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Öhman Årsredovisning 2021

Öhman är en svensk familjeägd och fristående finansiell koncern som grundades 1906. 
Tom Dinkelspiel är styrelseordförande och Johan Malm koncernchef. Öhman är idag 
största ägare i Nordnet ($SAVE), bedriver investeringsverksamhet samt förvaltar 154,2 
miljarder kronor i dotterbolaget Öhman Fonder.



Öhman i korthet

Nordnet fyller 25 år. Nordnet startades med fyra personer den 
20 augusti 1996. Nordnet har nu 700 medarbetare i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland som hjälper 1,5 miljoner kunder 
med mer än 800 miljarder kronor i sparkapital.

3Öhman i korthet

INVESTERINGSPORTFÖLJ

Öhmans investeringsportfölj place-
rar i private equityfonder, direkt i 
onoterade tillgångar samt en likvid 
portfölj bestående av noterade 
aktier, räntebärande företagsobliga-
tioner och kassalikviditet

ÖHMAN FONDER 

Öhmankoncernens dotterbolag 
Öhman Fonder är Sveriges största 
fristående kapitalförvaltare med 
154,2 miljarder kronor under 
förvaltning. 

NORDNET

Öhmankoncernen är största ägare i 
Nordnet ($SAVE) som är en ledande 
nordisk digital plattform för spa-
rande och investeringar.

Koncernens soliditet

97 %

Årets resultat, koncernen 

1 117 mkr

Öhmankoncernens verksamhet

Morningstar utser Öhman Fonder till Årets bästa fondbolag 
2022. Vid utdelningen av Morningstar Fund Awards 2022 utsågs 
Öhman Fonder till Best Fund House: Overall. Utmärkelsen är ett 
tecken på att vi gör rätt saker och den motiverar oss att fortsätta 
utveckla oss inom aktiv, långsiktig och hållbar förvaltning.

Nordnet och Öhman lanserar The Re-turn initiative. Initiativet är 
ett sätt att bidra till en bättre framtid genom att stötta organisa-
tioner som kämpar för att hitta lösningar på miljö- och klimat-
problem, som ett sätt att ge tillbaka. För varje affär som genom-
förs på Nordnets plattform under 2022 donerar Öhman och Nord-
net tillsammans 10 öre. 

Nordnet vinner pris för ”Årets uppror”. I samband med utdel-
ningen av Privata Affärers Årets Bank delade tidningen ut priset 
Årets Uppror till Nordnet för kampen mot försämringen av 
villkoren för investeringssparkonton, ISK.

Öhman investerar i Quartr som revolutionerar investor rela-
tions och sättet att följa publika bolag från 16 olika marknader. 
Investerare får tillgång till bolagens kvartalssamtal med material 
och transkribering. Bolagets målsättning är att äga interaktio-
nen mellan investerare och publika bolag.

Öhman Årsredovisning 2021



Koncernchef och ordförande har ordet4

Ännu ett starkt år

Styrelseordförande Tom Dinkelspiel och koncernchef Johan Malm kommenterar ett år där Öhman gått 
bra. Efter ett stökigt 2020 som präglades av pandemin kom 2021 som ett år av respit inför 2022, som 
inlett med inflationsoro och Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina. 

Efter ett händelserikt 2020 var det många 
som andades ut. Vaccin mot Covid-19 hade 
utvecklats och nu skulle allt bli som vanligt. 
Men världen är sällan så svartvit. Vi fick ett 
år som gav färre överraskningar än 2020, 
där restriktionerna mildrades och central-
bankerna fortsatte att förse finansmarkna-
derna med kapital, men vi fick också nya 
virusvarianter, flaskhalsar i produktionen 
och transportproblem som ledde till viss 
börsoro. Under året arbetade Öhman hårt 
och nådde ett starkt resultat, vilket känns 
bra att ha i ryggen när nu 2022 inletts 
med en stigande osäkerhet som slagit mot 
världens börser och Rysslands oprovocerade 
attack på Ukraina.

Öhman står starkt, utan skulder, med en 
god kassa och beredskap för att kunna 
göra fler affärer om och när möjligheten 
ges. Koncernens styrka hänger till stor del 
samman med långsiktiga strategier och en 
renodling av verksamheten. Idag har Öhman 
tre tydliga ben att stå på.  

Det första benet är Öhmans huvudägarskap 
i Nordnet, där Öhman har representanter 
i styrelse och valberedning. Ambitionen är 
att stötta bolaget och fortsätta att utveckla 
bolaget som Nordens ledande plattform för 
sparande och investeringar. 

”Nordnets mål är att demokratisera 
sparandet och skapa en bättre finansiell 
framtid för alla sina kunder.”

Det övergripande målet att demokratisera 
sparandet i de länder där bolaget är verk-
samt och det nås genom att hjälpa fler till en 
bättre och stabilare privatekonomi. Det görs 
genom att erbjuda bra produkter, upp-
muntra människor att spara långsiktigt och 
utbilda dem så att de kan göra långsiktigt 
kloka ekonomiska val. Idag har Nordnet cirka 
1,5 miljoner kunder och växer med mellan 
20 och 25 000 kunder per månad i hela 
Norden, vilket tyder på ett starkt erbjudande 
som attraherar många.

”Nordnet vill ge en bredare kundgrupp 
en starkare köpkraft, möjlighet till bättre 
pension och en bättre ekonomisk bered-
skap. Ett sparkapital minskar oron för 
plötsliga oförutsedda ekonomiska utgifter. 
Nordnet vill göra det enkelt för fler att nå 
dit och behöver då hela tiden utveckla sitt 
erbjudande och göra det enkelt att förstå 
och använda plattformen.”

Under 2021 har även Öhmans andra ben i 
form av Öhman Fonder gått starkt. Bolaget 
förvaltar över 150 miljarder svenska kronor, 
växer i samtliga kundgrupper med stabil 
förvaltning och nöjda kunder. Resultatet är 
en effekt av ett enträget, långsiktigt arbete. 

Nettoinflödet av kunder har varit excep-
tionellt under 2021. Öhman Fonder 
växer snabbare än övriga marknaden och 
fondbolaget har allt från månadssparare till 
försäkringsförmedlare, privatpersoner och 
några av landets allra största institutioner 
bland sina kunder. 

Öhman Årsredovisning 2021



5Koncernchef och ordförande har ordet

VD ORD

Tom Dinkelspiel, ordförande och Johan Malm, koncernchef

Hållbarhetsfrågan har dominerat det 
offentliga samtalet de senaste åren och 
den har Öhman Fonder jobbat med länge. 
Redan i slutet av 1990-talet var fondbolaget 
ett av de första som erbjöd etiska fonder. 
I grunden handlar det om att hitta bra 
investeringsmöjligheter, då de bolag som 
kommer att vara långsiktigt lönsamma med 
bra tillväxt är de bolag som är tidigt ute och 
drar nytta av möjligheterna i den omställ-
ning vi står inför. Fonderna ska generera 
hög avkastning till sina kunder och därför 
handlar hållbarhet för Öhman Fonder inte 
om att välja bort utan om att välja rätt bolag.

Ambitionen är fortsatt hög och bolaget 
fortsätter sträva mot att förbättra allt från 
kunderbjudande till förvaltning och kommu-
nikation.

Det tredje benet vid sidan av Nordnet och 
Öhman Fonder är investeringsportföljen. 
Öhmans investeringsportfölj placerar i 
private equityfonder, direkt i onoterade 
tillgångar samt en portfölj bestående av 
noterade aktier, räntebärande företagsobli-
gationer och kassalikviditet. Målsättningen 
med investeringsportföljen är dels risksprid-
ning, dels att framtidssäkra Öhman genom 
att hitta investeringar som kan stötta koncer- 

nens befintliga bolag och kärninnehav, både 
i dagsläget och längre fram i tiden. Självfallet 
ska den också ge god avkastning. Centralt i 
alla investeringar är långsiktigheten. 

Koncernen fortsätter att följa sina investe-
ringar och bedöma de intressanta investe-
ringsmöjligheter som dyker upp. Den osäkra 
omvärlden gör uppgiften utmanande, men 
förhoppningsvis spännande och fortsatt 
lönsam.

Vi lägger ett händelserikt 2021 bakom oss 
och ser med viss försiktighet fram emot 
2022.

Öhman Årsredovisning 2021



Vi lämnade 2021 bakom oss med en imponerande uppgång på 
svenska aktier på nära 37 procent för den bredare marknaden. 
Det är svårt att tro att vi kan förvänta oss ett lika starkt 2022.

Makroekonomisk tillbakablick6

Jamal Abida Norling
VD, Öhman Fonder

Makroekonomisk
tillbakablick på 2021.

Öhman Årsredovisning 2021



Makroekonomisk 
tillbakablick  

7Makroekonomisk tillbakablick

2021 var året som skulle präglas av 
optimism. Pandemin skulle vara över och 
ett uppdämt behov av konsumtion och 
resande skulle agera motor för en urstark 
ekonomi. Detta infriades till viss del, men 
det blev inte helt som finansmarknaderna 
hade tänkt sig. Aktiemarknaderna hade 
en stark inledning på året och bland annat 
de svenska verkstadsbolagen gynnades 
av den tydligt cykliska återhämtningen. 
Den 10-åriga amerikanska obligationsrän-
tan, som brukar fungera som ett reglage 
för riskaptiten, steg tillsammans med 
uppfattningen att Federal Reserve skulle 
höja räntan. Den kraftiga ökningen från 
0,9 procent till 1,7 procent på bara någon 
månad, hjälpte till att svalka av den heta 
marknaden.

De ljusa framtidsutsikterna till trots pyrde 
något under ytan. De stora biltillverkarna 
varnade för brist på halvledarkomponenter, 
som ledde till ibland veckolånga produktions-
stopp. Detta var bara början på flaskhalsarna 
för en mängd insatsvaror. Priserna på energi, 
virke och frakt sköt i höjden, vilket ledde till 
en inflationsimpuls i början av sommaren på 
svindlande fem procent. Federal Reserve har 
två mål: sysselsättning och prisstabilitet som 
nu hamnade i konflikt då ytterligare tio miljo-
ner personer saknade sysselsättning. Men då 
detta bedömdes bero på temporära effekter 
som lyfte inflationen, tog Federal Reserve 
inflationsimpulsen med jämnmod och valde 
att fokusera på sysselsättningsmålet.

Samtidigt som de amerikanska och svenska 
aktiemarknaderna utvecklades starkt, var 
utvecklingen helt omvänd för de kinesiska 
aktiemarknaderna. Redan under hösten 2020 
stramade Kina åt de finansiella villkoren med 
högre styrräntor och tuffare krav på belåning 
för fastighetsutvecklarna. Under våren och 

sommaren inledde Kina så en kraftig våg 
av regleringar av utbildningssektorn samt 
IT-sektorn. När de värsta aktiefallen till 
följd av dessa regleringar stannat upp, fick 
de högt belånade kinesiska fastighetsut-
vecklarna problem till följd av de stramare 
lånevillkoren som infördes några kvartal 
tidigare. Den största utvecklaren Evergrande 
var sen med en betalning under hösten och 
gick så sakteliga mot en konkurs. Storleken 
på Evergrandes skuld gjorde världens 
aktiemarknader oroliga. När energipriserna 
i Europa steg kraftigt, med risk för höjda 
produktionskostnader och sämre tillväxt, 
blev det för mycket för marknaden och vi fick 
en sättning i svenska aktier på åtta procent. 

Under hösten gick den amerikanska inflatio-
nen in i en ny accelererande fas och nådde 
nya toppnivåer på nästan sju procent. Nu 
när inte enbart temporära effekter bidrog till 
inflationen utan även löner och hyror såg ut 
att stiga kraftigt, kunde inte Federal Reserve 
avvakta. De kommunicerade därför att de 
ämnar skala ner obligationsköpen snabbare 
än de först avsett och lämnade dörren öppen 
för tre räntehöjningar med start redan under 
våren 2022. Samtidigt som Fed kommuni-
cerade detta var den nya virusmutationen 
Omikron i antågande. I december blev det 
sedan uppenbart att Joe Bidens gigantiska 
infrastrukturpaket ”Build Back Better” som 
omfattar flera tusen miljarder dollar skulle 
falla med enbart en rösts marginal. 

Vi gick med andra ord in i 2022 med mindre 
generös penningpolitik och lägre finans-
politiska åtgärder än förväntat och det var 
upp till bevis för ekonomin att den kunde 
stå på egna ben och att vinsterna kunde 
fortsätta att växa, om än på en lägre nivå 
än 2021. Fortsatt låga räntor och troligtvis 
mindre störningar i produktionskedjor borde 
kunna stödja bolagen att generera vinst. Då 

centralbankerna inte lika tydligt kommer 
ställa upp som stötdämpare, var det troligt 
att svängningarna på marknaden skulle bli 
större under 2022. 

