
 

- 1 - 
 

  Arvika Kraft AB 

  

ÅRSREDOVISNING 

2021 

Arvika Kraft AB 



 

- 2 - 
 

                              Arvika Kraft AB       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

- 3 - 
 

  Arvika Kraft AB 

Årsredovisning 2021  
 
 
Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kraft AB avger härmed följande årsredovisning. 

Innehåll  
Styrelse 4 

 

Förvaltningsberättelse 5 

 

Resultaträkning 8 

 

Balansräkning 9 

 

Förändringar i eget kapital 10 

 

Kassaflödesanalys 11 

 

Noter 13 

 

Underskrifter 18 
 
 
Styrelsens säte är Arvika. 
 
Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 
 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvika Kraft AB  

Org.nr 556829-3269 

Adress: Östra Esplanaden 5, 671 81 Arvika 

Tel: 0570-816 00 vx 

www.teknikivast.se 

teknikivast@arvika.se 

 



 

- 4 - 
 

                              Arvika Kraft AB       

Styrelse 

Styrelse 
Lisa Levin, ordförande 
Jonas Ås, vice ordförande 
Roger Antonsson 
Thomas Broström 
Märit Carlzon Magnusson 
Mattias Karlsson 
Eva Leander 
Gert Raiml  
Berit Thim 
 

Revisorer 
Johan Eklund, auktoriserad revisor 
Erik A Eriksson, vald av kommunfullmäktige 

Suppleanter 
Ulrika Sundberg, auktoriserad revisor 
Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson, vald av kommunfullmäktige 

Verkställande direktör 
Thomas Malmstedt, extern verkställande direktör 
 
 
 
Styrelsen höll under året fem sammanträden. 
 
 



 

- 5 - 
 

  Arvika Kraft AB 

Förvaltningsberättelse 

Ägarförhållanden 
Arvika Stadshus AB, som utgör moderbolag i en 
helägd kommunal koncern, äger samtliga aktier i 
Arvika Kraft AB. 

Information om verksamheten 
Arvika Kraft AB har som ändamål att med effektivt 
resursutnyttjande och miljömässigt hänsynsta-
gande tillhandahålla en miljövänlig elproduktion.  
 
Bolaget äger 16 småskaliga producerande vatten-
kraftverk och ytterligare 14 dammar i Värmland. 
Vattenkraften beräknas under ett normalår produ-
cera 65-70 GWh energi. 
 

 
 
 
 
 
Bolaget äger även solcellsparken Megasol som pro-
ducerar cirka 950 MWh förnybar energi under ett 
normalår. Den producerade energin från 
vattenkraften och solcellsparken säljs till Nord Pool 
ASA.  
 
Bolaget bedriver även elhandel och har vid årets 
slut en kontrakterad volym om 27,7 GWh. Ett av 
målen med verksamheten är att kunna erbjuda 
lokal miljövänligt producerad el. 
 
Bolaget har inga anställda, resurser för drift och 
skötsel av verksamhet och anläggningar, köps in 
från systerbolaget Teknik i Väst AB. 
 
 

Resultat och ställning 
(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 56 825 25 087 39 789 24 005 17 747 

Resultat efter finansiella poster 17 681 -2 077 10 222 3 864 -7 917 

Balansomslutning 153 387 123 493 118 819 110 590 108 763 

Soliditet (%) 38,7 36,5 38,2 33,6 31,4 

Avkastning på eget kapital (%) 26,7 Negativ 19,5 8,4 Negativ 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 22.      
 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Nettoomsättningen ökade kraftigt jämfört med 
föregående år, vilket framför allt beror på det höga 
elpriset under året. Det genomsnittliga elpriset, 
prisområde SE3, på Nord Pool ASA blev 67,2 (22,1) 
öre per kWh, vilket är betydligt högre än det 
budgeterade 35 öre per kWh. 
 
Tillgången på vatten har under året varit något 
lägre än normalt, dock med stora variationer över 
året. Under verksamhetsåret uppgick produk-
tionen till 60,7 (65,8) GWh. Produktionen av 
vattenkraft har historiskt sett varierat från en 
lägsta årsvolym på 40,7 GWh till en högsta på 87,5 
GWh. Tillgängligheten på de fem största 
kraftstationerna blev 91,6 procent, att jämföra mot 
målet 95,0 procent. Några anläggningar har haft 
störningar i varierande omfattning.  

