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Förvaltningsberättelse 

Denna halvårsredogörelse omfattar perioden 2022-01-01 till 2022-06-30.   

Fondbolaget Crescit Asset Management är en Auktoriserad AIF-förvaltare med tillstånd att bedriva 

fondverksamhet enligt LAIF, lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Bolaget är 

en AIF-förvaltare sedan april 2014. Crescit Asset Management driver en nyskapande specialfond, fonden 

Crescit, som startade i april 2013, samt specialfonden Crescit Protect. Specialfonder har möjlighet att ha 

ett friare placeringsreglemente än vanliga värdepappersfonder. Crescit Asset Management AB är ett 

oberoende fondbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten bedrivs på 

Brahegatan 20 i Stockholm.   

Vår förvaltning består i att utnyttja börsens långsiktiga värdetillväxt genom exponering via 

aktieindexderivat. Crescit fokuserar löpande på att erbjuda ett omfattande skydd mot negativa 

börsutfall med syfte att kunna nyttja svängningarna till att öka sin exponering vid gynnsamma lägen. 

Fondens strategi är utformad för att kunna tjäna pengar även vid omfattande och långdragna 

börsnedgångar. För att kunna uppnå strategins mål så tillåts en viss fluktuation i marknadsvärdet för 

fonden på kort sikt. Detta är en viktig skillnad från många andra hedgefonder som eftersträvar små till 

inga fluktuationer i NAV. Fondens primära mål är att skapa en positiv avkastning till sina andelsägare 

som ska vara mindre volatil än den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden över tid. På lång sikt är 

målsättningen att avkasta omkring 4 % - 6 % över den riskfria räntan per år. 

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och fondbolaget har Wahlstedt 

& Sageryd Financial Services AB att utföra administrativa tjänster för fondens räkning. Vår externa 

oberoende värderare är också Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fonden är öppen vid varje 

månadsskifte för köp och inlösen av fondandelar. Vad det gäller insättningsavgift och avgift vid 

försäljning av fondandelar var den noll under det första halvåret 2022. Fondförmögenheten uppgick till 

672,1 miljoner kronor vid utgången av juni.  

Det första halvåret av 2022 präglades av breda prisnedgångar för riskfyllda tillgångar. Årets inledande 

sex månader var bland de svagaste någonsin där både aktier och obligationer föll i värde samtidigt. 

Skenande inflation orsakad av de stora problemen i tillverkningskedjorna i samband med pandemin 

orsakade stora kursfall. Än så länge visar bolagen fortfarande starka vinster men de snabbt stigande 

priserna pressar konsumenternas köpvilja i sista ledet. Totalavkastningen uppgick för Crescit till -8,85% 

under första halvåret. Vår jämförelseränta (SSVX 90 dagar) avkastade under samma period -0,27 % i 

årstakt. 

Under halvåret drevs fondens negativa avkastning främst av våra aktiederivat även om våra 

räntebärande bidrog negativt. Börsfallen har varit stora men förhållandevis ”lugna” under 

omständigheterna. Den utdragna nedgången har resulterat i att vi kunnat skapa bra mervärde genom 

att utnyttja optionsstrategier för att skydda oss mot nedgångar samtidigt som den stigande volatiliteten 

lett till fortsatta möjligheter snarare än problem i portföljen. Rysslands invasion av Ukraina gav upphov 

till kraftigt fallande marknader och stigande volatilitet, men det var långt ifrån de problem som uppstod 

2020 i samband med pandemiutbrottet. Året har karaktäriserats av stigande räntor vilket medfört att vi 

under våren primärt ökat vår allokering till företagskrediter (vars upplåning blivit dyrare från dels ett 

kreditpåslag samt från  en högre underliggande räntenivå) i stället för att fortsätta allokera löpande till 

barriäroptioner. Även 2022 inledde vi året med en kraftig övervikt mot köpt volatilitet vilket precis som 

2020 och 2021 visade sig vara gynnsamt. Redan under årets första vecka började börsen att falla och vi 
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kunde börja ställa barriäroptioner igen. Även detta år visade sig derivatförvaltning ha ett avgörande 

övertag mot traditionell förvaltning i årets inledande skede. 