I början av 2022 har riskaptiten fallit 
kraftigt. En anledning är att Federal Reserve 
bekräftade att de kommer fokusera på 
inflationen, vilket kommer leda till ett flertal 
räntehöjningar och minskad balansräkning. I 
slutet av februari inledde dessutom Ryssland 
en invasion av Ukraina vilket sätter ytter-
ligare press på råvarupriser, inflation och 
produktionskedjor. I skrivande stund är de 
geopolitiska spänningarna stora, men ett ljus 
i tunneln kan vara att Nato och EU har enats 
på ett sätt som vi inte har sett på decennier.

Vi lämnade 2021 bakom oss med en impo-
nerande uppgång på svenska aktier på nära 
37 procent för den bredare marknaden. Det 
är svårt att tro att vi kan förvänta oss ett lika 
starkt 2022.

Öhman Årsredovisning 2021



Öhman Fonder8

Öhman Fonder är ett dotterbolag i 
Öhmankoncernen. Ägarnas långsiktighet ger 
fondbolaget förutsättningar att fatta beslut 
som kan vara obekväma och kostsamma 
på kort sikt men lönsamma på lång sikt. 
Genom åren har fondbolaget växt genom 
egen kraft och genom förvärv, vilket bolaget 
kommer fortsätta med. 

Fondbolaget är oberoende av de stora 
bankerna och försäkringsbolagen och 
arbetar enbart med kapitalförvaltning, 
vilket ger bättre förutsättningar för 
att lyckas bygga kundernas långsiktiga 
avkastning. Fondbolaget är en aktiv aktör i 
sitt risktagande, i sitt påverkansarbete och 
som samtalspartner till bolag, kunder och 
beslutsfattare. 

Vi har ökat vår marknadsandel 
under lång tid och givetvis till viss 
del fått draghjälp av gynnsamma 
marknadsförhållanden. Att vi 
ökat vår marknadsandel tror jag 
är en effekt av vår övergripande 
syn på kapitalförvaltning som 
karaktäriseras av långsiktighet, 
hållbarhet och aktiv förvaltning. 
En av de absolut viktigaste 
faktorerna tror jag också är 
det dagliga arbetet där vi hela 
tiden försöker förbättra allt vi 
gör. Ständig förbättring är vårt 
mantra.

Jamal Abida Norling 
VD, Öhman Fonder

Öhman Fonder

Öhman Fonder har haft en mycket 
stark utveckling under 2021. 
Marknadsutvecklingen har varit gynnsam 
och bolaget har haft ett stort nettoinflöde 
av kapital i bolagets fonder och portföljer. 
Fondbolagets förvaltade kapital ökade 
under året med hela 44,7 mdr kr och uppgår 
vid årets slut till 154,2 mdr kr.

Det är mycket glädjande att se att Öhman 
Fonders långsiktiga arbete med att förädla 
och förbättra verksamheten har gett 
resultat, när Morningstar utser Öhman 
Fonder till Årets bästa fondbolag 2022. Det 
är ett bevis på att bredden och kvaliteten i 
fondbolagets fondutbud står sig mycket väl 
på fondmarknaderna, såväl i Sverige som 
internationellt.

KORTA FAKTA OM  
ÖHMAN FONDER 2021

VD:   Jamal Abida Norling
Antal anställda: 66  
Rörelseintäkter: 323,1 mkr
Rörelseresultat: 125,6 mkr 

Bolaget har sitt säte i Stockholm och står 
under Finansinspektionens tillsyn.

Totalt förvaltat kapital

154,2 mdr
Nettoinflöde

20,0 mdr

Förvaltat kapital per tillgångsslag

Öhman Fonder är Sveriges största fristående kapitalförvaltare med 
154,2 miljarder kronor under förvaltning. Genom en grundlig värde-
ring av finansiella marknader och värdepapper skapar fondbolaget 
en långsiktig och uthållig avkastning till kunderna.

Svenska aktier 28 % , Globala aktier 47 %, 
Räntor 9 %, Företagsobligationer 16 %

28 %

47 %

9 %

16 %

Öhman Årsredovisning 2021



9Nordnet

Nordnet
Öhmankoncernens intressebolag Nordnet är en ledande digital 
plattform för sparande och investeringar, med verksamhet i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med användarvänlighet, 
hög tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger Nordnet 
kunderna möjlighet att ta sitt sparande till nästa nivå. 

Antal kunder

1 601 000
Sparkapital

801,6 mdr

Nettosparande

83,4 mdr

KORTA FAKTA OM  
NORDNET 2021

VD:   Lars-Åke Norling
Antal anställda:  648    
Rörelseintäkter:  3 628,4 mkr
Rörelseresultat:   2 451,2 mkr

Nordnets verksamhet står under till-
syn av Finansinspektionen i Sverige 
samt motsvarande myndigheter i 
Norge, Finland och Danmark. 

Kundtillväxt

31 %

Nordnet grundades 1996 och för 20 år sedan omdefinierade bolaget finansbranschen 
som den första digitala banken i Norden. Idag erbjuder Nordnet digitala lösningar inom 
sparande och investeringar, lån (privatlån, värdepapperslån och bolån) och pension.

2021 blev ett fantastiskt tillväxtår för Nordnet. Närmare 380 000 nya kunder har 
startat ett sparande på plattformen under året vilket är det högsta antalet någonsin. 
Nordnets kunders sparkapital överstiger nu 800 miljarder kronor vilket förklaras av 
en positiv börs och rekordstarka siffror för sparande. Nordnet gör för 2021 en vinst 
före skatt på 2,45 miljarder vilket är det bästa helårsresultatet någonsin och drygt 50 
procent högre än för 2020.

Fonder är ett område där Nordnet vill flytta fram sina positioner då fondsparande 
medför återkommande och jämna intäkter för bolaget, till skillnad från courtage från 
aktiehandel som är mer marknadsberoende. Under året har fondkapitalet hos Nordnet 
ökat med 54 procent till 154 miljarder kronor, att jämföra med en drygt fyrtiopro-
centig ökning för sparkapitalet som helhet. Antalet kunder hos Nordnet som sparar i 
fonder har passerat 700 000, och andelen fondsparande kunder har ökat från 41 till 45 
procent det senaste året. 

Öhman Årsredovisning 2021



Öhman ska vara en tydlig, aktiv ägare och bistå med analysresurser 
och kapital. Det gäller alla våra bolag i investeringsportföljen framåt.
Johan Malm, koncernchef Öhman

Investeringsportfölj10

Investeringsportfölj
Huvuddelen av kapitalet som vid årsskiftet uppgick till ca 5 miljarder kronor placeras i private equity-
fonder och direkt i onoterade tillgångar. De likvida tillgångarna består av noterade aktier, räntebärande, 
företagsobligationer och kassalikviditet och uppgår till ca 1,7 miljarder kronor.

Öhmans investeringsportfölj består av:

PE-FONDER, PARALLELLINVESTERINGAR

Åtaganden till PE-fonder samt 
parallellinvesteringar

Fastigheter

Buy-outs

Tillväxtkapital

Slättö

Nordic Capital

Neqst

Sprints Capital

DIREKTA INVESTERINGAR I ONOTERADE TILLGÅNGAR

Selektiva onoterade direktinves-
teringar

Teknik

Finansiella tjänster

Krediter

Quartr

DBT

LIKVIDA TILLGÅNGAR

Balanserad portfölj av likvida 
tillgångar

Noterade aktier

Räntor/krediter

Kassa

Innehav publiceras inte

Öhman Årsredovisning 2021



11Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 
Öhman ska vara en ansvarsfull koncern och ett föredöme som arbetsplats. Detta ska också genomsyra 
vår kommunikation, arbetsmiljö och företagskultur. Vi vill verka för hälsa, välbefinnande och utveck-
lingsmöjligheter för våra medarbetare. Ett annat prioriterat område är att främja medvetenhet om 
innovation inom hållbar utveckling.

Öhman agerar som en ansvarstagande ägare och har därför undertecknat det FN-stödda initiativet 
Principles for Responsible Investment (PRI). Vi ställer krav på oss själva och hur vi agerar som ansvarsfull 
koncern. Utgångspunkten för vårt interna hållbarhetsarbete är FN Global Compacts 10 principer om 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Öhmankoncernens affärsmodell

Öhmankoncernens verksamhet är uppdelad i tre verksamhetsområden; 

- Nordnet, nordens största noterade sparandebank är ett strategiskt innehav där Öhman är huvudägare.

- Öhman Fonder är Sveriges största fristående kapitalförvaltare med 154 mdr under förvaltning. Bolaget förvaltar 33 fonder 
aktivt och genererar intäkter i from av förvaltningsarvoden från fonderna samt diskretionära arvoden från kapitalförvalt-
ningen av institutionella, privata och organisationers förmögenheter.

- Inom området för investeringar förvaltar koncernen långsiktigt tillgångar i private equity samt noterade och onoterade 
värdepapper. Avkastningen genereras genom värdetillväxt och utdelningar.

Öhman Fonder - investeringsprocessen
Öhman Fonder arbetar utifrån policyn 
Ansvarsfulla investeringar som uppdateras 
och beslutas årligen av styrelsen. Genom sitt 
arbete med ansvarsfulla investeringar bidrar 
bolaget till ett mer långsiktigt investerings-
klimat där miljö-, sociala- och bolagsstyr-
ningsfaktorer (ESG) inkluderas i investerings-
processen. Ansvarsfulla investeringar blir 
därmed en viktig förutsättning för att uppnå 
målet att generera god långsiktig avkastning. 

Centralt i verksamhetens investeringsfilosofi 
är antagandet om att hållbarhetsfaktorer 
direkt påverkar ett företags långsiktiga 
tillväxt och lönsamhet, och i förlängningen 
därmed är värdeskapande. Bolagets 
definition av begreppet hållbarhet baseras 

på de företagsaktiviteter som upprätthåller 
eller förbättrar förmågan hos ett företag att 
skapa ekonomiska och samhälleliga värden 
på lång sikt. Kännetecken för vad Öhman 
Fonder anser är en långsiktig investering är 
att bolaget:

- Bedriver sin affärsverksamhet i linje med 
internationella normer och konventioner 
avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och anti-korruption
- Utvecklar och erbjuder innovativa produk-
ter och tjänster
- Agerar för att minimera den negativa 
påverkan på människor och miljö
- Har god affärsetik
- Sätter tydliga och mätbara mål

För att identifiera de bolag som motsvarar 
Öhman Fonders krav och förväntningar och 
vara en ansvarsfull ägare kombinerar vi i 
förvaltningen de tre metoderna; Väljer in, 
Väljer bort och Påverkar. För mer information 
se respektive fonds årsberättelse.

Öhman Årsredovisning 2021
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Miljö
Öhmans verksamhet är till största delen av 
kontorskaraktär. Som tjänsteföretag är vår 
egen verksamhets belastning på miljön för-
hållandevis liten. De delar av vår verksamhet 
som har den största direkta påverkan är våra 
lokaler, tjänsteresor och kontorsmateriel. 
Vi har även en indirekt påverkan genom de 
leverantörer vi köper produkter och tjänster 
av. Vår strävan är att minska både vår
direkta och indirekta miljöpåverkan.

Vi jobbar aktivt med att återvinna teknisk 
utrustning som passerat bäst före datum och 
bidra till en ökad cirkulär ekonomi. Under
2021 har samtliga datorer som införskaffats 
köpts på en andrahandsmarknad.

Tjänsteresor är en del av vår verksamhet 
som har stor miljöpåverkan och planering 
är ett viktigt verktyg för att minska denna 
påverkan. Vi strävar efter att åka tåg i större 
utsträckning. Resandet under 2021 låg 
fortsatt på låga nivåer på grund av pandemin, 
även om vi såg en ökning under hösten när 
myndigheterna lättade på restriktionerna. 
Även om vi nu kan resa mer än tidigare år ser 
vi att digitala möten är här för att stanna. Allt 
fler av våra kontakter sker digitalt.

Varje år mäter och redovisar vi de totala 
koldioxidutsläppen från verksamheten och 
klimatkompenserar. De totala utsläppen för
2021 var 31,9 ton, vilket är mindre än hälften 

av utsläppen 2020. Skillnaden beror till 
största del på minskat antal tjänsteresor 
under 2021.

