSM Holding AB, Org,nr 556707-1500
| (4)
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Revisorns onsvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhöra nde upplysningar,

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen, Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 4
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för JSM
Holding AB för räkenskapså ret 2O2l samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttdlanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns onsvor. Vi är oberoende i förhållande till JSM Holding AB 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
utta la nden.

Styrelsens dnsvar
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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
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 ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns qnsvar

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 i

något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- 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. {t
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har enprofessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsieg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 2i. januari2022

Frejs Reviso

Ulf Johan n

Auktoriserad revisor
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