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Förvaltningsberättelse 
 
 
 
 

Ägarförhållanden 
Arvika Teknik AB, som är en del av en helägd 
kommunal koncern, äger 90 % av aktierna i Teknik 
i Väst AB. Eda kommun äger resterande 10 %.  
 

Information om verksamheten 
Teknik i Väst AB har till uppgift att skapa förut-
sättningar för god livskvalitet för dagens och 
morgondagens invånare genom att tillhandahålla 
hållbara tjänster med stort kundvärde och hög 
driftsäkerhet.  

 
Bolaget arbetar på uppdrag av Arvika Teknik AB, 
Arvika kommun, Eda kommun, Arvika Fjärrvärme 
AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB, Eda 
Energi AB, Årjängs Nät AB och några ytterligare 
kommunala uppdragsgivare.  
 
Uppdragen består av drift och underhåll av 
anläggningar, projektledning, att tillhandahålla 
kompetens inom miljö och ekonomi samt inom 
marknad, försäljning och kundservice. 

 

Resultat och ställning 
(tkr) 2021 2020 2019 

Nettoomsättning 131 384 124 274 125 111 

Resultat efter finansiella poster 1 929 1 354 222 

Balansomslutning 54 887 58 206 67 484 

Soliditet (%) 6,8 3,8 1,7 

Avkastning på eget kapital (%) 51,2 62,5 26,3 
 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 22. 

 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Bolaget har under året tagit över ansvaret för Eda 
kommuns kundtjänst för kunder inom vatten och 
avlopp samt renhållning. 
 
Under året investerades totalt 6 046 (9 936) tkr i 
förnyelse och nyanskaffning av fordon och 
maskiner. 
 
Under 2021 har covid-19 haft en stark påverkan på 
samhälle och näringsliv. Bolagets verksamhet, 
ställning och resultat har inte påverkats väsentligt 
under räkenskapsåret. 
 

Uppdrag 
Bolagets uppdrag har inneburit drift, skötsel och 
investeringsinsatser i anläggningar för vatten och 
avlopp, renhållning, gator, elnät, fjärrvärmenät, 
bredbandsnät och kraftstationer. Detta görs på 

uppdrag av åtta olika uppdragsgivare i form av 
Arvika och Eda kommuners förvaltningar, fyra av 
Arvikas kommunala bolag samt ytterligare några 
kommunala organisationer.  
 
Verksamheten har bedrivits på ett bra sätt och 
bolagets och uppdragsgivarnas mål har i huvudsak 
uppfyllts. 
 

Medarbetare 
Bolagets personal har inte drabbats av några större 
sjukdomsutbrott med hänsyn till covid-19 men 
korttidssjukskrivning på grund av försiktighet vid 
förkylningssymptom gör att sjukfrånvaron varit 
högre än normalt, 5,0 %.  
 
Smittorisken har gjort att insatser hemma hos 
fastighetsägare och byten av el- och vattenmätare 
som inte varit akuta senarelagts. Digitala möten har 
tillämpats, kundbesök vid anläggningarna har 
minimerats, medarbetarna har hållit avstånd och 
tvättat sina händer. 
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En medarbetarundersökning med fokus på Hållbart 
Medarbetarengagemang, HME, genomfördes 
under hösten. Resultatet var vid jämförelsen högt 
med Nöjd medarbetarindex på 79 (78), detta ligger 
i nivå med kommunens övriga verksamheter. 
Övriga resultat var Ledarskap 81 (82), Motivation 
79 (79) och Styrning 75 (73). Resultat inom 
parentes avser medarbetarundersökningen 2020. 
 

Framtida utveckling 
Arbetet med att utveckla den nya organisationen 
kommer att fortgå i syfte att skapa en ökad 
samverkan mellan såväl ägarkommunerna, de 
kommunala bolagen som avdelningarna inom 
Teknik i Väst AB. Beställardialoger med de olika 
uppdragsgivarna kommer att utvecklas. 
 