På Öhman har vi ambitionen att vara klimat-
positiva och kompenserar därför 2,5 gånger 
våra utsläpp, det vill säga 80 ton för 2021. 
Kompensationen sker genom att vi finansie-
rar utbyggnad av förnyelsebar elproduktion 
i Västafrika. Kompensationen sker med hjälp 
av TRINE, en crowdfunding-plattform som 
lanserades 2016.

Klimatpåverkan 2021 2020 2019

Totala utsläpp, ton CO2e 32 68 125

Utsläpp per anställd, ton CO2e/anställd 0,4 0,5 1,0

Öhman Årsredovisning 2021
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Medarbetare

Att vara en positiv arbetsplats som attra-
herar och behåller rätt medarbetare är en 
förutsättning för vår framgång. Hos Öhman
ges utrymme för professionell och person-
lig tillväxt i en miljö som kännetecknas av 
ansvarstagande och engagemang. Vi verkar 
för att medarbetarna ska få möjlighet att 
utvecklas internt i organisationen och inte 
vara hänvisade till att byta arbetsplats för 
att komma vidare i arbetslivet.

Hälsa och säkerhet 
Öhman satsar på förebyggande företags-
hälsovård genom en årlig hälsokontroll för 
samtliga anställda. Hälsoundersökningen 
innefattar både fysiska och psykosociala 
aspekter. Syftet är att fånga ohälsa innan den 
får fäste och leder till sjukdom eller sjukskriv-
ning. Som arbetsgivare strävar vi efter att 
tydligt kommunicera vikten av balans i livet 
och träning i vardagen. Vi har återkommande 
organiserade motionstillfällen i form av löp- 
och cirkelträning samt promenader. Under 
2021 har pandemin påverkat det förebyg-
gande arbetet i och med att vi inte haft 
möjlighet att samla personalen på samma 
sätt som vanligt. Vi lägger stor vikt vid att nu 
kunna fånga upp eventuell ohälsa.

Öhman har sedan ett år tillbaka avtal om så 
kallade förmånscyklar. Syftet är att underlätta 
för medarbetare att ha en cykel som tillåter
cykelpendling under hela året på bästa möj-
liga vis. Vi arbetar aktivt med ett krissäker-
hetssystem för olika typer av hotbilder och
har under 2021 bytt till en ny leverantör som 
erbjuder ett för oss bättre system.

Mångfald och jämställdhet
Vi vill att arbetsplatsen ska bestå av medar-
betare med olika kunskaper, erfarenheter 
och kompetenser. Arbetsklimatet ska vara 
inkluderande och kännetecknas av respekt 
för alla enskilda individer. I rekryterings-
processen arbetar vi aktivt för att uppnå 

mångfald och jämställdhet. Öhman har en 
policy mot kränkande särbehandling med 
syfte att motverka diskriminering och trakas-
serier och bolagets mål är att alla medarbe-
tare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Öhman verkar i en bransch där medarbetar-
nas kompetens är den största tillgången. Det 
hålls årliga medarbetarsamtal med samtliga
anställda. Samtalet innehåller en utvärdering 
av det gångna året och en kartläggning över 
eventuella utbildnings- eller kompetens-
höjande åtgärder som medarbetaren är i 
behov av. En större brandskyddsutbildning 
genomfördes 2019 och under 2021 har 
nyanställda erbjudits densamma, för att alla 
ska ha samma grundutbildning.

Etiska riktlinjer
Öhmans interna regelverk avseende bland 
annat åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism, mutor samt insiderhan-
del syftar till att säkerställa en hög etisk nivå i 
verksamheten.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism
Strävan efter att stävja penningtvätt och 
finansiering av terrorism är en del i den dag-
liga verksamheten och en högt prioriterad 
fråga inom Öhman. 

Öhman Fonder lyder under lagen om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism och arbetar strukturerat med att 
bedöma risken för de produkter och tjänster 
som erbjuds. Öhman Fonders anställda 
utbildas regelbundet, åtminstone varje år, 
så att de har tillräckliga kunskaper för att 
följa företagets rutiner och riktlinjer. Öhman 
Fonder granskar samtliga transaktioner som 
utförs av bolagets kunder och har under 2021 
inte funnit skäl att anmäla några misstänkta 
transaktioner till myndighet.

Åtgärder mot mutor
Öhman har antagit etiska riktlinjer som bland 
annat innefattar regler om mottagande av 
gåvor och följer även den praxis som utveck-
lats på området. Representation, resor och 
tjänster kan ibland vara förtäckta former av 
muta respektive bestickning. Som tumregel 
gäller att en förmån är otillbörlig om den inte 
utgör ett naturligt led i mottagarens tjänste- 
utövning eller är att betrakta som uttryck för 
allmänt godtagbara umgängesformer. Inga 
incidenter har rapporterats 2021.

Åtgärder för att förhindra marknadsmiss-
bruk insiderhandel m.m.
Öhman Fonder har antagit riktlinjer avseende 
anställdas egna värdepappersaffärer respek-
tive marknadsmissbruk. Dessa riktlinjer syftar 
till att motverka att anställda utnyttjar den 
information som finns att tillgå inom Öhman 
Fonder för egen vinning vid handel på vär-
depappersmarknaden (insiderhandel) samt 
att övervaka värdepappershandeln i Öhman 
Fonders fonder och övriga tjänster. Öhman 
Fonders anställda utbildas regelbundet med 
avseende på innehållet i dessa riktlinjer. 
De anställda är därtill skyldiga att löpande 
rapportera samtliga privata transaktioner i 
aktier i ett särskilt system. Inga incidenter har 
rapporterats under 2021.

Öhman Årsredovisning 2021
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Samhällsengagemang
Öhman vill vara en delaktig och ansvars-
full samhällsaktör. Under året har 
Öhmankoncernen därför gett stöd och 
bidragit till olika aktiviteter och
organisationer. 

Öhmankoncernens medlemskap
- Institutional Investor Group on Climate     
Change (IIGCC)
- Principles for Responsible Investment (PRI)
- Swesif
- Fondbolagens Förening
- Swedish House of Finance
- Family Business Network

Vi har inte kunnat identifiera att organisatio-
nerna driver frågor som Öhman inte ställer sig 
bakom.

Swedish House of Finance
Öhman stödjer Swedish House of Finance 
vid Handelshögskolan i Stockholm som 
är Sveriges nationella forskningscentrum 
för finansiell ekonomi. Centret är värd för 
internationellt framstående forskare och 
möjliggör ekonomisk forskning och utveckling 
av högsta kvalitet. Swedish House of Finance 
fungerar som en oberoende plattform där 
den akademiska världen och den privata och 
offentliga sektorn kan utbyta  kunskap, främja 
nya idéer och få tillgång till ett globalt nätverk 
av de mest framstående finansforskarna.

Sustainable Finance Lab (SFL)
Öhman stödjer Sustainable Finance Lab 
(Centra för finansmarknadsforskning – 
kompetenscentrum). Stockholm Resilience 
Center har gått samman i ett konsortium med 
Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska 
Miljöinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm, 
Kungliga Vetenskapsakademien, Göteborgs
Universitet och Luleå Tekniska Universitet för 
att utveckla ett nationellt kompetenscentrum 
för forskning och utveckling med inriktning 
mot hållbara finansmarknader, med stöd av 
VINNOVA och Finansdepartementet. Centret 
kommer att samla Sveriges kompetens om 
finansmarknader och hållbarhet och kommer 
att bygga på samverkan mellan akademisk 
forskning och praktisk utveckling och innova-
tion inom företag och myndigheter.

Women’s Finance Day
Öhman har under året gett stöd till och delta-
git på Women ś Finance Day som arrangeras 
av studentkåren vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Women ś Finance Day syftar till 
att väcka intresse för finansutbildning och 
finansbranschen i stort och motverka under-
representationen i densamma.

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission bildades 1853 och 
är en idéburen organisation som arbetar för 
att skapa ett mänskligare samhälle för alla. 
Öhman stödjer sedan flera år Stadsmissionens 
verksamhet vid jul. 2021 riktades julgåvan 
till verksamheter för barn som lever i social 
utsatthet. Tillsammans ger vi dem en jul med 
aktiviteter och gemenskap, för en jul utan 
utanförskap.

Näringslivet möter Förorten
Öhman stödjer schackturneringen 
”Näringslivet möter förorten” i Stockholm. 
Näringslivet Möter Förorten är en events-ba-
serad rörelse för integration och mot segre-
gation som för samman människor som inte 
möts så ofta om ens aldrig - och får dem att
mötas och lära känna varandra på lika villkor 
- med schack som hjälpmedel. Huvudeventet 
är en parschacksturnering där varje närings-
representant paras ihop med en ungdom från 
förorten och sedan spelar de vartannat drag 
utan att konversera sinsemellan om dragen 
men gärna om annat.

Öhman Årsredovisning 2021
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Förvaltningsberättelse

KONCERNEN I SAMMANDRAG, belopp i mkr 2021 2020 2019 2018 2017*

Resultaträkning

Rörelseintäkter 323,3 235,7 229,5 214,7 272,8

Rörelsekostnader -233,5 -269,1 -214,8 -219,8 -306,8

Rörelseresultat 89,8 -33,4 14,7 -5,1 -34,0

Resultat från finansiella investeringar 1 104,7 6 254,7 530,1 93,1 1 566,6

Resultat efter finansiella poster 1 194,5 6 221,3 544,7 88,0 1 532,6

Tillgångar 10 459,8 10 513,3 4 455,2 3 853,8 3 913,8

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10 022,2 9 041,7 3 040,2 2 561,0 2 508,3

Minoritet 113,1 106,4 51,6 31,9 35,5

Skulder 324,4 1 365,2 1 363,4 1 260,9 1 370,0

Summa eget kapital och skulder 10 459,7 10 513,3 4 455,2 3 853,8 3 913,8

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital % 11,8 68,0 17,6 3,4 60,2

Soliditet % 97 87 69 67 65

Genomsnitt antal anställda 79 80 75 74 103

Nettoresultat per anställd, tkr 15 120 76 705 7 127 1 280 14 753

Avkastning på tillgångar % 11,4 59,2 12,2 2,3 39,2

* År 2017 är ej justerat för verksamhet som är under avveckling, för mer information se not 36.
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Öhmankoncernen
Styrelsen och verkställande direktören för E. Öhman J:or AB, org. nr. 
556034-9689, får härmed avge årsredovisning för moderbolaget 
samt koncernen för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.
E. Öhman J:or AB är moderbolag i Öhmankoncernen och har sitt 
säte i Stockholm. Bolaget ägs av medlemmar i familjen Dinkelspiel.

Resultat
Koncernens rörelseintäkter uppgår till 323,3 (235,7) mkr och rörel-
seresultatet uppgår till 1 194,5 (6 221,3) mkr.

Moderbolaget
E. Öhman J:or AB svarar för koncernledning. Bolagets målsättning 
är att nå hög avkastning genom utdelning och värdetillväxt i inves-
teringar, dotterbolag och intresseföretag.

Moderbolaget visade rörelseintäkter uppgående till 10,2 (8,4) mkr 
och ett resultat efter finansiella poster på 1 787,3 (-42,4) mkr. 

Fond- och förmögenhetsförvaltning
Fond- och förmögenhetsförvaltningsverksamheten bedrivs av 
E. Öhman J:or Asset Management AB genom det helägda dotter-
bolaget E. Öhman J:or Fonder AB. Bolaget bedriver fondförvaltning 
och förvaltning av värdepappersfonder samt förmögenhetsförvalt-
ning.  Förvaltningsverksamheten är inriktad mot indexnära fonder, 
svensk och global aktieförvaltning samt kredit- och ränteförvalt-
ning.

Intressebolag
Öhmankoncernen äger 21,6 procent i Nordnet AB (publ) som 
börsintroducerades den 25 november 2020. Från och med 
december 2020 redovisas innehavet i Nordnet AB (publ) enligt 
kapitalandelsmetoden, för mer information se not 26.

Investeringar
Vid sidan av hel- eller delägda verksamheter inom finans, inves-
terar koncernen i olika private equity-initiativ med noterade och 
onoterade innehav.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel per den 31 december 2021 uppgick 
till 654,3 (1 126,2) mkr och det egna kapitalet inklusive minoritet 
uppgick till 10 135,3 (9 148,1) mkr. 

Händelser efter balansdagen
2022 har inletts med nedåtgående marknader och oro. När Ryssland 
invaderade Ukraina påverkades marknadsutvecklingen negativt. 
För Öhmankoncernen har detta inneburit att värdeutvecklingen i 
noterade innehav i första hand har utvecklats negativt samt att för-
valtat kapital i fondverksamheten har sjunkit vilket i sin tur påverkar 
intäkterna negativt. Resultatutvecklingen är på kort sikt negativ men 
koncernens position är långsiktigt stark och uthållig.

