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Moderbolagets balansrakning 

Belopp i KSEK 

TILLGANGAR 
Anliiggningstillgangar 

Finansiella anliiggningstillgangar 
Andelar i koncernforetag 
Fordringar hos koncernforetag 
C>vriga finansiella fordringar
Summa finansiella anliiggningstillgangar

Summa anliiggningstillgangar 

Omsiittningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 

Forutbetalda kostnader och u��lupna intakter 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsiittningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

Belopp i KSEK 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 

Aktieka ital 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 

Overkursfond 
Balanserat resultat 
Arets resultat 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Langfristiga skulder 

Foretagsobligation 
Summa langfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Efterstallt aktieagarlan 

Not 

17,29 
19 

22 

Not 

24 

3 

3,25 

16 

2020-12- 31 2019-12-31 

1 009 000 1 009 000 
523 042 426 872 

3607 2 652 
1 535 649 1438524 

1 535 649 1438524 

1 741 5 059 
1 741 5 059 

158 1 087 

1 899 6146 

1 537 548 1 444 670 

2020-12-3 1 2019-12-31 

1 299 1 179 
1 299 1179 

1 051 001 946 111 
-53 984 -46 826

-12 271 -7 158
984 746 892 127 

986 045 893 3 06 

500 000 500 000 
500 000 500 000 

50637 51 260 
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Not 25 Upplaning 

61 

Den nya foretagsobligationen loper frim och med mars 2021 till och med mars 2024. Riintan pa den nya 
f6retagsobligationen iir Stibor +6.5%, och rantan pa den tidigare foretagsobligationen var Stibor +6.0% (till 
och med 21 apr 2021). !fall Stibor ar negativ sa ar rantan 6.5 %. Rantan pa aktieagarlanet ar 5%. 
Koncernens exponering, avseende upplaning for forandringar i ranta och kontraktsenliga tidpunkter 
for ranteomforhand l ing ar vid rapportperiodens slut f/iljande: 

Koncernen 

Langfristig 

Upplaning fran kreditinstitut 
Aktieagarlan 
Foretagsobligation 
Finansiell lease back 

Skulder avseende 
nyttjanderattstillgangar 
Ovrig langfristig upplaning 

Kortfristig 

Aktieagarlan 
Foretagsobligation 
Checkkredit 
Ovrig finansiell skuld 
Finansiell lease back 

Skulder avseende 
nyttjanderattstillgangar 

Summa upplaning 

2020-12-31 

500 000 
22 305 

15 131 
5 361 

542 798 

50 637 

6 064 
13 767 
13 222 

17 387 

101 076 

643 874 

2019-12-31 

500 000 
32 958 

19 311 
6 626 

558 895 

51 260 

31 537 

14 201 

19 827 

116 824 

675 719 

Koncernens exponering, avseende upplaning for forandringar i ranta och kontraktsenliga tidpunkter 
for ranteomforhandling ar vid rapportperiodens slut foljande: 

2020-12-31 2019-12-3' 

6 manader eller mindre 
6-12 manader
1-5 ar
Mer an 5 8r 

Redovisade belopp, per valuta, for koncernens upplaning ar foljande: 

SEK 
DKK 
NOK 
EUR 

Andra valutor 

Koncernen har foljande ej utnyttjade kreditfaciliteter: 

Rorlig ranta: 
- loper ut efter mer an ett ar

643 874 675 71! 

643 874 675 711 

2020-12-31 2019-12-3' 

566 416 585 981 
16 186 20 131 
10 099 16 92: 
34 984 3949! 

16 188 13 17'. 
643 874 675 711 

2020-12-31 2019-12-3' 

68 297 43 78! 
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Hallbarhet 

73 

Hoist Group ar ell internationellt, kunddrivet entreprenorsforetag som erbjuder innovativa losningar till 
tusentals hotel I inom EMEA. Vi har mer an 20 ars bevisad hotellerfarenhet och vart fokus ligger alltid 
pa alt hjalpa vara kunder alt leverera den basta hotellupplevelsen. Vi ar stolta over alt fa jobba med 
bade mindre oberoende hotel! saval som ledande, internationella kedjor och vi stravar konstant efter 
alt vara kunder ska vaxa. 
Hoist Group stodjer FNs Globala Malen for Hallbar Utveckling och tar hansyn till dem i var dagliga 
verksamhet. Var framsta mojlighet alt bidra till alt na malen ligger i foljande omraden; 

Medarbetare 

Vi vet alt vara medarbetare ar nyckeln till var framgang. Vi har 450 engagerade kollegor i EMEA som 
med en gedigen forstaelse for hotellindustrin, professionalism och dedikation, arbetar for att betjana 
tusentals hotell pa basta mojliga salt 
Utbudet av produkter och tjanster i var verksamhet skapar utrymme for en stor variation av 
yrkeskunniga medarbetare. Hoist Group representerar en internationell och dynamisk arbetsplats dar 
variation i exempelvis bakgrund, alder och kon ar en viktig tillgang. 
Mangkulturellt utbyte ar nagot vi uppmuntrar och varderar hog!, att vara ett global! foretag oppnar upp 
en ny varld for vara anstallda och vi uppmuntrar intern rorlighet. 
Med tydliga riktlinjer, policies och starka varderingar viii vi skapa en trygg, rattvis och hallbar kultur. 

Vi ska verka ftir alias lika rattigheter och mojligheter oberoende av

exempelvis etnicitet, religion, kon, funktionsvariation, alder ooh annan 
stallning. 

Det l!gger I vart intresse att framja m8ngfald och vi ser medarbetarnas olika erfarenheter, kvallteter och expertls som en 
tlllgang, oavsett etnlskt ursprung, nationalitet, syn pa llvet, sexuell laggning, konsidentitet, alder eller funktlonsvarlation. 
VI ser variation som vlkllg tlllgang I vart arbete med att skapa en dynamisk och engagerad foretagskullur och den basta 
partnern f6r vara kunder. 
Vi har en nolltolerans mot all form av diskriminerlng, trakasserler e1!er 6vergrepp - aktiva eller genom passlvt st6d. 

Organlsationen bestar tlll 68% av man och 32% kvinnor och likt m8nga andra akt6rer I var bransch har vi en utmanlng i 
att uppn8 en jamnare k6nsforde!nlng inom vlssa yrken, som till exempel IT- och TV-tekn!ker. 

Vi arbetar !Or att uppriltthalla hallbar ekonomisk tillvaxt, full sysselsattning 
och anstandiga arbetsvillkor, skydda arbetstagares rattigheter ooh framja 
trygghet och saker arbetsmiljo for alla. 

HolstGroup har kontor I15 lander lnom EMEA. VI stravar efter att vara en stabil och ansvarsfull arbetsgivare som 
erbjuder goda arbetsforhallanden och mojllgheter att vaxa. Anstandiga arbetsvillkor, ratten att organisera slg och 
manskliga rattigheter ar avgorande for Hoist, vara anstallda. leverantorer och kunder. Vi arbetar aktlvt med utblldning, 
lnstruktloner, arbetsmlljo - och sakerhetsfragor och utrustning I lin)e med uppdraget for att mlnimera sakerhetsrisker. 


















