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Resultaträkning
Belopp i Tkr

2021-05-05-2021-06-30

Nettoomsättning

0

Rörelsens kostnader

-4

Rörelseresultat

-4

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

- 837

Summa resultat från finansiella poster

- 837

Resultat efter finansiella poster

- 841

Periodens resultat

- 841
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2021-06-30

Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

398 192

Summa anläggningstillgångar

398 192

Kassa och bank

176

Summa omsättningstillgångar

176

SUMMA TILLGÅNGAR

398 368

Belopp i Tkr

2021-06-30

Aktiekapital

500

Ej registrerat aktiekapital

2 690

Överkursfond

131 810

Periodens resultat

- 841

Summa eget kapital

134 159

Obligationslån

263 372

Summa långfristiga skulder

263 372

Upplupna kostnader

837

Summa kortfristiga skulder

837

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

398 368
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Kassaflöde
Belopp i Tkr

2021-05-05-2021-06-30

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

0
-4

Ökning av rörelseskulder

263 372

Kassaflöde från den löpande verksamheten

263 372

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-263 692

Finansieringsverksamheten
Nyemission

500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

500

Periodens kassaflöde

176

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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0
176
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Eget kapital
Balanserat
resultat inkl.
periodens
Tkr
Ingående balans 2021-05-05
insättning aktiekapital
Apportemission

Aktiekapital Överkursfond
0

resultat

Summa

0

0

0

500
2 689

500
131 810

134 499

Nyemission
Periodens resultat
Utgående balans 2021-06-30

3 189

131 810

- 841

- 841

- 841

134 158
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Den finansiella rapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även de av Rådet
för finansiell rapporterings utgivna uttalanden tillämpas. RFR 2 innebär att den finansiella rapporten
för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är
möjligt inom årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka frivilliga och tvingande undantag från
och tillägg till IFRS som ska göras.
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket även är rapporteringsvalutan för
moderföretaget. Samtliga belopp är, om inget annat anges, redovisade i tusentals kronor.
Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdesmetoden. Detta innebär
att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag. I
koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifterna hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet
när dessa uppkommer.
Obligationslån
Bolagets obligationslån är redovisat till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. Direkta kostnader vid upptagande av lån inkluderas i anskaffningsvärdet.
Leasingavtal
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 för leasingavtal, istället redovisas leasingavgifterna linjärt över
leasingperioden i resultaträkningen.
Kassaflödes analys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.
Not 2 Andelar i koncernföretag
Tkr
Säte
Arenakoncernen moderbolag AB Stockholm
Utgående redovisat värde

2021-06-30
Andel
100%

398 192
398 192

Not 3 Obligationslån
Obligationslån har utställts om 270 000 tkr med ränta STIBOR + 6,75% årligen. Räntan erläggs
kvartalsvis. Obligationslånet har en löptid på 3 år.

Not 4 Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång
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Stockholm den 21 juli 2021

Rasmus Rossi
Verkställande direktör

Magnus Eriksson

Anna Homann

Hans Risberg

Min revisorsrapport har avgivits den 21 juli 2021

Jonas Ekman
Auktoriserad revisor
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Rapport från oberoende revisor
Till styrelsen i Arenakoncernen Holding AB (publ), org.nr 559315-9998

Rapport om finansiell rapport
Uttalanden
Jag har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Arenakoncernen Holding AB (publ) som
omfattar balansräkningen per den 30 juni 2021 och resultaträkningen för perioden 2021-05-05 – 202106-30, kassaflödesanalysen och redogörelse för förändringar i eget kapital för denna period samt en
beskrivning av väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.
Enligt min uppfattning har den finansiella rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 30 juni
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde som slutar den 30 juni 2021 enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att den finansiella rapporten
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och enligt IFRS så som de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en finansiell rapport som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av den finansiella rapporten ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets 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
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida den finansiella rapporten som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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
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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 den finansiella
rapporten.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporten, 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av den finansiella rapporten. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i den
finansiella rapporten om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om den finansiella rapporten. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en bolaget inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

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

•

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella
informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom bolaget för att göra ett uttalande
avseende den finansiella rapporten. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
revisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Strängnäs den 20 juli 2021
Jonas Ekman
Auktoriserad revisor
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