 
Försäljningen av förnybar solel uppgick till 780 
(817) MWh.  
 
Elhandelsverksamheten hade vid årets slut 2 644  
(2 272) kunder med sammanlagd kontrakterad 
volym av 27,7 (22,5) GWh, vilket är en ökning med 
5,2 GWh. Marknadsaktiviteterna har begränsats 
under året på grund av Coronapandemin.  
 
Elcertifikat tilldelas endast för solcellsparken, 
däremot tilldelas alla anläggningar ursprungs-
garantier. Marknadspriserna för elcertifikat är 
fortsatt mycket låga, däremot har värdet på 
ursprungsgarantier ökat något. 
 

Bolaget ansökte i mars 2017 om nytt miljötillstånd 
avseende avledning av vatten för kraftproduktion 
samt miljöanpassning av dammanläggningen av 
kraftstationen i Brunsberg.  Efter totalt sex års 
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handläggningstid erhölls nytt miljötillstånd i 
december 2021. Åtgärder, i form av fiskväg, 
beräknas att genomföras under hösten 2023. 
Ansökan om dammsäkerhetshöjande åtgärder vid 
Järpforsen lämnades in i juli 2020 och beslut väntas 
under 2022. Arbete pågår med ansöknings-
handlingar för dammsäkerhetshöjande åtgärder 
vid Brududden.  
 
Under året investerades 14 655 (15 704) tkr i egna 
anläggningar. Det största projektet som färdig-
ställts under året är dammsäkerhetsprojektet vid 
Lenungshammar som avslutades i juni 2021. 
 
På uppdrag av Arvika Kraft AB hanterar Teknik i 
Väst AB den kortsiktiga och den långsiktiga vatten-
planeringen. Hanteringen har i och med detta blivit 
mer rationell och enklare, vilket gynnar bolagets 
produktionsvolym. 
 
Under 2021 har covid-19 haft en stark påverkan på 
samhälle och näringsliv. Bolagets verksamhet, ställ-
ning och resultat har inte påverkats väsentligt 
under räkenskapsåret. 

Framtida utveckling 
Elhandel har bedrivits sedan oktober 2017 och 
målet för de närmaste åren är en ökad omsättning 
och kontrakterad volym. 
 
När det gäller bolagets anläggningar är ambitionen 
att hålla en reinvesteringsnivå som gör att bolaget 
fortsätter att hålla en långsiktigt god tillgänglighet 
och kan optimera produktionen. Arbetet kommer 
att inriktas på dammsäkerhet och fortsatt 
automation av anläggningarna.  
 
Utöver kvaliteten på anläggningarna kan bolaget 
till viss del påverka producerad energivolym genom 
produktionsplanering. Planeringens inverkan be-
gränsas av att de flesta kraftstationerna ligger i 
strömmande flöden och saknar stora magasin. 
Nederbörd och flöde i vattendragen går inte att 
påverka. Målet är en optimering med så lite spill 
som möjligt vid sidan om kraftstationen.  
 

Elprisprognoserna för de kommande två till tre 
åren är osäkra, men bedöms över tid att stiga. 
Större variation av elpriserna är att vänta då vind 
och solenergi får allt större påverkan på kraftbalan-
sen. 
 
Bolaget har gamla och i viss mån oklara tillstånd för 
att dämma och avleda vatten för kraftproduktion. 
2019 skedde förändringar i miljöbalken för den 
som bedriver vattenkraftproduktion och tillhö-
rande regleringsdammar. Syftet med lagändringen 
är att vattenkraften skall förses med moderna mil-
jövillkor och att säkerställa en effektiv nationell 
tillgång till vattenkraftsel. De miljöförbättrande 
åtgärder som kan komma i fråga är exempelvis 
ekologiskt anpassade flöden, minimitappning till 
naturfåror och anläggningar som gör att fiskar kan 
passera dammar och kraftverk på ett säkert sätt. 
 
Samtliga bolagets anläggningar är godkända till 
nationella planen (NAP) som ska leda till moderna 
miljövillkor för vattenkraften. Det innebär 
möjligheter att söka finansiering med upp till 85 
procent av kostnaderna vid miljöanpassning från 
en branschfinansierad fond, Vattenkraftens Miljö-
fond. Miljöanpassningen vid Brunsberg är godkänd 
och bidragsberättigad för hittills nedlagda 
kostnader. Övriga stationer ligger enligt en 
preliminär tidplan för nationella planen längre fram 
i tiden, 2035.  
 