Kärnan i Crescits erbjudande har alltid varit att erbjuda vår kompetens inom derivatförvaltning till 

institutioner som saknar interna resurser att förvalta genom derivat. Vår förvaltning ger investerare 

möjligheten att erhålla exponering mot aktierisk på ett, i vårt tycke, effektivare sätt än genom att äga 

aktier rakt av. Det aktiesubstitut som utgör kärnan i vår exponering generar över tid en konkurrenskraftig 

avkastning till en betydligt lägre volatilitet. Det naturliga behovet för institutioner av att köpa skydd mot 

börsnedgång skapar en skevhet i prissättningen av optioner som med fördel kan nyttjas av en förvaltare 

som har ett friare mandat och spetskompetens inom derivat. Crescit kompletterar portföljen med ett 

multi-strategi-tänk där aktiesubstitutet kompletteras med andra avkastningsdrivare såsom 

räntebärande instrument och aktiv handel med optioner för att öka/reducera risken efter behov. 

De enorma stimulanser som sjösattes i spåren av pandemin ledde förvisso till en fantastisk uppgång för 

tillgångspriser och en snabb återhämtning av arbetsmarknaden men de medförde också ett ökat 

inflationstryck. Utbudsproblemen som orsakades av pandemin späddes under året på av kriget som 

utbröt mitt i Europa och skenande energipriser gav upphov till kraftigt stigande priser på både drivmedel 

och livsmedel. Alltmer tyder på att vi närmar oss en lågkonjunktur när återhämtningen i ekonomin avtar 

samtidigt som inflationen biter sig fast. Detta göra att utsikterna för årets andra halvår är fortsatt dystra. 

I takt med de fallande marknaderna har vi utnyttjat gammat i våra positioner för att återupprätta vår 

exponering från allt lägre nivåer vilket gör att fonden står väl rustad när konjunkturen och marknaden 

vänder uppåt igen. Under de två föregående årens starka börsuppgång lade vi stor vikt vid att säkerställa 

att vi skulle säkra hem delar av avkastningen för våra andelsägare i händelse av förnyade börsfall. Det 

visade sig vara en bra strategi och när nu stora delar av uppgången raderats ut så har Crescit genererat 

en stabil och mycket god riskjusterad avkastning över perioden.  

Figur 1: Utveckling för OMX30 index och Crescit sedan 1 januari 2020 (under pandemin) 

 

 

Inför andra halvåret så prisar den implicita volatiliteten fortfarande på något förhöjda nivåer i jämförelse 

med historiska data, dock inte med hänsyn tagen till de strukturellt högre volatilitetsnivåerna efter 

pandemin. De höga nivåerna på volatilitet gör det dyrt att skapa en optimistisk exponering för 

börsuppgång. För att kompensera detta har vi ökat vår allokering mot räntebärande instrument som 

från dagens nivåer erbjuder ett attraktivt alternativ till aktier på kort till medellång sikt. 
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Årets första halvår blev mycket svagt efter att krigsutbrottet orsakat snabba fall för tillgångspriser, 

speciellt i Europa och även det andra kvartalet blev mycket svagt. Värdetappet för riskfyllda tillgångar 

återspeglar dock än så länge främst förändringen i diskonteringsränta då långräntor steg brant under 

halvåret. Bolagsvinsterna ligger fortsatt på höga nivåer och den stora gåtan inför hösten blir huruvida 

avtagande inflation leder till en utplaning eller nedgång för långräntor som skulle skapa en gynnsam 

miljö för aktier igen, eller om bolagsvinsterna följer de ledande indikatorerna och 

sentimentsindikatorerna och faller kraftigt när inflationen orsakar marginalpress och deprimerade 

konsumenter slutar spendera sina pengar, i den mån de får behålla dem när priset på nödvändiga driv- 

och livsmedel stiger tillsammans med räntebetalningarna till banken. 