Personal och löner
Medelantalet anställda har under året utgjort 79 (80) personer, 
varav 12 (14) personer i moderbolaget. Antalet män i gruppen 
uppgår till 54 (54), varav 7 (7) personer i moderbolaget. 

Styrelsens arbete
Det hölls totalt 20 styrelsemöten och per capsulam-beslut under 
2021. Vid mötena har bland annat följande områden behandlats:

• Ekonomisk rapportering såsom bokslut, budgetuppföljning med 
mera för bolaget och koncernen

• Genomgång av dotterbolagen
• Avrapportering från investeringsrådet gällande investeringsverk-

samheten 
• Genomgång av likviditetssituation och -prognos i bolaget och 

koncernen 
•  Större affärsprojekt 
•  Framtidsutsikter 

Risker
Grundläggande för koncernens verksamhet är förmågan att identi-
fiera och hantera risker. De identifierade riskerna inom koncernens 
verksamhet omfattar marknadsrisker, motpartsrisker, emittentris-
ker, likviditetsrisker, operationella risker samt legala regulatoriska 
risker. Koncernen har under året utvecklat en investeringsverksam-
het med särskilt tillhörande risker.

Bolaget i koncernen som står under finansinspektionens tillsyn 
har en oberoende funktion för riskkontroll som ansvarar för 
identifiering, mätning, analys, kontroll och rapportering av risker i 
verksamheten. 

För detaljerad information kring koncernens risker samt riskhante-
ring, se not 34.

Prognos
På grund av osäkerhet avseende marknadsutveckling lämnas inte 
någon resultatprognos för 2022.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2020 ingick Öhman Bank S.A. avtal om överlåtelse av hu-
vuddelen av sin verksamhet till VP Bank (Luxembourg) S.A. med 
tillträde 1 januari 2021. Kvarvarande verksamhet i Öhman Bank S.A. 
avvecklades under 2021. Den 7 juli 2021 återkallades Öhman Bank 
S.A.:s banktillstånd på Öhman Bank S.A.:s begäran och bolaget har 
i samband med detta bytt namn till E. Öhman J:or Luxembourg S.A. 
Som en följd av det återlämnade banktillståndet är reglerna om 
konsoliderade situationer i EUs tillsynsförordning (575/2013/EU) inte 
längre tillämpliga på koncernen där bolaget ingår. E. Öhman J:or Lux-
embourg S.A. redovisas som verksamhet under avveckling i resultat- 
respektive balansräkningen, för mer information se not 36. 



Förvaltningsberättelse18

Öhman Årsredovisning 2021

Förslag till vinstdisposition
Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens disponibla 
vinstmedel till 10 019 786 tkr. Ingen avsättning till bundna reserver är 
erforderlig. Nedan framgår fritt eget kapital i moderbolaget:

Till årsstämmans förfogande står (kr)

Balanserad vinst 2 084 256 372

Årets resultat 1 787 312 876

3 871 569 248

Styrelsen föreslår följande vinstdisposition (kr)

Till aktieägarna utdelas (motsvarande 6 250 kr per aktie) 125 000 000

I ny räkning balanseras 3 746 569 248

3 871 569 248

Det är styrelsens bedömning, med beaktande av såväl marknadssi-
tuationen som bolagets ställning, att den föreslagna utdelningen ej 
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 
sikt. Den förhindrar inte heller bolaget från att fullgöra erforderliga 
investeringar. Värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn 
till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Verksamhetens resultat och ställning framgår av efterföljande resul-
tat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Samtliga belopp 
anges i tusental svenska kronor om inget annat anges.



19Räkenskaper

Öhman Årsredovisning 2021

Resultaträkning

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr Not 2021 2020 2021 2020

Rörelseintäkter

Provisionsnetto 8 322 473 235 560 - -

Övriga rörelseintäkter 9 780 133 10 235 8 399

Summa röresleintäkter 323 253 235 693 10 235 8 399

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 10 -52 847 -67 088 -7 604 -13 616

Personalkostnader 11 -157 969 -178 159 -35 973 -70 215

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 12 -15 741 -17 952 -391 -385

Övriga rörelsekostnader 13 -6 900 -5 871 -277 -156

Summa rörelsekostnader -233 457 -269 070 -44 245 -84 372

Rörelseresultat 89 796 -33 377 -34 010 -75 973

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernbolag 14 - - 1 759 806 -14 031

Resultat från andelar i intressebolag 15 779 602 5 235 692 - 73 672

Resultat från värdepapper som är finansiella anläggningstillgångar 16 315 340 1 021 168 48 753 -27 967

Resultat från värdepapper som är korta placeringar 17 6 677 384 6 677 384

Ränteintäkter och liknande resultatposter 18 4 305 259 7 658 3 014

Räntekostnader och liknande resultatposter 19 -1 200 -2 799 -1 571 -1 462

Resultat efter finansiella poster 1 194 520 6 221 327 1 787 313 -42 363

Bokslutsdispositioner - - - 145 000

Skatt på årets resultat 20 -101 000 -68 915 - -

Årets resultat från avvecklad verksamhet efter skatt 36 23 298 -54 345 - -

Årets resultat 1 116 818 6 098 067 1 787 313 102 637

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 076 787 6 033 213 1 787 313 102 637

Varv hänförligt till minoritetsintressen 40 031 64 854 -

Koncernens rapport över totalresultat

Årets resultat från kvarvarande  verksamhet 1 093 520 6 152 412 1 787 313 102 637

Årets resultat från avvecklad verksamhet 23 298 -54 345 - -

Omräkning av utländsk verksamhet  etc. 816 -2 183 - -

Totalresultat 1 117 634 6 095 884 1 787 313 102 637

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 077 603 6 031 030 1 787 313 102 637

Varv hänförligt till minoritetsintressen 40 031 64 854 - -
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Balansräkning
Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr Not 2021 2020 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 21 17 173 21 867 - -

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 22 5 984 6 107 5 984 6 107

Inventarier 23 37 804 14 517 2 832 3 099

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag 24 - 1 924 423 1 925 522

Fordringar hos koncernbolag 25 - 631 533 67 584

Andelar i intressebolag 26 5 894 235 5 642 235 - -

Andra långfrisitiga värdepappersinnehav 27 3 195 001 2 037 820 1 024 531 352 198

Andra långfristiga fordringar 35 41 293 1 311 41 294 712

Uppskjutna skattefordringar 20 38 515 12 649 - -

Summa anläggningstillgångar 9 230 005 7 736 506 3 630 597 2 355 222

Omsättningstillgångar

Fordringar

Kundfordringar 907 576 - 13

Fordringar hos koncernbolag - - 2 321 4 189

Fordringar hos intressebolag 443 260 - -

Övriga fordringar 28 3 684 11 402 1 246 7 366

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 108 264 78 743 1 361 1 241

Korta placeringar

Övriga korta placeringar 30 453 398 345 012 443 132 336 455

Kassa och bank 654 250 1 126 211 63 851 148 039

Summa omsättningstillgångar 1 220 946 1 562 204 511 911 497 303

Tillgångar i verksamhet som är under avveckling 36 8 799 1 214 622 - -

SUMMA TILLGÅNGAR 10 459 750 10 513 332 4 142 508 2 852 525

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (kvotvärde 20 000) 2 000 2 000 2 000 2 000

Reservfond 400 400 400 400

Balanserad vinst 8 942 999 3 006 136 2 084 256 2 081 620

Årets resultat 1 076 787 6 033 213 1 787 313 102 637

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 10 022 186 9 041 749 3 873 969 2 186 657

Minoritetsintressen 113 140 106 378 - -

Totalt eget kapital 10 135 326 9 148 127 3 873 969 2 186 657

Skulder

Leverantörsskulder 6 409 7 441 266 1 557

Skulder till koncernbolag - - 252 527 643 901

Skatteskulder 32 727 8 079 22 -

Övriga skulder 31 46 273 25 306 1 593 5 026

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 231 210 172 061 14 131 15 384

Skulder i verksamhet som är umder avveckling 36 7 805 1 152 318 -

Summa skulder 324 424 1 365 205 268 539 665 868

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 459 750 10 513 332 4 142 508 2 852 525
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Eget kapital
KONCERNEN, belopp i tkr Aktiekapital

Bundna 
reserver 

Balanserad 
vinst

Årets
 resultat Summa

Minoritets-
intresse

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2020-01-01 2 000 400 2 532 196 505 629 3 040 225 51 567 3 091 792

Vinstdisposition - - 505 629 -505 629 - - -

Förändring av minoritetsintresse - - 494 - 494 -708 -214

Årets resultat - - 6 033 213 6 033 213 64 854 6 098 067

Övrigt totalresultat - - -2 183 - -2 183 - -2 183

Totalresultat - - -2 183 6 033 213 6 031 030 64 854 6 095 884

Transaktioner med ägarna

Utdelningar - - -30 000 - -30 000 -9 335 -39 335

Utgående balans 2020-12-31 2 000 400 3 006 136 6 033 213 9 041 749 106 378 9 148 127

Ingående balans 2021-01-01 2 000 400 3 006 136 6 033 213 9 041 749 106 378 9 148 127

Vinstdisposition - - 6 033 213 -6 033 213 - - -

Förändring av minoritetsintresse - - 2 834 - 2 834 -2 285 549

Årets resultat - - - 1 076 787 1 076 787 40 031 1 116 818

Övrigt totalresultat - - 816 - 816 - 816

Totalresultat - - 816 1 076 787 1 077 603 40 031 1 117 634

Transaktioner med ägarna

Utdelningar - - -100 000 - -100 000 -30 984 -130 984

Utgående balans 2021-12-31 2 000 400 8 942 999 1 076 787 10 022 186 113 140 10 135 326

MODERBOLAGET, belopp i tkr Aktiekapital Reservfond
Balanserad 

vinst
Årets  

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2020-01-01 2 000 400 2 089 563 22 057 2 114 020

Vinstdisposition - - 22 057 - 22 057 -

Utdelningar - - -30 000 - -30 000

Årets resultat - - - 102 637 102 637

Utgående balans 2020-12-31 2 000 400 2 081 620 102 637 2 186 657

Ingående balans 2021-01-01 2 000 400 2 081 620 102 637 2 186 657

Vinstdisposition - - 102 637 -102 637 0

Utdelningar - - -100 000 - -100 000

Årets resultat - - - 1 787 313 1 787 313

Utgående balans 2021-12-31 2 000 400 2 084 256 1 787 313 3 873 969
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Rapport av kassaflöde
Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 194 520 6 221 327 1 787 313 -42 363

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m.m.

Avskrivningar 15 741 17 952 391 385

Orealiserat resultat aktier och andelar 146 015 -704 518 -21 528 -1 524

Resultatandel intressebolag -353 000 -4 174 773 - -

Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - 4 104 281

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 1 003 276 1 359 988 1 766 180 60 779

Rörelsekapital

Förändring av omsättningstillgångar -197 874 -2 911 116 -681 900 -633 321

Förändring av rörelseskulder 105 097 18 779 -397 330 741 583

Förändring av rörelsekapital i avvecklad verksamhet 84 608 2 545 - -

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -8 169 -2 889 792 -1 079 230 108 262

Kassaflöde från den löpande verksamheten 995 107 -1 529 804 686 950 169 041

Investeringsverksamheten

Investeringar av immateriella anläggningstillgångar -127 -145 - -

Investeringar av materiella anläggningstillgångar -462 -269 - -200

Försäljning av dotterbolag - - 12 156 -

Försäljning av intressebolag - 1 644 545 - 5 635

Investeringar/försäljning av aktier och andelar -1 335 495 996 661 -683 294 -712

Investeringar i avvecklad verksamhet - -337 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 336 084 2 640 455 -671 138 4 723

Finansieringsverksamheten

Återbetalt lån - -100 000 - -

Utbetald utdelning - - -100 000 -30 000

Utbetald utdelning till minoritet -30 984 -9 335 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -130 984 -139 335 -100 000 -30 000

ÅRETS KASSAFLÖDE -471 961 971 316 -84 188 143 764

Likvida medel vid årets början 1 126 211 154 895 148 039 4 275

Likvida medel vid årets slut 654 250 1 126 211 63 851 148 039

Varav kvarvarande verksamhet 654 250 1 126 211 63 851 148 039

Erhållen och erlagd ränta

Erhållen ränta 2 145 35 7 653 2 957

Erlagd ränta 536 1 911 1 563 1 380
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Noter

1. Företagsinformation

Årsredovisningen samt koncernredovisningen för 
E. Öhman J:or AB, organisationsnummer 556034-9689, för det 
räkenskapsår som slutar den 31 december 2021 har godkänts av 
styrelsen och verkställande direktören och kommer att föreläggas 
årsstämman för fastställande. Moderbolaget är ett holdingbolag 
vars huvudsakliga verksamhet består i att äga och förvalta aktier 
och andelar i företag verksamma inom den finansiella sektorn. 

