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Förvaltningsberättelse 

Ägarförhållanden 
Arvika Näringslivscentrum Ek. för. äger samtliga aktier i Arvika Näringslivscenter AB. 
 
Arvika Lokal och Mark AB, som är en del av en helägd kommunal koncern, äger 93% av andelarna i 
Arvika Näringslivscentrum Ek. för. Arvika Stadshus AB äger samtliga aktier i Arvika Lokal och Mark AB. 

Information om verksamheten 
Bolagets verksamhet består av restaurangrörelse. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Verksamheten har åter fått upp sin försäljning efter covid-19 och besöksantalet är även det tillbaka till 
tidigare nivåer. Bolaget har inga anställda utan verksamheten drivs, på uppdragsbasis, av personal på 
Arvika Näringslivscentrum Ek. för.
 

Resultat och ställning 
(tkr) 2022 2021 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 3 468 2 255 1 983 3 830 3 854 

Resultat efter finansiella poster -126 -150 -607 -45 49 

Balansomslutning 707 678 389 581 631 

Soliditet (%) 22 23 28 27 24 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 10. 

  
 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

Balanserat resultat 52 484 

Årets resultat 2 899 

Kronor 55 383 

 
Disponeras så att: 
I ny räkning överförs 55 383 

Kronor 55 383 
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Resultaträkning 
kr) Not 2022 2021 

Rörelsens intäkter 1     

Nettoomsättning  3 468 2 255 

Övriga rörelseintäkter   0 52 

Summa rörelsens intäkter   3 468 2 307 

      

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter   -1 615 -1 051 

Övriga externa kostnader 2 -1 979 -1 518 

Personalkostnader 3 0 112 

Summa rörelsens kostnader   -3 594 -2 457 

      

Rörelseresultat 4 -126 -150 

      

Resultat efter finansiella poster   -126 -150 

      

Bokslutsdispositioner       

Erhållna koncernbidrag   130 200 

Summa bokslutsdispositioner   130 200 

        

Resultat före skatt   4 50 

      

Skatt på årets resultat 5 -1 -1 

      

Årets resultat   3 49 
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Balansräkning 
(tkr) Not 2022-12-31 2021-12-31 

     
TILLGÅNGAR 1      

     
Omsättningstillgångar       

     
Varulager       

Råvaror och förnödenheter   54 46 

  54 46 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   7 15 

Fordringar hos Arvika Kommun  2 0 

Aktuell skattefordran   24 24 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 7 7 

  40 46 

      

Kassa och bank   613 586 

      

Summa omsättningstillgångar   707 678 

      

SUMMA TILLGÅNGAR   707 678 
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Balansräkning 
(tkr) Not 2022-12-31 2021-12-31 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER 1      

     
Eget kapital        

Bundet eget kapital       

Aktiekapital  7 100 100 

Reservfond   4 4 

  104 104 

Fritt eget kapital 8     

Balanserat resultat   52 3 

Årets resultat   3 49 

  55 52 

      

Summa eget kapital   159 156 

      

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   139 89 

Skulder till koncernföretag  331 377 

Övriga skulder   33 23 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 45 33 

  548 522 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   707 678 
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Förändringar i eget kapital 

(tkr) Aktiekapital Reservfond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat Totalt 

Ingående balans 2022-01-01 100 4 3 49 156 

Överföring resultat föregående år     49 -49 0 

Årets resultat       3 3 

Utgående balans 2022-12-31 100 4 52 3 159 
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Kassaflödesanalys 
(tkr) 2022 2021 

    
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat -126 -150 

 -126 -150 

     

Betald inkomstskatt -1 -1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -127 -151 

     

Förändringar i rörelsekapital     

Förändring av varulager -8 -23 

Förändring av rörelsefordringar 6 224 

Förändring av rörelseskulder 26 240 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -103 290 

     

Finansieringsverksamheten     

Erhållna koncernbidrag 130 200 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 130 200 

     

Årets kassaflöde 27 490 

Likvida medel vid årets början 586 96 

Likvida medel vid årets slut 613 586 
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Noter 

Not 1 – Redovisningsprinciper med 
mera 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) samt BFNAR 2020:1  

Moderbolag 
Bolagets moderbolag är Arvika Näringslivscentrum 
Ek. för. (org. nr 769602–3865), med säte i Arvika. 

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 tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

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. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdisposition. 

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. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs 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 balansräknings-
metoden. Enligt denna redovisas uppskjutna 
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar 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 balansdagen. 
Effekter av förändringar i gällande skattesatser  
resultatförs i den period förändringen lagstadgats.  
 
Uppskjutna skattefordringar 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 underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
avdragen kan avräknas mot framtida skatte-
mässiga överskott. På grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning särredovisas inte den 
uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till 
obeskattade reserver. 

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde 
på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet 
avses varornas beräknade försäljningspris, minskat 
med försäljningskostnader. Den valda 
värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans 
i varulagret har beaktats. 
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Låneutgifter 
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar 
kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den 
period de uppstår. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån an-
skaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balans-
räkningen 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 
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.  

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar 
företaget, förutom kassamedel, disponibla 
tillgodohavanden 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 – Arvode till revisorer 
(tkr) 2022 2021 

Ernst & Young AB     

Revisionsuppdraget 41 20 

  41 20 

Med revisionsuppdrag avses granskning av 
årsredovisningen 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 
arbetsuppgifter. 

Not 3 – Anställda och 
personalkostnader 
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har 
ej utbetalats under de två senaste räkenskapsåren. 

(%)  2022-12-31 2021-12-31 

Könsfördelning bland 
ledande befattningshavare     

Andel kvinnor i styrelsen 0 0 

Andel män i styrelsen 100 100 

Andel kvinnor bland övriga 
ledande befattningshavare 50 0 

Andel män bland övriga 
ledande befattningshavare 50 100 

Not 4 – Inköp och försäljning 
mellan koncernföretag 

(%) 2022 2021 

Andel av årets totala inköp 
som skett från andra 
företag inom koncernen 7 9 

Andel av årets totala 
försäljning som skett till 
andra företag inom 
koncernen 28 17 
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Not 5 – Skatt på årets resultat 
(tkr) 2022 2021 

Aktuell skatt 1 1 

Summa redovisad skatt 1 1 

   
Redovisat resultat före 
skatt 4 50 

Skatt på redovisat resultat 
enligt gällande skattesats 
20,6 (20,6) % 1 10 

Skatteeffekt av:     

Förändring 
underskottsavdrag 0 -9 

Redovisad skatt 1 1 

Not 6 – Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 

(tkr) 2022-12-31 2021-12-31 

Övriga förutbetalda 
kostnader 7 7 

  7 7 

Not 7 – Antal aktier och kvotvärde 
  2022-12-31 2021-12-31 

Antal aktier 1 000 1 000 

Kvotvärde i kronor 100 100 

Not 8 – Disposition av vinst eller 
förlust 

(tkr) 2022-12-31 2021-12-31 

Disponibla vinstmedel   

Balanserat resultat 52 3 

Årets resultat 3 49 

  55 52 

      

Överförs i ny räkning 55 52 

Not 9 - Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

(tkr) 2022-12-31 2021-12-31 

Övriga upplupna kostnader 45 33 

  45 33 

 

Not 10 - Nyckeltalsdefinitioner 
Justerat eget kapital 

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

 

Soliditet  

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
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Underskrifter 
 
Arvika Näringslivscenter AB. 
Arvika 2023- 
 
 
 

 
 

Peter Söderström 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023- 
 
 
 

Ulrika Sundberg 
Auktoriserad revisor 
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