Figur 2: Förväntad volatilitet på S&P 500 indexet från starten av Crescit  

 

Det riskerar att bli en mycket dålig miljö för riskfyllda tillgångar om de massiva stimulanserna rullas 

tillbaka samtidigt som de negativa effekterna från dem ligger kvar. Det skulle leda till en miljö av fortsatt 

hög inflation och fallande tillväxt. Den ränteuppgång som skapas och drivs på av centralbankerna i 

samband med att de minskar sina kvantitativa lättnader gör att kapital troligtvis kommer att leta sig bort 

från aktier och in i räntebärande tillgångar. En av de viktigaste byggstenarna för både de senaste årens 

börsuppgång men också det senaste decenniets börsuppgång har varit de oerhört låga räntenivåerna 

som ”motiverat” historiskt höga värderingar. Under dessa år(tionden) har centralbankerna eldat på 

tillgångsinflationen med hopp om att påverka även prisinflation och löneinflation. När både priser och 

löner börjar stiga så betyder det att centralbankerna tvingas strama åt även om tillväxten pekar nedåt 

och bolagsvinsterna med dem. Mot bakgrund av detta har Crescit en något lägre exponering mot 

riskfyllda tillgångar än normalt även om vi ökat vår exponering mot kreditrisk något under året. Figur 3 

nedan illustrerar Crescits känslighet mot ett parallellskifte för världens större börsindex och reflekterar 

vår defensiva hållning och negativa syn på den nära framtiden.  
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Figur 3: Förväntat utfall i Crescit 

 

Sedan sista juni 2022 har mer av fondens tillgångar placeras i räntebärande instrument som ger en 

förväntad avkastning på 3 – 5 % över 2 års tid och marknadsexponeringen består av köpta köpoptioner 

som ger exponering för en börsuppgång. Köpoptionerna finansieras till största delen av säljoptioner som 

har europeiska barriärer på olika nivåer ca 30 % – 40% ner från ingångsnivån och kortare sålda 

säljoptioner på 5% - 10% ner. Det innebär att Crescit har en förväntad uppsida på 12 månaders sikt som 

är i paritet med marknadsutvecklingen under förutsättning att börsen genererar en positiv avkastning 

och en förväntad nedsida som är kraftigt begränsad under förutsättning att börsen skulle falla rejält.  

Barriärerna begränsar nedsidan från de sålda säljoptionerna till scenarion där nedgången är värre än 

respektive barriärnivå och således erhålls ett fullgott skydd mot börsnedgångar som understiger 

(ytterligare) -30 %. 

Tabellen nedan visar rullande avkastning för innevarande år samt på 12, 24, och 36 månaders historik 

för Crescit och några av de primära index vi allokerar emot. Där framgår tydligt nyttan av att förvalta 

genom aktiederivat för att undvika att drabbas av stora förluster när börsen faller snabbt och mycket. 

Nu ligger vårt primära fokus på att under ordnade former återupprätta vår långsiktiga allokering mot 

börsindex allteftersom volatilitetsytorna gör det möjligt. Därefter kommer vi ha en mycket bra möjlighet 

att skapa en fortsatt stark riskjusterad och absolut avkastning när nedgångsfasen är över för denna gång. 

 

Volatiliteten har legat på historiskt höga nivåer under merparten av det första halvåret men långt under 

de krisnivåer som rådde för några år sedan. Vartefter återhämtningen fortgår och världen återgår till 
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mera av ett normaltillstånd förväntar vi oss att den prissättande volatiliteten faller. Detta kommer dock 

att dröja om den befarade lågkonjunkturen står för dörren. Då väntar troligtvis ytterligare minst ett år 

av förhöjd volatilitet vilket både vi och andra aktörer måste förhålla oss till. Vi har en relativt låg netto-

exponering mot förväntad volatilitet vilket gör att portföljen har en låg känslighet både på upp och 

nedsidan mot rörelser i implicit volatilitet. För tillfället råder det ovanligt låg ”skevhet” mellan priset på 

uppsidesvolatilitet och priset på nedsidesvolatilitet vilket gör det ovanligt svårt att erhålla en 

asymmetrisk exponering för börsuppgång. Vid en bredare normalisering av risksentiment och 

volatilitetsytor förväntar vi oss att även skevheten återgår till ett gynnsamt läge. 