Bolaget kommer även fortsättningsvis lägga fokus 
på reinvesteringar och förnyelse av fordon och 
maskiner för att på ett säkert och kvalitetsmässigt 
bra sätt kunna leverera de tjänster som efterfrågas 
och samtidigt sörja för en god miljö och arbets-
miljö. 
 
Det är också viktigt att fortsätta med en intensiv 
branschbevakning, att följa teknikutvecklingen i 
samhället liksom utvecklingen inom digitalisering. 
 
Även efter räkenskapsårets utgång har covid-19 
påverkan på samhälle och näringsliv. Bolaget 
noterar fortsatt endast en marginell påverkan på 
affärsvolymen och ser inget hot mot företagets 
ekonomiska ställning. I bedömningen har beaktats 
idag kända effekter av covid-19. 
 

Miljöpåverkan 
Teknik i Väst AB har som övergripande strategiskt 
mål att låta miljö- och klimatfrågorna stå i fokus 
med syfte att bidra till ett hållbart samhälle. 
 
Bolagets största miljöpåverkan är utsläpp från 
fordon som används i verksamheten. För att 
minska utsläppen ställs krav på hög miljöklass vid 
inköp och leasing, dessutom tankas egna fordon 
med förnybart bränsle.  
 
För att minska utsläppen uppmuntras personalen 
att, när det är möjligt, arrangera och delta i digitala 
möten, resa miljövänligt, cykla eller promenera till 
möten i arbetet. På flertalet av bolagets arbets-
platser finns det en eller flera elcyklar att låna. 
Under året har samtliga medarbetare genomgått 
en grundläggande miljöutbildning. 
 
Teknik i Väst AB har tagit fram en klimat-
anpassningsstrategi för uppdragsgivarnas verk-
samhetsområden: renhållning, elnät, fiber, vatten 
och avlopp, gata, kraft och fjärrvärme. Detta är en 
stor satsning som bolaget gjort i syfte att arbeta så 
hållbart som möjligt med uppdragsgivarnas 
anläggningar och strategin syftar till att anpassa 
verksamhet och anläggningar till nutidens och 
framtidens klimat. 
 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: 
Balanserat resultat -159 920 

Årets resultat 1 640 

Kronor -158 280 

 
Behandlas så att: 

I ny räkning överförs -158 280 

Kronor -158 280 
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Resultaträkning 
 
 
 
 

(tkr) Not 
 

2021 
 

2020 

  1,2   

Nettoomsättning  131 384 124 274 

Övriga rörelseintäkter   2 559 3 877 

Summa rörelsens intäkter   133 943 128 151 

    

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader 3,4 -29 353 -27 844 

Personalkostnader 5 -97 169 -92 859 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -5 926 -5 590 

Summa rörelsens kostnader   -132 448 -126 293 

    

Rörelseresultat 6 1 495 1 858 

    

Finansiella poster     

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar  853 0 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 24 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -443 -504 

Summa finansiella poster   434 -504 

    

Resultat efter finansiella poster   1 929 1 354 

    

Bokslutsdispositioner 9 -1 916 -1 410 

    

Resultat före skatt   13 -56 

    

Skatt på årets resultat 10 -12 0 

    

Årets resultat   1 -56 
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Balansräkning 
 
 
 
 

(tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

    

TILLGÅNGAR 1,2   

    

Anläggningstillgångar     

    

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 27 226 22 

Inventarier, verktyg och installationer 12 5 789 33 107 

  33 015 33 129 

    

Finansiella anläggningstillgångar     

Andra långfristiga fordringar 13 938 0 

  938 0 

    

Summa anläggningstillgångar   33 953 33 129 

    

Omsättningstillgångar     

    

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar   2 410 2 467 

Fordringar hos koncernföretag   6 618 17 020 

Fordringar hos Arvika kommun 14 6 423 0 

Aktuell skattefordran   1 562 1 228 

Övriga fordringar   164 68 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 757 4 294 

  20 934 25 077 

    

Kassa och bank   0 0 

    