2. Grunder för upprättande av redovisningen

Allmänt       
Samtliga poster i balansräkningen är omsättningstillgångar, om inte 
annat särskilt anges. Samtliga belopp anges i bolagets funktionella 
valuta, vilket är svenska kronor, om inget annat särskilt anges.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) godkända av EU. Därutöver 
tillämpas årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) och Rådet för 
finansiell rapportering RFR 1.

Moderbolaget upprättar årsredovisningen enligt årsredovis-
ningslagen (ÅRL 1995:1554), samt att Rådet för finansiell rappor-
tering RFR 2 har tillämpats.

3. Ändrade redovisningsprinciper

Nya och ändrade standarder och tolkningar 2021
Nya och ändrade standarder och tolkningar som har trätt i kraft 
den 1 januari 2021 bedöms inte ha någon påverkan på koncernen 
eller bolagets finansiella rapporter. 

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte trätt i 
kraft
Nya eller ändrade svenska och internationella redovisningsstandar-
der som implementerats eller publicerats men ännu inte tillämpats 
kommer enligt bolagets bedömning att få en begränsad påverkan på 
bolagets eller koncernens redovisning och finansiella rapporter.

4. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella 
rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver 
att koncernens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt 
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprin-
ciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader.

Finansiella instrument som värderas till verkligt värde via resul-
tatet. Fastställande av verkligt värde av finansiella instrument 
innefattar kritiska bedömningsfaktorer som kan påverka redovis-
ningsprinciper och de finansiella rapporterna. Vid bestämmande 
av verkligt värde har bedömningar gjorts vid avgörande om 
marknaden för finansiella instrument är aktiv eller inaktiv, val av 
värderingsteknik samt klassificering av finansiella instrument i den 
hierarki för verkligt värde som redogörs för i IFRS 13.  
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5. Tillämpade redovisningsprinciper

Intäktsredovisning
Intäkter från avtal med kunder redovisas enligt IFRS 15. Intäkter 
från avtal med kunder återfinns främst under provisionsnettot, 
se nedan. Intäkter som inte avser intäkter från avtal med kunder 
redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer 
att erhållas. Tidpunkten för redovisning av intäkter infaller när 
det ekonomiska utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, de 
väsentliga riskerna är överförda på köparen och det är sannolikt 
att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen 
kommer att tillfalla bolaget. 

Provisionsnetto
Intäkter och kostnader som tjänas in succesivt genom att tjänster 
utförs såsom till exempel provisionsintäkter och rådgivningsarvo-
den med avdrag för rabatter redovisas i takt med att dessa tjänster 
levereras, det vill säga linjärt över tid. Detta eftersom kunden 
samtidigt erhåller och förbrukar tjänsten och bolagets åtagande 
då uppfylls under den tid tjänsten utförs. 

Övriga rörelseintäkter
Intäkterna redovisas som intäkt den period tjänsten utförs och 
tillhandahålls till kund.

Kostnadsredovisning
Rörelse- och administrationskostnader, ersättningar till anställda, 
övriga personalkostnader kostnadsförs löpande för den period de 
avser.

Pensioner
Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Bolagets resultat 
belastas med kostnader i takt med att pensionerna intjänas. Några 
pensionsavsättningar föreligger ej då bolaget i samband med 
premiebetalning fullgjort sina förpliktelser.

Resultat från övriga värdepapper som är finansiella tillgångar
Posten resultat från övriga värdepapper innehåller de realiserade 
och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning 
av finansiella transaktioner samt valutavinster och förluster på 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde.

Räntenetto
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas som intäkt respektive 
kostnader när de intjänas, vilket innebär att ränteintäkterna och 
kostnaderna periodiseras till den period de avser.

Skatter
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. 
Aktuell skatt utgörs av skatt som skall erhållas eller betalas för 
innevarande år. Hit hör även justeringar av tidigare taxeringsår. 

Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära skillnader, dvs. 
skillnader mellan skattemässig och redovisningsmässig värdering 
av tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt 
ut medan uppskjutna skattefordringar endast redovisas i den mån 
de sannolikt beräknas kunna utnyttjas.

Finansiella tillgångar
Enligt IFRS 9 styrs klassificering av vilken affärsmodell bolaget 

tillämpar, dvs vad bolagets syfte är med innehavet i finansiella 
tillgången. Klassificeringen avgör i sin tur värderingen. Enligt IFRS 9 
finns följande tre affärsmodeller med målet att:
 
• Inneha finansiella tillgångar i syfte att inkassera avtals-
enliga kassaflöden. Värdering och redovisning sker till   
upplupet anskaffningsvärde. 
• Samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar. 
Värdering och redovisning sker till verkligt värde via övrigt total- 
resultat.
• Vare sig att ”inneha” eller att både ”inneha och sälja”. Värdering 
och redovisning sker till verkligt värde via resultaträkningen.

Koncernens finansiella tillgångar förvaltas enligt den första 
respektive sistnämnda kategorin ovan vilket innebär värdering till 
upplupet anskaffningsvärde eller värdering till verkligt värde via 
resultaträkningen.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar i denna kategori innehas med syfte att inkas-
sera avtalsenliga kassaflöden. Värdering och redovisning sker till 
upplupet anskaffningsvärde. Tillgångar som klassificeras i denna 
kategori är kassa och bank, obligationer och vissa onoterade 
aktier. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen
Finansiella tillgångar i denna kategori innehas med syftet att 
vare sig ”inneha” eller att både ”inneha och sälja”. Värdering och 
redovisning sker till verkligt värde via resultat. Denna kategori 
består av tre undergrupper; Obligatorisk, Verkligt värdeoptionen 
eller Derivat identifierade som säkringsinstrument. Koncernens 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via reslutaträk-
ningen ingår i den första undergruppen Obligatorisk.

Exempel på tillgångar som klassificeras i denna kategori är aktier 
och andelar. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verk-
ligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. 
Enligt IFRS 13 skall värderingar till verkligt värde klassificeras 
genom användning av en klassificeringshierarki för verkligt värde 
som återspeglar betydelsen av de indata som använts vid värde-
ringarna. Klassificeringen omfattar tre nivåer. 

Nivå 1
Samtliga tillgångar i denna kategori värderas till ojusterade note-
rade priser för identiska tillgångar på aktiva marknader. Indata på 
Nivå 1 hämtas från tillgångens huvudmarknad och i avsaknad av 
detta används indata från den mest fördelaktiga marknaden. 
Finansiella instrument i denna nivå omfattar likvida noterade 
aktier och börshandlade fonder. 

Nivå 2
Tillgångar eller skulder som klassificeras i nivå 2 skall värderas 
utifrån indata som är observerbara för tillgången eller skulden 
antingen direkt, dvs. som priser, eller indirekt, härledda från 
priser. Observerbar indata innefattar noterade priser på liknande 
tillgångar, räntor och avkastningskurvor som är observerbara, 
implicita volatiliteter och kreditspreadar. 

Finansiella instrument i nivå 2 innefattar derivat och obligationer. 
För koncernens innehav i finansiella tillgångar som klassificeras 
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i nivå 2 saknas en aktiv marknad. En icke aktiv marknad kan 
föreligga när:

• nivån på volym och transaktioner för tillgången eller  
                  skulden är låg. 
• endast ett fåtal nyligen genomförda avslut finns att tillgå.
• noterade priser inte baseras på aktuell information.
• det föreligger en stor spread mellan köp och säljkurs. 

Koncernen anser att en aktiv marknad föreligger om ”spreaden” 
mellan köp- samt säljkurs vid stängning understiger 10 % och 
senaste avslut under dagen ligger inom ”spreaden”. Definitionen 
av aktiv marknad har tagits fram för att begränsa risken för en 
felaktig prissättning som kan uppstå till följd av mindre avslut 
vilka inte representerar faktiska och regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner. 

Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, tar kon-
cernen fram det verkliga värdet genom att använda en värderings-
teknik. Värderingstekniker innefattar optionsvärderingsmodeller. 

Nivå 3
Finansiella instrument klassificerade i nivå 3 värderas utifrån 
indata som anses vara icke observerbar för tillgången eller 
skulden. Instrument i denna kategori har värderats i enlighet med 
en värderingsteknik där minst en variabel, som kan ha väsentlig 
påverkan på värderingen, inte utgör observerbar marknadsdata. 
För aktier och andelar görs en analys av bolagets finansiella 
ställning. 

Koncernen har finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen i nivå 1 och nivå 3.

Aktier och andelar i dotterbolag
Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden i enlighet med IAS 
27 om koncernredovisning. Metoden innebär att förvärv av dotter-
bolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt 
förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder 
och eventual-förpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
för dotterbolagets aktier och det verkliga värdet av förvärvade 
tillgångar utgör goodwill.

Omräkning av utländska dotterföretag
Koncernredovisningen presenteras i svenska kronor vilket också är 
moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. Bolag 
ingående i koncernen värderas med den funktionella valutan. 
Omräkningen innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i 
resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs under rapporte-
ringsperioden varvid valutakursdifferens förs via övrigt totalresul-
tat till eget kapital.

Kapitalandelar i intressebolag
Avser innehav i intressebolag, där röstetalet inklusive aktier som 
via avtal är möjliga att teckna, uppgår till minst 20 procent och 
högst 50 procent. Koncernens intressebolag Nordnet AB (publ) 
redovisas enligt IAS 28 Kapitalandelsmetoden från och med 
december 2020, vilket innebär att koncernen löpande redovisar 
Öhmankoncernens andel av Nordnets resultat efter skatt minskat 
med erhållna utdelningar. 

I koncernens resultaträkning redovisas förändringen på innehav-
ens värde före skatt samt utdelning under resultat från andelar i 
intressebolag medan intressebolagets skatter är redovisade under 
skatter.

Fram till och med den sista november 2020 skedde redovisningen 
till verkligt värde i enlighet med IAS 28:18 och IFRS 9. Vid börsno-
teringen av Nordnet AB (publ) den 25 november 2020 gjordes en 
uppvärdering till aktuellt marknadsvärde.

Immateriella tillgångar
Goodwill som uppstår vid förvärv av dotterföretag eller intres-
seföretag är en tillgång med obestämbar nyttjandeperiod vilken 
innebär att tillgången inte skall skrivas av.

I enlighet med IAS 36 prövar koncernen om det föreligger ett 
nedskrivningsbehov för en immateriell tillgång med obestämbar 
nyttjandeperiod genom att jämföra dess återvinningsvärde med 
dess redovisade värde. Detta sker, av koncernen, årligen och 
närhelst det finns tecken på en värdenedgång för den immateriella 
tillgången.

Andra immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan fem och tio år. 
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs 
årligen.

Materiella tillgångar
Datorer, inventarier och byggnader
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och fem år för 
datorer och inventarier och mellan 50 och 70 år för byggnader. 
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs 
årligen.

Nyttjanderättstillgångar
Leasingkontrakt (med undantag för kortfristiga och mindre leasing-
kontrakt) redovisas enligt IFRS 16 som en tillgång (nyttjanderätt) 
och en skuld i leasetagarens balansräkning. Leasingbetalningarna 
redovisas som avskrivning och räntekostnad. Koncernen tillämpar 
undantaget i RFR 2 vilket innebär att leasingkontrakten endast 
redovisas i koncernen ej i juridisk person. Påverkan på koncernens 
redovisning härrör från redovisningen av hyra avseende lokaler och 
bilar. 

Övriga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till det belopp som 
förväntas inflyta och bedöms individuellt. Kundfordringar och 
övriga fordringar har kort förväntad löptid och värderas utan dis-
kontering till nominellt värde.  Nedskrivningar av kundfordringar 
och övriga fordringar redovisas bland rörelsens kostnader.

Finansiella skulder
Finansiella skulder kan klassificeras som finansiella skulder till 
verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella skulder 
värderade till upplupet anskaffningsvärde. 
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Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen
Denna kategori delas upp i finansiella skuler som innehas för 
handel och sådana finansiella skulder som företagsledningen vid 
första redovisningstillfället valt att klassificera i denna kategori.  
Skulder i kategorin värderas löpande till verkligt värde med 
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Fastställande av 
verkligt värde framgår under ”Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen” ovan.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Exempel på skulder som värderas i denna kategori är skulder till 
kreditinstitut.

Koncernen har finansiella skulder värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde.