Risken mätt som daglig VaR har varierat i spannet 0,48 – 0,62 under halvåret och ligger per 30 juni kring 

0,62 i likhet med vid årets inledning då den låg på 0,55. Jämfört med fjolåret har VaR legat på samma 

nivåer. Snitt-VaR ligger på 0,54%, vilket är lite lägre än fjolårets siffra på 0,66 %. Vi förväntar oss inte att 

riskspannet kommer att breddas under resten av året. 
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Balansräkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i kr Not 2022-06-30 2021-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 79 004 000 168 863 777

Penningmarknadsinstrument 1 79 792 200 240 892 320

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 1 3 485 883 42 555 360

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 1 28 143 156 31 416 571

Fondandelar 1 252 116 050 160 398 436

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 442 541 290 644 126 464

Placering på konto hos kreditinstitut 1 147 396 300 125 411 310

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 589 937 590 769 537 774

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 6 802 0

Övriga tillgångar 3 43 657 965 9 214 415

Summa Tillgångar 633 602 357 778 752 189

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 -31 398 483 -5 629 828

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 -19 261 866 -10 743 737

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 1 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 0 0

Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde -50 660 349 -16 373 565

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 -487 672 -1 813 372

Övriga skulder 5 -7 182 673 -23 917 385

Summa Skulder -58 330 694 -42 104 323

Fondförmögenhet 575 271 663 736 647 866

Poster inom linjen

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 14 900 000

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 29 129 523 7 777 510

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 16 676 768 15 357 983
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Tilläggsupplysningar 

Denna halvårsredogörelse är upprättad enligt 12 kap. 10 § lagen om alternativa investeringsfonder 
(2013:561) och Finansinspektionens Föreskrifter FFFS 2013:9 om värdepappersfonder. I 
balansräkningen har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Halvårsredogörelsen är inte 
granskad av bolagets revisor. 
 

Not 1  Fondens innehav av finansiella instrument (kr) den 30 juni 2022 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrumentnamn Volym Marknads- värde % av portfölj

Penningmarknadsinstrument med positivt marknadsvärde

Heimstaden aug 20 000 000            19 950 100    3,47

INTEA 220920 20 000 000            19 927 300    3,46

Intrum juli 2022 20 000 000            19 975 200    3,47

Klarna Bank AB cert 220829 20 000 000            19 939 600    3,47

Summa penningmarknadsinstrument med positivt marknadsvärde 79 792 200 13,87

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde - Obligationer

Hexagon 2023     14 000 000    13 953 300 2,43

SBB i Norden AB FRN 221003     15 000 000    14 793 000 2,57

SCANIA CV AB FRN 230226     30 000 000    30 125 300 5,24

Volvo finans FRN 221020     20 000 000    20 132 400 3,50

Summa överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde 79 004 000 13,73

Aktiefonder med positivt marknadsvärde

Mandatum Slim Tail Class B2 USD 21 409            24 362 214    4,23

Summa aktiefonder med positivt marknadsvärde 24 362 214 4,23

Räntefonder med positivt marknadsvärde

IKC Avkastningsfond B        1 040 000    134 087 264 23,31

Mandatum Life Nordic HY Cl B             83 062    93 608 811 16,27

Mandatum Total Return class C                      57    57 761 0,01

Summa räntefonder med positivt marknadsvärde 227 753 836 39,59

OTC derivat med positivt marknadsvärde

K07FXE10.41p 3 000 000                    19 814    0,00

K07FXU9.68p 3 000 000                    16 325    0,00

K12CSi-OMX 2223.99 C #2022-01-24# $nda$ 30 000 000                  142 694    0,02

L12BOC SPX-OMX-SX5E-MXEF Index {C} (Undefined) #2022-

01-21# $jpm$

50 000 000              3 307 050    0,57

Summa OTC derivat med positivt marknadsvärde 3 485 883 0,61
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Instrumentnamn Volym Marknads- värde % av portfölj