Summa omsättningstillgångar   20 934 25 077 

    

SUMMA TILLGÅNGAR   54 887 58 206 
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Balansräkning 
 
 
 
 

(tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,2   

    

Eget kapital      

Bundet eget kapital     

Aktiekapital  16 1 000 1 000 

  1 000 1 000 

Fritt eget kapital 17   

Balanserat resultat  -159 -103 

Årets resultat   1 -56 

  -158 -159 

    

Summa eget kapital   842 841 

    

Obeskattade reserver 18 3 651 1 735 

    

Långfristiga skulder 19   

Skulder till kreditinstitut   30 000 30 000 

  30 000 30 000 

    

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   2 072 845 

Skulder till koncernföretag   258 66 

Skulder till Arvika kommun 14 0 5 903 

Övriga skulder   5 076 5 981 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 12 988 12 835 

  20 394 25 630 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   54 887 58 206 
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Förändringar i eget kapital 
 
 
 
 
(tkr) Aktiekapital Balanserat 

 resultat 
Årets resultat Totalt 

Ingående balans 2021-01-01 1 000 -103 -56 841 

Överföring resultat föregående år  -56 56 0 

Årets resultat   1 1 

Utgående balans 2021-12-31 1 000 -159 1 842 
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Kassaflödesanalys 
 
 
 
 

(tkr) 2021 2020  
    

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 1 495 1 858 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

  Avskrivningar 5 926 5 590 

  Reavinst materiella anläggningstillgångar -341 -69 

 7 080 7 379 

    

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 853 0 

Erhållen ränta 24 0 

Erlagd ränta -443 -504 

Betald inkomstskatt -12 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7 502 6 875 
   

Förändringar i rörelsekapital    

Förändring av rörelsefordringar 4 143 13 380 

Förändring av rörelseskulder -5 236 -10 632 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 409 9 623 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 046 -9 936 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 575 313 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 471 -9 623 

     

Finansieringsverksamheten     

Förändring av långfristiga fordringar -938 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -938 0 

     

Årets kassaflöde 0 0 

Likvida medel vid årets början 0 0 

Likvida medel vid årets slut 0 0 
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Noter
 
 
 

Not 1 – Redovisningsprinciper med 
mera 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Moderbolag 
Arvika Teknik AB (org nr 556527-6713), med säte 
i Arvika, äger 90 % av aktierna i Teknik i Väst AB. 

Koncerntillhörighet 
Närmast överordnade moderföretag som 
upprättar koncernredovisning i vilken företaget 
ingår är Arvika Stadshus AB (org nr 556119-8861) 
med säte i Arvika. 

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

Tjänste- och entreprenaduppdrag  
Tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande 
räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet 
utförs. 

Ränta 
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt 
när det är sannolikt att företaget kommer att få 
de ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen och när inkomsten kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Redovisning av leasingavtal 
Företaget som leasetagare 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden. Se 
vidare not 4. 

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

I företaget finns såväl avgiftsbestämda som 
förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har 
valt att klassificera sina planer för ersättning efter 
avslutad anställning som avgiftsbestämda planer. 
I de avgiftsbestämda planerna betalar företaget 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet 
och har ingen rättslig eller informell förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter, även om det andra 
företaget inte kan uppfylla sina åtaganden. 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda 
utför de tjänster som ligger till grund för 
förpliktelsen. 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt 
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital.  
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Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. 
Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som 
gäller per balansdagen. 
  
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
händelser. Redovisning sker enligt balans-
räkningsmetoden. Enligt denna redovisas upp-
skjutna skatteskulder och uppskjutna skatte-
fordringar på temporära skillnader som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga 
värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan 
betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt 
beräknas utifrån beslutad skattesats på balans-
dagen. Effekter av förändringar i gällande 
skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjutna skatte-
fordringar reduceras till den del det inte är 
sannolikt att den underliggande skattefordran 
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig 
framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som 
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten 
skatteskuld som avsättning. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott.  
 