Övriga skulder
Skulder tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyl-
dighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. 
Leverantörsskulder tas enbart upp när faktura mottagits.

En skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en 
finansiell skuld.

Nettoredovisning
Nettoredovisning av tillgångar och skulder har skett i enlighet 
med IAS 32. Detta innebär att tillgångar och skulder redovisas 
med ett nettobelopp när koncernen har en legal rätt att kvitta 
de redovisade beloppen och har för avsikt att reglera posterna 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
eller skulden. Finansiella tillgångar och skulder som lyder under 
rättsligt bindande ramavtal om nettning eller liknande avtal 
som inte presenteras netto i balansräkningen är arrangemang 
som vanligtvis träder i laga kraft i händelse av insolvens eller vid 
betalningsinställelse men inte under normala affärsförhållanden 
eller arrangemang där koncernen inte har intentionen att avveckla 
instrumenten samtidigt. 

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta 
utifrån den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till 
funktionell valuta till den valutakurs som föreligger på balans-
dagen. Valutakurs-differenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i resultaträkningen. Icke monetära poster i utländsk 
valuta vilka är värderade till historiskt anskaffningsvärde värderas 
till funktionell valuta med valutakursen vid den ursprungliga 
transaktionstidpunkten.

Skillnader mellan moderbolagets och koncernens redovisnings-
principer:

Leasing
Samtliga leasingavtal är redovisade som operationella. 
Leasingavgifterna redovisas som övriga externa kostnader.

Klassificering av balansräkningen
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består 
i allt väsentligt av belopp som förväntas realiseras (återvinnas) 
eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsent-
ligt enbart av belopp som förväntas realiseras (återvinnas) eller 
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 

Finansiella tillgångar
Innefattar andelar i och fordringar hos dotterbolag och intresse-
bolag samt övriga aktier och andelar. Dessa tillgångar redovisas i 
moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden med undantag för 
noterade aktie- och fondinnehav som värderas till marknadsvärde.
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6. Klassificering av koncernens balansräkning

 

2021-12-31

Verkligt värde via 
resultaträkningen 

(obligatorisk)
Upplupet anskaff-

ningsvärde
Icke fin. tillgångar 

/skulder Totalt

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar - - 17 173 17 173

Materiella tillgångar - - 43 788 43 788

Andelar i intressebolag - 5 894 235 - 5 894 235

Andra värdepappersinnehav 3 182 948 12 053 - 3 195 001

Andra fordringar - 41 293 38 515 79 808

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar - 844 4 190 5 034

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - 108 264 108 264

Övriga kortfristiga placeringar 453 398 - - 453 398

Kassa och bank - 654 250 - 654 250

Tillgångar i verksamhet som är under avveckling - 7 974 825 8 799

Summa 3 636 346 6 610 650 212 754 10 459 750

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital inkl. minoritet - - 10 135 326 10 135 326

Övriga skulder - - 85 409 85 409

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - 231 210 231 210

Skulder i verksamhet som är under avveckling - 7 805 7 805

Summa - - 10 459 750 10 459 750

2020-12-31

Verkligt värde via 
resultaträkningen 

(obligatorisk)
Upplupet anskaff-

ningsvärde
Icke fin. tillgångar 

/skulder Totalt

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar - - 21 867 21 867

Materiella tillgångar - - 20 624 20 624

Andelar i intressebolag - 5 642 235 - 5 642 235

Andra värdepappersinnehav 2 027 041 10 779 - 2 037 820

Andra fordringar - 1 311 12 649 13 960

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar - - 12 238 12 238

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - 78 743 78 743

Övriga kortfristiga placeringar 345 012 - - 345 012

Kassa och bank - 1 126 211 - 1 126 211

Tillgångar i verksamhet som är under avveckling - 1 194 766 19 856 1 214 622

Summa 2 372 053 7 975 302 165 977 10 513 332

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital inkl. minoritet - - 9 148 127 9 148 127

Övriga skulder - - 40 826 40 826

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - 172 061 172 061

Skulder i verksamhet som är under avveckling - 1 095 784 56 534 1 152 318

Summa - 1 095 784 9 417 548 10 513 332
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6. Klassificering av koncernens balansräkning forts.

Utländsk valuta i koncernen
Koncernens exponering i utländsk valuta har minskat väsentligt sedan verksamheten i E. Öhman J:or Luxembourg S.A. såldes, se not 36. Per den 
31 december 2021 uppgår exponering i Euro hänförlig till dotterbolaget E. Öhman J:or Luxembourg S.A. till 698 tkr. I finansiella anlägningstill-
gångar finns exponeringar i norska kronor och euro som uppgår till 307 622 tkr respektive 220 289 tkr, samt utestående leverantörsskulder i 
utländsk valuta.

7. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Bolaget använder följande nivåer för fastställande och klassificering av det verkliga värdet på bolagets finansiella instrument:

Nivå 1: noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder
Nivå 2: värderingstekniker där allindata som har en väsentlig påverkan på bedömningen av det verkliga värdet är observerbar marknadsdata
Nivå 3: värderingstekniker där indata som har en väsentlig påverkan på bedömningen av det verkliga värdet inte är observerbara

2021-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Aktier och andelar 1 405 828 - 2 123 518 3 529 346

Varav värdepappersfonder 1 046 725 - - 1 046 725

Obligationer 107 000 - - 107 000

Summa 1 512 828 - 2 123 518 3 636 346

2020-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

TIllgångar

Aktier och andelar 645 070 - 1 726 983 2 372 053

Varav värdepappersfonder 645 012 - - 645 012

Summa 645 070 - 1 726 983 2 372 053
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7. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen forts.

Avstämning ingående och utgående balans i nivå 3

2021
Ingående 

balans
Inköp & 

emissioner Försäljning 
Omklassifi-

ciering
Orealiserat 

resultat
Utgående 

balans

TIllgångar

Aktier och andelar 1 726 983 561 338 - - -164 803 2 123 518

Summa 1 726 983 561 338 - - -164 803 2 123 518

2020
Ingående 

balans
Inköp & 

emissioner Försäljning
Omklassifi-

ciering
Orealiserat 

resultat
Utgående 

balans

TIllgångar

Aktier och andelar 764 147 569 350 -542 727 - 936 213 1 726 983

Kapitalandelar i intressebolag 2 117 011 - - -2 117 011 - -

Summa 2 881 158 569 350 -542 727 -2 117 011 936 213 1 726 983

Alternativa antaganden vid värdering av verkligt värde, nivå 3
Aktier och andelar i nivå 3 avser private equity-investeringar och värderas utifrån externt framtagna modeller eller utifrån en intern värdering 
genom omvärdering av de innehav som är noterade med hänsyn till gjorda amorteringar. Vidare tas hänsyn till senaste kända transaktioner.

Kapitalandelar i koncernens innehav i intressebolag redovisas sedan december 2020 enligt IAS 28 Kapitalandelsmetoden för mer information se 
not 5.

8. Provisionsnetto

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Värdepappersprovisioner 16 318 11 535 - -

Förvaltningsarvoden, fonder 306 155 224 025 - -

Summa 322 473 235 560 - -
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9. Övriga rörelseintäkter

 
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Koncerninterna intäkter - - 10 138 8 536

Övriga intäkter 780 133 97 -137

Summa 780 133 10 235 8 399

10. Övriga externa kostnader

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Lokalkostnader -3 412 -3 980 -2 282 -2 199

IT-kostnader -11 291 -11 237 -325 -250

Marknadsinformationskostnader -15 969 -14 073 -83 -59

Köpta tjänster -9 322 -25 233 -2 814 -7 843

Revisionsarvode -1 042 -1 698 -440 -1 286

Övriga externa kostnader -11 811 -10 867 -1 660 -1 979

Summa -52 847 -67 088 -7 604 -13 616

Koncernen har leasingavtal avseende lokalhyra och tjänstebilar. Koncernen hyr lokaler i Sverige, de nuvarande avtalen löper ut 31 december 
2021. Årets kostnad för dessa leasingavtal uppgår till 9 170 (9 591) tkr respektive 7 377 (5 588) tkr. Leasingavtal redovisas från 
den 1 januari 2019 enligt IFRS 16 som nyttjanderättstillgång under materiella tillgångar.

Koncernen Moderbolaget

Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning 2021 2020 2021 2020

Revisionsuppdraget -1 042 -1 698 -440 -1 286

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -81 -563 -81 -563

Övriga tjänster * -1 825 -2 378 -1 773 -2 309

Summa -2 948 -4 639 -2 294 -4 158

* Varav skatterådgivning 681 (1 323) tkr.

11. Personalkostnader

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Löner -98 941 -88 731 -20 971 -20 844

Styrelsearvoden -1 175 -1 175 -825 -825

Sociala avgifter -31 279 -28 047 -6 668 -6 640

Pensionskostnader -17 778 -50 495 -6 066 -39 487

Löneskatt -3 452 -3 527 -611 -856

Övrigt -5 344 -6 184 -832 -1 562

Summa -157 969 -178 159 -35 973 -70 214
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11. Personalkostnader forts.

KONCERNEN - Löner 2021 Fast lön Rörlig lön
Pension exkl.  

löneskatt
Ersättningar och  

förmåner

Total  
ersättning under 

året

Verkställande direktörer -6 121 -1 661 -1 897 -157 -9 836

Styrelseordförande -3 644 - -911 -72 -4 627

Vice ordförande -720 - - -150 -870

Övriga styrelseledamöter - - - -1 025 -1 025

Övriga ledande befattningshavare -1 965 -407 -659 -219 -3 250

Övriga anställda -62 511 -19 665 -14 311 -1 799 -98 286

Summa -74 961 -21 733 -17 778 -3 422 -117 894

KONCERNEN - Löner 2020 Fast lön Rörlig lön
Pension exkl.  

löneskatt
Ersättningar och  

förmåner

Total  
ersättning under 

året

Verkställande direktörer -5 833 -1 129 -1 779 -179 -8 920

Styrelseordförande -2 884 - -721 -105 -3 710

Vice ordförande -720 - -20 000 -150 -20 870

Övriga styrelseledamöter - - - -1 025 -1 025

Övriga ledande befattningshavare -8 925 -808 -2 721 -473 -12 927

Övriga anställda -53 364 -13 110 -25 274 -1 201 -92 949

Summa -71 726 -15 047 -50 495 -3 133 -140 401

MODERBOLAGET - Löner 2021 Fast lön Rörlig lön
Pension exkl.  

löneskatt
Ersättningar och  

förmåner

Total  
ersättning under 

året

Verkställande direktör -3 790 -1 145 -1 137 -102 -6 174

Styrelseordförande -3 644 - -911 -72 -4 627

Vice ordförande -720 - - -150 -870

Övriga styrelseledamöter - - - -675 -675

Övriga ledande befattningshavare -1 965 -407 -659 -219 -3 250

Övriga anställda -7 454 -1 339 -3 359 -114 -12 266

Summa -17 573 -2 891 -6 066 -1 332 -27 862

MODERBOLAGET - Löner 2020 Fast lön Rörlig lön
Pension exkl.  

löneskatt
Ersättningar och  

förmåner

Total  
ersättning under 

året

Verkställande direktör -3 787 -969 -1 136 -123 -6 015

Styrelseordförande -2 884 - -721 -105 -3 710

Vice ordförande -720 - -20 000 -150 -20 870

Övriga styrelseledamöter - - - -675 -675

Övriga ledande befattningshavare -2 027 -332 -611 -110 -3 080

Övriga anställda -7 893 -1 768 -17 019 -126 -26 806

Summa -17 311 -3 069 -39 487 -1 289 -61 156

I ovanstående tabell anges koncernen och moderbolagets löner och ersättningar till olika befattningshavare och anställda. Belopp avseende 
förmåner avser bilförmån och förmån för sjukvårdsförsäkring. Avtal finns med verkställande direktören om sex månaders uppsägningstid vid 
egen uppsägning respektive tolv månaders uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Avgångsvederlag utgår ej. 

Moderbolaget hade under 2020 ett senior advisor avtal med en av huvudägarna. Ersättningen uppgick till 16 000 tkr, vilken avsattes i en direkt-
pension. Under 2020 träffades en separat överenskommelse om engångsavsättning till direktpension för vice ordföranden.

Pensionsåtaganden är avgiftsbestämda och följer koncernens allmänna pensionsplan för samtliga anställda inklusive verkställande direktören 
i Öhman Fonder och täcks av bolagens löpande pensionsinbetalningar. Styrelseordföranden och verkställande direktören i E. Öhman J:or AB 
omfattas av avgiftsbestämda löpande pensionsinbetalningar om 25 respektive 30 procent på grundlönen.
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11. Personalkostnader forts.