Övriga derivat med positivt marknadsvärde

K09B-SEBA 115 C #2022-04-27# $Nasdaq OMX$ 2 000                  266 000    0,05

K09B-SWEDA 167.72 C #2022-04-27# $Nasdaq OMX$ 1 500                  121 200    0,02

K07CO2160c 250                          185    0,00

K07O-OMX 2220 C #2022-04-11# $Nasdaq OMX$ 200                          152    0,00

K07OH1920p 200              1 306 010    0,23

K07RPS4100p 10              3 339 830    0,58

K07SH3525p 200              3 099 431    0,54

K07SH3550p 200              2 859 364    0,50

K08XH3925p 20              4 458 930    0,78

K09O2000c 400              1 130 000    0,20

K09RRXC4200 20                  533 140    0,09

K12CCS3700c 300              5 002 816    0,87

K12CSS3800c 300              2 353 510    0,41

K12CSXC4500 30                  801 559    0,14

K12O2200 700                  770 000    0,13

K12RRe-SX5E 4100 C #2022-04-29# $Eurex$ 200                  402 969    0,07

L03EM-EEM UP 46 C #2022-03-16# $CBOE$ 1 800              1 698 060    0,30

Summa övriga derivat med positivt marknadsvärde 28 143 156 4,89

OTC derivat med negativt marknadsvärde

K06OH2104c #2022-05-31# $ -100 000 000 -56 679 -0,01

K07FXE10.41 EURSEK [B] {UIC} (11.15) #2022-05-24# -3 000 000 -115 044 -0,02

K07FXU9.68 USDSEK [B] {UIC} (10.3) #2022-05-24# -3 000 000 -1 739 650 -0,30

L03DS-SX5E Barrier [B] {DIP} (2489.21) #2022-03-04# $ -3 500 000 -1 732 253 -0,30

L06-SX5E Barrier [B] {DIP} (2794.16) #2021-07-08# $ -2 000 000 -2 766 520 -0,48

L06WOXE 220524 [B] SPX-SX5E {DIP} (70) #2022-05-24# -3 000 000 -2 543 323 -0,44

L06X-SPX Barrier [B] {DIP} (3008.25) #2021-06-30# $ -2 500 000 -2 663 330 -0,46

L07Ei-SX5E Barrier [B] {DIP} (2749.97) #2021-07-19# $ -3 000 000 -3 023 653 -0,53
L12WOP [B] SPX-OMX-SX5E {DIP} (60) #2022-01-21# $ -50 000 000 -5 901 311 -1,03

K12DCSi-OMX Barrier [B] {DIP} (1556.79) #2022-01-24# $ -30 000 000 -2 468 100 -0,43

K12DS-SX5E Barrier [B] {DIP} (3057.33) #2022-01-04# $ -3 000 000 -3 027 577 -0,53

K12De-SX5E Barrier [B] {DIP} (2679.57) #2022-04-13# $ -3 000 000 -2 054 560 -0,36

L05DO [B] OMX {DIP} (1632.2) #2022-05-09# -30 000 000 -2 747 420 -0,48

FX08E10.66ft -8 000 000 -559 063 -0,10

Summa OTC derivat med negativt marknadsvärde -31 398 483 -5,46
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Instrumentnamn Volym Marknads- värde % av portfölj