På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade 
reserver. 
  
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Materiella anläggningstillgångar har delats upp 
på komponenter när komponenterna är 

betydande och när komponenterna har väsentligt 
olika nyttjandeperioder. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde 
aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och 
underhåll redovisas som kostnader. 
  
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffnings-
värdet minskat med ett beräknat restvärde om 
detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över 
den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–10 år 

Inventarier, verktyg och installationer 5–20 år 

Låneutgifter 
De låneutgifter som uppkommer då företaget 
lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i 
den period de uppstår. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån 
anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i 
balansräkningen när bolaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och bolaget har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten. Finansiella 
skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 

Kundfordringar och kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar 
redovisas som omsättningstillgångar till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar. 
  
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
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som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
  
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i balans-
räkningen endast då legal kvittningsrätt före-
ligger samt då en reglering med ett nettobelopp 
avses ske eller då en samtida avyttring av 
tillgången och reglering av skulden avses ske. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller ut-
betalningar. Som likvida medel klassificerar före-
taget, förutom kassamedel, disponibla tillgodo-
havanden hos banker och kreditinstitut samt 
kortfristiga likvida placeringar som är noterade 
på en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. 

Not 2 – Bedömningar och 
uppskattningar 
Upprättande av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden 
som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. De mest väsentliga 
bedömningarna och uppskattningarna som gjorts 
rör värdering av anläggningstillgångar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Not 3 – Arvode till revisorer 
(tkr) 2021 2020 

Ernst & Young AB     

Revisionsuppdraget 103 100 

  103 100 

 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det 
ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbets-
uppgifter. 
 
 

Not 4 Leasingavtal – leasetagare 
Operationell leasing  
Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal 
avseende fordon och maskiner vilka redovisas som 
operationella leasingavtal: 

(tkr) 2021 2020 

Kostnadsförda leasingavgifter 
avseende operationella 
leasingavtal 2 616 2 073 

     

Framtida minimileaseavgifter 
avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:    

     

     Ska betalas inom 1 år 725 1 387 

     Ska betalas inom 1-5 år 1 120 3 365 

     Ska betalas senare än 5 år - - 

 
Utöver ovanstående uppgår lokalkostnader till 5 681 
(5 586) tkr per år varav 5 268 (5 015) tkr till koncernbolag. 
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Not 5 – Anställda och 
personalkostnader 
(st)  2021 2020 

Medelantalet anställda     

Män 119 116 

Kvinnor 32 28 

  151 144 

      

(tkr) 2021 2020 

Löner och andra ersättningar   
Styrelse och verkställande 
direktör 1 114 959 

Övriga anställda 67 122 64 159 

  68 236 65 118 

Pensions- och övriga sociala 
kostnader   
Pensionskostnader för styrelse 
och verkställande direktör 469 179 

Pensionskostnader för övriga 
anställda 5 168 5 082 

Övriga sociala kostnader  
enligt lag och avtal 21 431 20 661 

 27 068 25 922 

   

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

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare   
Andel kvinnor i styrelsen 45 45 

Andel män i styrelsen 55 55 

Andel kvinnor bland övriga 
ledande befattningshavare 50 43 

Andel män bland övriga 
ledande befattningshavare 50 57 

Not 6 – Inköp och försäljning 
mellan koncernföretag 
(%) 2021 2020 

Andel av årets totala inköp 
som skett från andra företag 
inom koncernen 41 30 

Andel av årets totala 
försäljning som skett till andra 
företag inom koncernen 83 82 

  

 
 
 

Not 7 – Ränteintäkter och 
liknande resultatposter 
(tkr) 2021 2020 

Övriga ränteintäkter 24 0 

  24 0 

 