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.  
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Miljöpåverkan 
Vattenkraft och solceller är en produktionsform av 
förnyelsebar energi. Dammarna som finns inom 
vattenkraften påverkar miljön i huvudsak genom 
förändringar i ekosystem och vattenmiljöer. 
Bolagets strävan är att förbättra förutsättningarna 
vid anläggningarna till mer hållbara vattenmiljöer 
genom att se till att de får moderna miljökrav.  
 
Alla vattenkraftstationer har någon form av till-
stånd att bedriva kraftproduktion. Dock är det 
stora variationer i modernitet på tillstånden. Någon 
kraftstation har tillstånd enligt gamla privilegiebrev 
från 1700-talet, andra har modernare tillstånd 
enligt 1918 års vattenlag. Adolfsfors kraftstation 
har tillstånd enligt miljöbalken. Genom att samtliga 
anläggningar är med i den Nationella 
prövningsplanen för vattenkraft finns det ett 
godkännande att bedriva verksamheten, även om 
grundtillståndet är av äldre karaktär. 
 
Bolagets lånefinansiering sker i sin helhet genom 
miljömärkta, Gröna lån som är kopplade till för-
nybar energi. 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

Balanserat resultat 20 165 713 

Årets resultat -118 569 

Kronor 20 047 144 

  

Disponeras så att: 

Till aktieägare utdelas 3 000 000 

I ny räkning överförs 17 047 144 

Kronor 20 047 144 

Utdelningen har anteciperats i moderbolaget. 
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Resultaträkning 
(tkr) Not 2021 2020 

  1,2      

Nettoomsättning  56 825 25 087 

Övriga rörelseintäkter   163 23 

Summa rörelsens intäkter   56 988 25 110 

    

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader 3,4 -32 499 -21 369 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -4 975 -4 324 

Övriga rörelsekostnader    -314 -15 

Summa rörelsens kostnader   -37 788 -25 708 

     

Rörelseresultat 5 19 200 -598 

    

Finansiella poster     

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 519 -1 479 

Summa finansiella poster  -1 519 -1 479 

     

Resultat efter finansiella poster   17 681 -2 077 

     

Bokslutsdispositioner 7 -17 830 1 760 

     

Resultat före skatt   -149 -317 

     

Skatt på årets resultat 8 30 43 

     

Årets resultat   -119 -274 
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Balansräkning 
(tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

     
TILLGÅNGAR 1,2     

     
Anläggningstillgångar       

     
Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader och mark 9 54 017 39 628 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 61 723 57 185 

Inventarier, verktyg och installationer 11 0 52 

Pågående nyanläggningar 12 6 374 15 883 

  122 114 112 748 

Finansiella anläggningstillgångar      

Uppskjuten skattefordran 13 604 574 

  604 574 

     

Summa anläggningstillgångar   122 718 113 322 

     

Omsättningstillgångar      

     

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar   381 135 

Fordringar hos koncernföretag   738 2 914 

Fordringar hos Arvika kommun   16 741 0 

Aktuell skattefordran  0 1 229 

Övriga fordringar   51 1 080 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 12 758 4 813 

  30 669 10 171 

     

Kassa och bank   0 0 

     

Summa omsättningstillgångar   30 669 10 171 

     

SUMMA TILLGÅNGAR   153 387 123 493 
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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  15 50 50 

  50 50 

Fritt eget kapital 16     

Balanserat resultat   20 166 20 440 

Årets resultat   -119 -274 

  20 047 20 166 

     

Summa eget kapital   20 097 20 216 

     

Obeskattade reserver 17  49 441 31 611 

     

Långfristiga skulder 18    

Skulder till kreditinstitut   70 000 60 000 

  70 000 60 000 

     

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder   4 242 2 456 

Skulder till koncernföretag   1 427 1 819 

Skulder till Arvika kommun  19 0 4 215 

Övriga skulder   1 962 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 6 218 3 176 

  13 849 11 666 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   153 387 123 493 

 
 
 
 
 

Förändringar i eget kapital 
(tkr) Aktie- 

kapital 
Balanserat 

resultat 
Årets  

resultat 
Totalt 

Ingående balans 2021-01-01 50 20 440 -274 20 216 

Överföring resultat föregående år   -274 274 0 

Årets resultat     -119 -119 

Utgående balans 2021-12-31 50 20 166 -119 20 097 
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Kassaflödesanalys 
(tkr) 2021 2020 