Övriga derivat med negativt marknadsvärde

K07CO2000p -100 -1 308 640 -0,23

K07OH1860p -200 -665 000 -0,12

K07RPS3900p -20 -3 102 856 -0,54

K07SH3450p -200 -1 656 888 -0,29

K07SH3650c -300 -790 934 -0,14

K07SHi3250p -200 -964 553 -0,17

K08XH3650p -20 -1 962 792 -0,34

K09O1800p -100 -562 500 -0,10

K09O2100 -450 -400 500 -0,07

K12CSEC4000 -300 -983 844 -0,17

K12CSoi-OMX 2300 C #2022-04-19# $Nasdaq OMX$ -700 -326 459 -0,06

K12CSsi-SX5E 4200 C #2022-04-19# $Eurex$ -300 -366 530 -0,06

K12CSx-SPX 4700 C #2022-04-29# $CBOE$ -30 -354 113 -0,06

K12RRe-SX5E 3400 P #2022-04-29# $Eurex$ -100 -2 392 092 -0,42

ESU2 INDEX -12 0 0,00

L06CCS3700c -300 -3 424 164 -0,60

Summa övriga derivat med negativt marknadsvärde -19 261 866 -3,35

Likvidkonton

Crescit Investeringskonto EUR 1 059 988 11 360 165 1,97

Crescit Investeringskonto GBP 35 686 481 163 0,08

Crescit Investeringskonto SEK 68 423 353 68 423 353 12,87

Crescit Investeringskonto USD           340 832                 3 502 528    0,61

Crescit Säkerhetskonto EUR 958 898 10 276 758 1,79

Crescit Säkerhetskonto EUR ränta 4 007 42 944 0,01

Crescit Säkerhetskonto GBP 430 890 5 809 755 1,01

Crescit Säkerhetskonto SEK 23 582 748 23 582 748 4,10

Crescit Säkerhetskonto SEK ränta 9 525 9 525 0,00

Crescit Säkerhetskonto USD 703 611 7 230 588 1,26

FUTCLIENT EUR 616 875 6 611 209 1,36

FUTCLIENT GBP 56 993 768 446 0,13

FUTCLIENT SEK 811 007 811 007 0,20

FUTCLIENT USD 825 786 8 486 111 1,51

Summa likvidkonton 147 396 300 26,90

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

Upplupen Ränteintäkt Coll Clearade Derivat GBP 38 515 0,00

Upplupen Ränteintäkt USD 612 6 286 0,00

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 802 0,00
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förvaltningsarvode fast -479 793 -479 793 -0,08

Upplupen Räntekostnad Coll Clearade Derivat EUR -539 -5 778 0,00

Upplupen Räntekostnad Coll Clearade Derivat SEK -247 -247 0,00

Upplupen Transaktionsavg SEB -270 -270 0,00

Upplupen Övertrassränta USD -154 -1 584 0,00
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -487 672 -0,08

Övriga tillgångar

Ställd Säkerhet EUR (CASH) 320 000 3 429 523 0,60

Ställd Säkerhet SEK (CASH) 25 700 000 25 700 000 4,47

Summa övriga tillgångar 29 129 523 5,06

Likvider på väg

Instrument Fondlikvidfordran Fondlikvidskuld
K06OH2060P 9 093 107

K06OH1945P -3 493 107

K06SH3775P 3 653 267

K06SH3600P -1 778 100

K06SH3900C

K07SHI3250P 983 244

K07SH3400P -1 910 416

K07SH3650C 266 560

TRANSAVG -1 050

QCN2 INDEX 336 500

ESU2 INDEX 195 765

Summa övriga tillgångar 14 528 443 -7 182 673

Fondförmögenhet 575 271 663 100,00
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Not 2  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

 
 
Not 3  Övriga tillgångar 
 

 

 
 
Not 4  Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
 

 
 
Not 5 Övriga skulder 
 

   
 

2022-06-30 2021-12-31

Upplupen ränteintäkt 6 802 0

Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 802 0

2022-06-30 2021-12-31

Fondlikvidfordran 14 528 443 1 436 905

Upplupen ställd säkerhet 29 129 523 7 777 510

Summa Övriga tillgångar 43 657 965 9 214 415

2022-06-30 2021-12-31

Förvaltningsarvode -479 793 -1 799 020

Upplupen räntekostnad -7 609 -13 562

Upplupen Transaktionsavg SEB -270 -790

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -487 672 -1 813 372

2022-06-30 2021-12-31

Fondlikvidskuld -7 182 673 -9 017 385

Upplupen erhållen säkerhet 0 -14 900 000

Summa Övriga skulder -7 182 673 -23 917 384
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