Koncernen Moderbolaget

Medelantal anställda 2021 2020 2021 2020

Totalt 79 80 12 14

Varav kvinnor 25 26 5 7

MODERBOLAGET - Styrelse 2021 2020

Totalt 6 6

Varav kvinnor 2 2

12. Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning byggnader -123 -123 -123 -123

Avskrivning datorer och inventarier -1 147 -1 952 -268 -262

Avskrivning nyttjanderättstillgångar -9 650 -9 762 - -

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning andra immateriella tillgångar -4 821 -6 115 - -

Summa -15 741 -17 952 -391 -385

13. Övriga rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Marknadsföring -5 815 -5 131 - -

Företagsförsäkringar -1 085 -740 -277 -156

Summa -6 900 -5 871 -277 -156

14. Resultat från andelar i koncernbolag

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Utdelningar från dotterbolag - - 1 749 750 131 164

Försäljning aktier i dotterbolag - - 10 061 -

Nedskrivningar aktier i dotterbolag - - -5 -145 195

Summa - - 1 759 806 -14 031
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15. Resultat från andelar i intressebolag

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Utdelningar 177 453 1 - 1

Realiserat resultat 249 150 1 060 919 - 73 672

Orealiserat resultat 352 999 4 174 773 - 1

Summa 779 602 5 235 692 - 73 672

16. Resultat från övriga värdepapper som är finansiella tillgångar

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Realiserat resultat

Aktier och andelar 25 190 -154 128 25 190 -29 402

Obligationer 5 574 111 - -

Orealiserat resultat

Aktier och andelar -162 683 1 076 464 16 038 1 286

Obligationer 11 254 - - -

Utdelningar

Aktier och andelar 433 413 98 136 7 525 149

Ränteintäkter

Obligationer 2 592 585 - -

Summa 315 340 1 021 168 48 753 -27 967

17. Resultat från värdepapper som är korta placeringar

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Realiserat resultat

Aktier och andelar 1 187 146 1 187 146

Orealiserat resultat

Aktier och andelar 5 490 238 5 490 238

Summa 6 677 384 6 677 384
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18. Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter 2 145 35 2 124 25

Ränteintäkter från koncernbolag - - 5 529 2 932

Valutaresultat 2 160 224 5 57

Summa 4 305 259 7 658 3 014

19. Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Räntekostnader -536 -1 912 -151 -330

Räntekostnader från koncernbolag - - -1 412 -1 050

Räntekostnader avseende nyttjanderättstillgångar -437 -630 - -

Övrigt - -13 - -13

Valutaresultat -227 -244 -8 -69

Summa -1 200 -2 799 -1 571 -1 462
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20. Skatter

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt på årets resultat * -127 000 -78 374 - -

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 134 - - -

Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag 25 866 9 459 - -

Skatt redovisad i resultaträkningen -101 000 -68 915 - -

* Av aktuell skatt avser 101 000 (65 924) tkr intressebolagens skatt.

KONCERNEN, analys av effektiv skattekostnad % 2021 % 2020

Redovisat resultat före skatt 1 194 520 6 221 327

Skatt enligt gällande skattesats -20,6 -246 071 -21,4 -1 331 364

Effekt av andra skattesatser för intressebolag -2,4 -28 282 0,2 11 509

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 12,6 150 619 20,4 1 267 737

Skatteeffekt av ej skattepliktiga kostnader -0,1 -1 135 -0,3 -18 134

Ej aktiverat underskottsavdrag -0,2 -2 468 -0,5 -32 027

Effekt av aktiverat underskottsavdrag 2,2 25 866 0,2 9 459

Övrigt 0,0 -426 0,0 -36

Utnyttjande av tidigare ej aktiverat underskottsavdrag 0,1 763 0,4 23 941

Redovisad effektiv skatt -8,5 -101 000 -1,1 -68 915

MODERBOLAGET, analys av effektiv skattekostnad % 2021 % 2020

Redovisat resultat före skatt 1 787 313 102 637

Skatt enligt gällande skattesats -20,6 -368 186 -21,4 -21 964

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0,6 11 157 15,7 16 131

Skatteeffekt av erhållna utdelningar, dotterbolag 20,2 360 449 27,3 28 069

Skatteeffekt av ej skattepliktiga kostnader 0,0 -733 -14,5 -14 909

Skatteeffekt av nedskrivning aktier, dotterbolag 0,0 -1 -30,3 -31 072

Övrigt 0,0 -468 0,0 -31

Ej aktiverat underskottsavdrag -0,1 -2 217 - -

Utnyttjande av tidigare ej aktiverat underskottsavdrag - - 23,2 23 775

Redovisad effektiv skatt - - - -

Koncernen Moderbolaget

Uppskjutna skattefordringar 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Uppskjutna underskottsavdrag 38 515 12 649 - -

Summa 38 515 12 649 - -
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21. Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Andra immateriella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 49 254 49 254 - -

Förvärv under året 127 145 - -

Utrangeringar -7 343 -145 - -

Utgående anskaffningsvärde 42 038 49 254 - -

Ingående avskrivningar -27 387 -21 417 - -

Årets avskrivningar enligt plan -4 821 -6 115 - -

Utrangeringar 7 343 145 - -

Utgående avskrivningar -24 865 -27 387 - -

Bokfört värde 17 173 21 867 - -

 
 

22. Byggnader och mark

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 6 585 6 585 6 585 6 585

Utgående anskaffningsvärde 6 585 6 585 6 585 6 585

Ingående avskrivningar -478 -355 -478 -355

Årets avskrivningar enligt plan -123 -123 -123 -123

Utgående avskrivningar -601 -478 -601 -478

Bokfört värde 5 984 6 107 5 984 6 107

Taxeringsvärde 2 693 1 435 2 693 1 435

varav mark 1 715 1 005 1 715 1 005
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23. Inventarier

2021-12-31 2020-12-31

KONCERNEN
Datorer och 
inventarier

Nyttjanderätts-
tillgångar Total

Datorer och 
inventarier

Nyttjanderätts- 
tillgångar Total

Ingående anskaffningsvärde 12 373 24 238 36 611 12 131 26 440 38 571

Förvärv under året 462 34 423 34 885 269 4 226 4 495

Utrangeringar -4 179 -21 545 -25 724 -27 -6 428 -6 455

Utgående anskaffningsvärde 8 656 37 116 45 772 12 373 24 238 36 611

Ingående avskrivningar -7 094 -15 000 -22 094 -5 169 -10 843 -16 012

Utrangeringar 4 178 20 745 24 923 27 5 605 5 632

Årets avskrivningar enligt plan -1 147 -9 650 -10 797 -1 952 -9 762 -11 714

Utgående avskrivningar -4 063 -3 905 -7 968 -7 094 -15 000 -22 094

Bokfört värde 4 593 33 211 37 804 5 279 9 238 14 517

varav konst 2 422 - 2 422 2 422 - 2 422

varav bilar - 7 417 7 417 - 2 410 2 410

varav lokaler - 25 794 25 794 - 6 828 6 828

Moderbolaget

Datorer och inventarier 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 900 3 700

Förvärv under året - 200

Utgående anskaffningsvärde 3 900 3 900

Ingående avskrivningar -801 -539

Årets avskrivningar enligt plan -268 -262

Utgående avskrivningar -1 069 -801

Bokfört värde 2 832 3 099

varav konst 2 422 2 422

24. Andelar i koncernbolag

Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans 1 925 522 1 941 553

Förvärv - 25

Försäljning -2 095 -

Aktieägartillskott 1 000 145 000

Återbetalning aktiekapital - -15 860

Nedskrivning -4 -145 196

Utgående balans 1 924 423 1 925 522
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24. Andelar i koncernbolag forts.

MODERBOLAGET
Organisations- 

nummer Eget kapital
Totalt antal 

aktier Innehav (%) 2021-12-31 2020-12-31

E. Öhman J:or Holding AB 556726-5078 106 841 10 000 100 22 100 22 100

E. Öhman J:or Intressenter AB 556583-7514 1 862 111 2 000 100 1 850 985 1 850 985

E. Öhman J:or Alternative Investments AB 556680-8795 675 193 10 000 95 36 189 36 189

Selspine AB 556220-4601 14 129 5 000 100 14 129 14 129

E. Öhman J:or SEC AB 559284-8286 1 020 250 100 1 020 25

E. Öhman J:or Investment AB 556704-6643 - - - - 2 095

Summa 1 924 423 1 925 522

Samtliga dotterbolag har sitt säte i Stockholm. 

25. Fordringar och skulder till koncernbolag

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Långfristiga fordringar hos koncernbolag - - 631 533 67 584

Kortfristiga fordringar hos koncernbolag - - 2 321 4 189

Summa - - 633 854 71 773

Skulder

Långfristiga skulder till koncernbolag - - 30 000 30 000

Kortfristiga skulder till koncernbolag - - 222 527 613 901

Summa - - 252 527 643 901

26. Andelar i intressebolag

Bokfört värde Marknadsvärde

Organisations- 
nummer Innehav (%) 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Nordnet AB (publ) 559073-6681 21,64 5 894 235 5 642 235 9 392 002 6 984 490

Summa 5 894 235 5 642 235 9 392 002 6 984 490

Nordnet AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Nordnets totalt utgivna aktier uppgår till 250 000 000 st, Öhmans andel av Nordnets resultat före 
skatt uppgår till 430 (313) mkr.
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27. Andra långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört värde Marknadsvärde

KONCERNEN 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Noterade aktier 99 909 58 99 909 58

Ontoerade aktier 2 123 518 1 732 762 2 123 518 1 732 762

Värdepappersfonder 593 327 300 000 593 327 300 000

Företagsägd kapitalförsäkring 259 194 - 259 194 -

Obligationer* 119 053 5 000 119 053 5 000

Summa 3 195 001 2 037 820 3 195 001 2 037 820

Bokfört värde Marknadsvärde

MODERBOLAGET 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Noterade aktier 99 909 58 99 909 58

Ontoerade aktier 58 295 52 140 58 295 52 140

Värdepappersfonder 593 327 300 000 593 327 300 000

Företagsägd kapitalförsäkring 273 000 0 259 194 -

Summa 1 024 531 352 198 1 010 725 352 198

* Av bokfört värde på 119,1 (5) mkr avser 12,1 (5) mkr obligationer värderade till upplupet anskaffningsvärde, övriga obligationer är värderade 
till marknadsvärde.

28. Övriga fordringar

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Skattefordran - - 651 652

Övrigt 3 684 11 402 595 6 714

Summa 3 684 11 402 1 246 7 366

29. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna fondintäkter, fasta 93 416 67 981 - -

Upplupna arvoden, rörliga 5 510 3 906 - -

Upplupna ränteintäkter 1 956 51 - 13

Förutbetalda kostnader 7 382 6 381 1 361 1 228

Övrigt - 424 - -

Summa 108 264 78 743 1 361 1 241
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30. Övriga korta placeringar

Koncernen Moderbolaget

Bokfört värde/Marknadsvärde Bokförot värde/Marknadsvärde

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Värdepappersfonder 453 398 345 012 443 132 336 455

Summa 453 398 345 012 443 132 336 455

31. Övriga skulder

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Skuld avseende nyttjanderättstillgångar 30 392 7 544 - -

Övrigt 15 881 17 762 1 593 5 026

Summa 46 273 25 306 1 593 5 026

32. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Semesterlöneskuld 6 218 7 140 2 122 2 059

Upplupna sociala avgifter och löneskatt 8 064 9 810 1 725 3 467

Upplupna rabatterade ersättningar 166 893 117 482 - -

Övriga upplupna kostnader 50 035 37 629 10 284 9 858

Summa 231 210 172 061 14 131 15 384

33. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Åtaganden 659 452 124 378 29 651 13 783

varav EUR 371 332 41 386 4 651 13 783

Summa 659 452 124 378 29 651 13 783
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34. Riskhantering

Förändringar under 2021
Den 7 juli 2021 återkallades Öhman Bank S.A.:s banktillstånd på 
Öhman Bank S.A.:s begäran och bolaget har i samband med detta 
bytt namn till E. Öhman J:or Luxembourg S.A. Som en följd av det 
återlämnade banktillståndet är reglerna om konsoliderade situatio-
ner i EUs tillsynsförordning (575/2013/EU) inte längre tillämpliga på 
koncernen där bolaget ingår. Fram till att banktillståndet återläm-
nades har koncernen varit organiserad utifrån de krav som då 
ställdes, för mer information se not 36. 

E. Öhman J:or Fonder AB
Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver förvalt-
ning av värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder samt 
diskretionär portföljförvaltning, enligt lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder.