    
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat 19 200 -598 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

   Avskrivningar 4 975 4 324 

   Reaförlust materiella anläggningstillgångar 314 33 

 24 489 3 759 

    

Erlagd ränta -1 519 -1 479 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 22 970 2 280 

    

Förändringar i rörelsekapital    

Förändring av rörelsefordringar -20 498 6 716 

Förändring av rörelseskulder 2 183 4 948 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 655 13 944 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -14 655 -15 704 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 655 -15 704 

    

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån 10 000 0 

Erhållna koncernbidrag 0 1 760 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 000 1 760 

    
    
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 årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 
 

Moderbolag 
Arvika Stadshus AB (org. nr 556119-8861), med 
säte i Arvika, äger samtliga aktier i Arvika Kraft AB. 
 

Koncerntillhörighet  
Närmast överordnade moderföretag som upp-
rättar 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 
bokslutsdispositioner. 
 

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 redovi-
sas i eget kapital. 
 

Aktuell skatt  
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskaps-
års inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell  
 
skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 
 

Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram-
tida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. 
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 under-
skott. 
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effek-
ter av förändringar i gällande skattesatser resultat-
förs i den period förändringen lagstadgats. Upp-
skjutna skattefordringar reduceras till den del det 
inte är sannolikt att den underliggande skatteford-
ran kommer att kunna realiseras inom en överskåd-
lig framtid. 
 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell 
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld 
som avsättning. Uppskjuten skattefordran avse-
ende underskottsavdrag 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. De 
materiella anläggningstillgångarna har delats upp 
på komponenter när komponenterna är betydande 
och när komponenterna har väsentligt olika nytt-
jandeperioder. När en komponent i en anläggnings-
tillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande 
del av den gamla komponenten och den nya kom-



 

- 14 - 
 

                              Arvika Kraft AB       

ponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter 
för löpande reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader, fördelat på komponenter 30–50 år  

Maskiner & andra tekniska anläggningar 5–50 år 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

 

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

Finansiella instrument  
Finansiella instrument värderas utifrån anskaff-
ningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräk-
ningen när bolaget blir part i instrumentets avtals-
mässiga 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. 
 

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikat-
ioner på nedskrivningsbehov av någon av de finan-
siella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker 
om värdenedgången bedöms vara bestående och 
prövas individuellt. 
 

Kundfordringar och kortfristiga fordringar  
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovi-
sas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar. 
 

Låneskulder och leverantörsskulder  
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initi-
alt till anskaffningsvärde efter avdrag för transakt-
ionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet 
från det belopp som ska återbetalas vid förfallotid-
punkten periodiseras mellanskillnaden som ränte-
kostnad över lånets löptid med hjälp av instrumen-
tets effektivränta. Härigenom överensstämmer 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 balansräk-
ningen endast då legal kvittningsrätt föreligger 
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 utbetal-
ningar. Som likvida medel klassificerar företaget, 
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden 
hos banker och kreditinstitut samt kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på en mark-
nadsplats och har en kortare löptid än tre månader 
från anskaffningstidpunkten. 
 

Not 2 – Bedömningar och 
uppskattningar 
Upprättande av bokslut och tillämpningar av 
redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar, och antaganden 
som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedöm-
ningen 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 156 142 

  156 142 

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. 
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Not 4 – Anställda och 
personalkostnader 
Bolaget har inte haft några anställda och några 
löner har ej utbetalats.  

(tkr) 2021 2020 

Arvoden     

Styrelse 99 130 

  99 130 

Övriga sociala kostnader    

Övriga sociala kostnader  
enligt lag och avtal 26 41 

 26 41 

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

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare     

Andel kvinnor i styrelsen 44 33 

Andel män i styrelsen 56 67 

Andel kvinnor bland övriga 
ledande befattningshavare 0 0 

Andel män bland övriga 
ledande befattningshavare 100 100 

 

Not 5 – Inköp och försäljning 
mellan koncernföretag 
(%) 2021 2020 

Andel av årets totala inköp 
som skett från andra företag 
inom koncernen 27 37 

Andel av årets totala 
försäljning som skett till andra 
företag inom koncernen 10 15 

 
 

Not 6 – Räntekostnader och 
liknande resultatposter 
(tkr) 2021 2020 

Övriga räntekostnader -966 -969 

Övriga finansiella kostnader -553 -510 

  -1 519 -1 479 

 