Not 8 – Räntekostnader och 
liknande resultatposter 
(tkr) 2021 2020 

Övriga räntekostnader -240 -279 

Övriga finansiella kostnader -203 -225 

  -443 -504 

Not 9 – Bokslutsdispositioner 
(tkr) 2021 2020 

Skillnad mellan bokförd 
avskrivning och avskrivning 
enligt plan -1 916 -1 410 

  -1 916 -1 410 

Not 10 – Skatt på årets resultat 
(tkr) 2021 2020 

Aktuell skatt 12 0 

Summa redovisad skatt 12 0 

     

Redovisat resultat före skatt 13 -56 

Skatt på redovisat resultat 
enligt gällande skattesats 20,6 
(21,4) %: 3 -12 

     

Skatteeffekt av:    

Övriga ej avdragsgilla 
kostnader 10 12 

 Förändring underskottsavdrag -1 0 

   

Redovisad skatt 12 0 
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Not 11 – Maskiner och andra 
tekniska anläggningar 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående 
anskaffningsvärden 

48 48 

Omklassificering 35 789 0 

Årets anskaffningar 4 820 0 

Försäljningar/utrangeringar -1 128 0 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

39 529 48 

      

Ingående avskrivningar -26 -13 

Omklassificering -8 274  0 

Försäljningar/utrangeringar 895  0 

Årets avskrivningar -4 898 -13 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-12 303 -26 

      

Utgående redovisat värde 27 226 22 
  

 

Not 12 – Inventarier, verktyg och 
installationer 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående 
anskaffningsvärden 

42 999 33 914 

Omklassificering -35 789 0 

Årets anskaffningar 1 226 9 936 

Försäljningar/utrangeringar 0 -851 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

8 436 42 999 

      

Ingående avskrivningar -9 892 -4 922 

Omklassificering 8 274 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 607 

Årets avskrivningar  -1 029 -5 577 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-2 647 -9 892 

      

Utgående redovisat värde 5 789 33 107 

  
 

Not 13 – Andra långfristiga 
fordringar 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående 
anskaffningsvärden 

0 0 

Omklassificering 368 0 

Tillkommande fordringar 570 0 

 Utgående 
anskaffningsvärden 

938 0 

  
 

Not 14 – Checkräkningskredit 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Beviljad kredit 25 000 25 000 

Utnyttjad kredit 0 11 284 

 
Not 15 – Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna intäkter 2 619 3 083 

Övriga förutbetalda 
kostnader 

1 138 1 211 

  3 757 4 294 

  
 

Not 16 – Antal aktier och 
kvotvärde 

  2021-12-31 2020-12-31 

Antal aktier  1 000 1 000 

Kvotvärde i kronor 1 000 1 000 

   

Not 17 – Disposition av vinst eller 
förlust 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Disponibla vinstmedel   

Balanserat resultat -159 -103 

Årets resultat 1  -56 

  -158 -159 

      

Överförs i ny räkning -158  -159 

 

Not 18 – Obeskattade reserver 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade 
överavskrivningar 

3 651 1 735 

  3 651 1 735 

 
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver uppgår till 752 
(357) tkr. 
  

Not 19 – Långfristiga skulder 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Förfaller senare än 5 år 
efter balansdagen 

    

Skulder till kreditinstitut 30 000 30 000 

  30 000 30 000 
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Not 20 – Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna löner och 
semesterlöner 

5 586 5 069 

Upplupna 
pensionskostnader 

2 704 2 466 

Upplupna sociala avgifter 
och särskild löneskatt 

3 598 3 938 

Övriga upplupna kostnader 1 100 1 362 

  12 988 12 835 

 
Not 21 – Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets slut 
Även efter räkenskapsårets utgång har covid-19 
påverkan på samhälle och näringsliv. Bolaget 
noterar fortsatt endast en marginell påverkan på 
affärsvolymen och ser inget hot mot företagets 
ekonomiska ställning. I bedömningen har beaktats 
idag kända effekter av covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 22 – Nyckeltalsdefinitioner 
    

Justerat eget kapital 

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som 
reducerats med uppskjuten skatt. 

 
Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster med avdrag för 20,6 
procent skatt dividerat med genomsnittligt justerat eget 
kapital. 

 
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
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