Grundläggande för dotterbolaget E. Öhman J:or Fonder AB:s verk-
samhet är förmågan att hantera risker. Målet med riskhantering är 
att kunna identifiera, beskriva, analysera, kontrollera och förebygga 
identifierade risker inom ramen för de internt och externt ställda 
krav. Risker hanteras främst i den första försvarslinjen, verksam-
heten. Risker kontrolleras i den andra försvarslinjen av en från 
verksamheten oberoende riskfunktion. Ramarna för hantering och 
kontroll av risker sätts i instruktioner beslutade av bolagets styrelse. 
Bolagets ledning och styrelse arbetar även aktivt med strategiska 
riskfrågor som berör affärsrisker kopplade till förändrade marknads-
förhållanden.

Bolaget har en oberoende compliancefunktion (den andra för-
svarslinjen) och en oberoende funktion för internrevision (den tredje 
försvarslinjen). Compliancefunktionen var under 2021 outsourcad till 
moderbolaget E. Öhman J:or AB och internrevisionsfunktionen var 
outsourcad till Deloitte AB.

Nedan finns en genomgång av de risker som identifierats i koncer-
nens verksamhet

Marknadsrisker
Öhman definierar marknadsrisk som ”risken att marknadsvär-
det för finansiella instrument ändras till följd av förändringar i 
räntor, valutakurser eller andra till de finansiella instrumenten 
kopplade faktorer som anställd på Öhman inte kan påverka”. 
Kapitalförvaltningsverksamhet är indirekt exponerad mot mark-
nadsrisker genom att en betydande andel av bolagens intäkter är 
baserad på förvaltad volym. Öhman klassificerar inte den indirekta 
marknadsrisken som marknadsrisk utan snarare som en affärsrisk.  
Marknadsrisk uppstår i riskexponeringar som koncernen har gente-
mot exempelvis noterade och onoterade innehav eller fondinnehav 
som i sin tur är exponerade mot aktier och räntebärande värde-
papper.

Kreditrisk
Kreditrisk uppstår när Öhman riskerar förluster eller problem på 
grund av att motparter, emittenter eller låntagare inte uppfyller 
sina åtaganden. Definitionen omfattar motpartsrisk, avvecklingsrisk 

och koncentrationsrisk. Motpartsrisk definieras som risken att mot-
parten i en transaktion inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser 
eller förpliktelser att leverera andra säkerheter. Avvecklingsrisk 
definieras som risken för att transaktioner inte kan avvecklas inom 
överenskommen tidsram med efterföljande kostnader för Öhman. 
Koncentrationsrisk avser kreditrisker till följd av koncentrationer 
mot en enskild leverantör, kund, bransch eller geografisk region 
eller från koncentrationer i ställda säkerheter.

Öhmankoncernen har viss kreditexponering i investeringsverksam-
heten. Fondbolaget har viss motpartsrisk i form av motparter för 
handel och förvaringsinstitut. Öhmans primära kreditrisk uppstår 
främst vid utlåning och/eller investeringar i obligationer och andra 
skuldinstrument samt indirekt genom investering i företag som i sin 
tur lånar ut. 

Likviditetsrisk
Öhman är exponerad mot två olika former av likviditetsrisk. Dessa 
är refinansieringsrisk för skulder och marknadslikviditetsrisk för 
tillgångar. Den senare hanteras och regleras som en marknadsrisk. 
Öhman definierar likviditetsrisk som risken att inte kunna fullfölja 
sina åtaganden gentemot intressenter och kunder på grund av 
bristande tillgång på likvida medel och/eller avsaknad av möjlighet till 
refinansiering. Risken innefattar även att Öhman av andra intres-
senter kan anses ha bristande tillgång till likviditet. Likviditetsrisk är 
därmed en risk som är starkt förknippad med ryktesrisk.

I balansräkningen finns poster, som i samband med att verksam-
heten bedrivs, kan bidra med både förväntade och icke förväntade 
kassaflöden. De kassaflödesförändringar som är av negativ karaktär 
och som Öhman inte är beredd på, bidrar med likviditetsrisk. Viss 
verksamhet medför likviditetsrisk i form av säkerställande för handel. 

Hanteringen av likviditetsrisk sker främst genom att affärsområden 
och bolag har antagit, och följer, likviditets- och finansieringsinstruk-
tioner vilka är i enlighet med regelverk där bolagen under tillsyn 
bedriver verksamhet. 

Operativa risker
Operativa risker definieras som risken för att omfattande negativa 
konsekvenser såsom förluster eller utmaningar uppstår på grund av 
händelser kopplade till hur verksamheten organiseras, bedrivs eller 
administreras. Inom operativa risker ingår även legala och regulato-
riska risker vilka definieras som risken att hamna utanför de ramar 
som lagar och förordningar skapar för branschen. Operativa risker 
är en risk som uppstår som en följd av att bedriva affärsverksamhet 
utan att den möjliggör förtjänster. Det ligger därför i verksamhetens 
intresse att kontinuerligt arbeta för att minska den operativa risken. 

Operativ risk är en naturlig följd av att driva verksamhet men inte en 
risk som Öhman aktivt vill exponera sig mot i syfte att tjäna pengar. 
Operativa risker kan inte kvantifieras i lika hög grad som många 
andra risker men den hanteras likväl på ett ändamålsenligt vis. 
Öhmans målsättning är därför att kunna skapa kvantitativa underlag 
som möjliggör en bedömning av risken där det är relevant, utan att 
detta förtar behovet av att kvalitativt hantera risken. 
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Arbetsinstruktioner och rutiner har framarbetats för att kunna 
minska processrelaterade operativa risker i den tillståndspliktiga 
verksamheten. Vidare fäster Öhman vikt vid att bedriva verksam-
heten inom ramen för gällande lagar, regler och rekommendationer. 
Det tillståndspliktiga bolagets Compliancefunktion och Internrevision 
arbetar därför med att säkerställa att dessa risker minimeras bland 
annat genom en riskbaserad analys, löpande utbildning av anställda 
i interna och externa regelverk såväl som kontroller av att arbetet 
utförs i enlighet med befintliga rutiner och regelverk.

Metoden för att erhålla underlag för hantering i form av förbätt-
rade rutiner och processer består i huvudsak av att årligen bedriva 
workshops med affärs- och supportenheter för att kunna dokumen-
tera tillståndspliktiga bolags processer och hur dessa är utsatta för 
operativa risker. Utifrån identifierade, kategoriserade och bedömda 
risker arbetar bolagen sedan för att förbättra arbetsmetoder, system 
eller hela processer. Vidare utnyttjas incidentrapportering som görs 
för att identifiera operativa risker och potentiella förbättringsområ-
den. 

För att begränsa risken för operativa riskhändelser använder Öhman 
även försäkringar. Koncerngemensamma försäkringar har tecknats 
avseende bland annat, brott och professionsansvar samt VD- och sty-
relseansvar. Försäkringarna gäller samtliga bolag i Öhmankoncernen.

Likviditetsanalys, kontraktuella löptider
Öhmankoncernen har per den 31 december 2021 endast tillgångar 
och skulder med löptider som är mindre än tre månader eller utan 
löptid med undantag av obligationer som samtliga förfaller i interval-
let 1-5 år.
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35. Närståendetransaktioner

I denna not redovisas transaktioner med bolag och fysiska personer som Öhman har möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande över eller 
företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande över Öhman samt transaktioner med intressebolag.

Nordnet AB (publ) är ett intressebolag till Öhman. E. Öhman J:or Fonder AB är dotterdotterbolag till E. Öhman J:or Holding AB. E. Öhman 
J:or Fonder AB ingår regelbundet olika affärsrelationer med Nordnet AB (publ), vilket sker på marknadsmässiga villkor. Under perioden har 
Öhmankoncernen erhållit provisionsnetto om 7 123 (6 470) tkr samt betalat depåavgifter med 4 746 (3 400) tkr. Utestående leverantörsskulder 
uppgår per den sista december till - (13) tkr och utestående kundfordringar uppgår till 904 (566) tkr för Öhman Fonder. 

Utöver detta har den svenska delen av koncernens personal tjänstepension via Nordnet Pensionsförsäkring. Uppgifter om transaktioner med 
närstående fysiska personer (styrelseledamöter och ledande befattningshavare) lämnas i not K12. Intäkter och kostnader från denna grupp har 
under året förekommit inom ramen för den ordinarie verksamheten. Villkoren är satta på marknadsmässiga grunder.

Premiefinans K. Bolin Aktiebolag är ett bolag som ägs av medlemmar i familjen Dinkelspiel. E. Öhman J:or AB har under 2021 lämnat ett lån 
till Premiefinans K. Bolin Aktiebolag, fordran per 31 december 2021 uppgår till 40 000 tkr. Räntan är satta på marknadsmässiga grunder och 
uppgår för 2021 till 2 124 tkr. 

36. Upplysningar om verksamhet som är under avveckling

Under 2020 ingick Öhman Bank S.A. avtal om överlåtelse av huvuddelen av sin verksamhet till VP Bank (Luxembourg) S.A. med tillträde 1 
januari 2021. Kvarvarande verksamhet i Öhman Bank S.A. avvecklades under 2021. Den 7 juli 2021 återkallades Öhman Bank S.A.:s banktillstånd 
på Öhman Bank S.A.:s begäran och bolaget har i samband med detta bytt namn till E. Öhman J:or Luxembourg S.A. Vid utgången av 2021 har 
bolaget inga anställda. Koncernen redovisar fortsatt E. Öhman J:or Luxembourg S.A. som verksamhet under avveckling. Verksamheten är värde-
rad till det redovisade koncernvärdet, resultat- och balansräkning i sammandrag för E. Öhman J:or Luxembourg S. A. presenteras nedan:
 
Resultaträkning 2021 2020

Intäkter 73 554 69 503

Kostnader -50 123 -123 848

Rörelseresultat 23 431 -54 345

Skatt -133 -

Årets resultat 23 298 -54 345
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36. Upplysningar om verksamhet som är under avveckling forts.

Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Utlåning till kreditinstitut 7 974 685 972

Utlåning till allmänheten - 508 794

Immateriella tillgångar - 1 822

Materiella tillgångar - 293

Övriga tillgångar 825 16 418

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 1 323

SUMMA TILLGÅNGAR 8 799 1 214 622

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder

Skulder till kreditinstitut - 10

In- och upplåning från allmänheten - 1 095 774

Övriga skulder 1 738 49 924

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 067 6 610

Summa 7 805 1 152 318

Eget kapital

Bundet 293 84 938

Fritt 702 -22 634

Summa 994 62 304

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 799 1 214 622

37. Händelser efter balansdagen

2022 har inletts med nedåtgående marknader och oro. När Ryssland invaderade Ukraina påverkades marknadsutvecklingen negativt. För 
Öhmankoncernen har detta inneburit att värdeutvecklingen i noterade innehav i första hand har utvecklats negativt samt att förvaltat kapital i 
fondverksamheten har sjunkit vilket i sin tur påverkar intäkterna negativt. Resultatutvecklingen är på kort sikt negativ men koncernens position 
är långsiktigt stark och uthållig.
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38. Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står (kr):

Balanserad vinst 2 084 256 372

Årets Resultat 1 787 312 876

3 871 569 248

Styrelsen föreslår följande vinstdisposition (kr):

Till aktieägarna utdelas (motsvarande 6 250 kr per aktie) 125 000 000

I ny räkning balanseras 3 746 569 248

3 871 569 248

39. Definitioner

Avkastning på eget kapital %  Resultat efter finansiella poster i % av genomsnittligt synligt eget kapital.
Soliditet    Synligt eget kapital i relation till balansräkning.
Avkastning på tillgångar %  Resultat i relation till balansomslutning
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Årsredovisningens undertecknande

Stockholm den dag som framgår av digital signatur

Tom Dinkelspiel   Jacob Dalborg   Charlotte Dinkelspiel
Styrelsens ordförande  

Mikael Ericson   Björn Fröling   Catharina Versteegh

Johan Malm
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av digital signatur

Ernst & Young AB

Rickard Andersson
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i E. Öhman J:or AB, org.nr 556034-9689 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för E. Öhman J:or AB för år 2021. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 16–46 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 
31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits 
av EU, och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag. 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.  

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen återfinns på 
sidorna 1–15. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 

koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning 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 förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort-
sätta 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 att årsredovis-
ningen 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 koncern-
redovisningen.  
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 felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanen, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

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

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

Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
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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 upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisions-
bevis 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 och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också infor¬mera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av E. Öhman J:or AB 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 ända-
målsenliga 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 moder-
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller
På något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag 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 dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolags-
lagen.
 

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