Not 7 – Bokslutsdispositioner 
(tkr) 2021 2020 

Erhållna koncernbidrag 0 1 760 

Skillnad mellan bokförd 
avskrivning och avskrivning 
enligt plan -17 830 0 

  -17 830 1 760 

 

Not 8 – Skatt på årets resultat 
(tkr) 2021 2020 

Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader -30 -43 

      

Summa redovisad skatt -30 -43 

      

Redovisat resultat före skatt -149 -317 

Skatt på redovisat resultat 
enligt gällande skattesats 20,6 
(21,4)%: -31 -68 

      

Skatteeffekt av:     

Bokföringsmässiga 
avskrivningar på byggnader 303 281 

Övriga ej avdragsgilla 
kostnader 1 2 

Skattemässiga avskrivningar på 
byggnader -273 -215 

Uppskjuten skatt -30 -43 

Redovisad skatt -30 -43 

 

Upplysningar om uppskjuten skatte-
fordran och uppskjuten skatteskuld 
Uppskjuten skatt beräknas med 20,6 (20,6) procent 
på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna 
har uppkommit i redovisade värden för materiella 
anläggningstillgångar. 
 

Uppskjuten skattefordran 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Skattefordran hänförlig till 
skillnad mellan bokförda och 
skattemässiga värden på 
byggnader 604 574 

  604 574 
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                              Arvika Kraft AB       

Not 9 – Byggnader och mark 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 51 173 51 029 

Årets anskaffningar 5 374 0 

Aktivering pågående 
nyanläggningar 10 497 144 

Utrangeringar -15 0 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 67 029 51 173 

     

Ingående avskrivningar -11 545 -10 233 

Årets avskrivningar  -1 472 -1 312 

Utrangeringar 5 0 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -13 012 -11 545 

     

Utgående redovisat värde 54 017 39 628 

 

Not 10 – Maskiner och andra 
tekniska anläggningar 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 85 412 82 292 

Årets anskaffningar 6 504 1 993 

Aktivering pågående 
nyanläggningar 1 788 1 170 

Försäljningar/utrangeringar -561 -43 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 93 143 85 412 

     

Ingående avskrivningar -21 227 -18 305 

Försäljningar/utrangeringar 257 28 

Årets avskrivningar -3 123 -2 950 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -24 093 -21 227 

     

Ingående nedskrivningar -7 000 -7 000 

Årets nedskrivningar -327 0 

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -7 327 -7 000 

     

Utgående redovisat värde 61 723 57 185 

Not 11 – Inventarier, verktyg och 
installationer 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 312 312 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 312 312 

      

Ingående avskrivningar -260 -197 

Årets avskrivningar -52 -63 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -312 -260 

      

Utgående redovisat värde 0 52 

 

Not 12 – Pågående nyanläggningar 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 15 883 3 503 

Årets anskaffningar 2 777 13 711 

Aktivering pågående 
nyanläggningar -12 286 -1 313 

Försäljningar/utrangeringar 0 -18 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 374 15 883 

 

Not 13 – Uppskjuten skattefordran 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående saldo 574 531 

Tillkommande skattefordringar 30 43 

  604 574 

Se även not 8 - Skatt på årets resultat. 
 

Not 14 – Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna intäkter 11 560 4 648 

Övriga förutbetalda kostnader 1 198 165 

  12 758 4 813 

 

Not 15 – Antal aktier och 
kvotvärde 
 2021-12-31 2020-12-31 

Antal aktier 500 500 

Kvotvärde i kronor 100 100 
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  Arvika Kraft AB 

Not 16 – Disposition av vinst eller 
förlust 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Disponibla vinstmedel   

Balanserat resultat 20 166 20 440 

Årets resultat -119 -274 

  20 047 20 166 

Överförs i ny räkning 20 047 20 166 

 

Not 17 – Obeskattade reserver 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade 
överavskrivningar 49 441 31 611 

  49 441 31 611 

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver uppgår 
till 10 185 (6 512) tkr. 
 

Not 18 – Långfristiga skulder 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Förfaller senare än 5 år efter 
balansdagen     

Skulder till kreditinstitut 70 000 60 000 

  70 000 60 000 

 

Not 19 – Checkräkningskredit 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Beviljad kredit 10 500 10 500 

Utnyttjad kredit 0 3 697 

 

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

Övriga upplupna kostnader 6 218 3 176 

  6 218 3 176 

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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