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Förvaltningsberättelse 

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

Information om verksamheten 
Arvika Kommunnät AB ansvarar för utbyggnad 
samt drift och skötsel av bredbandsnätet inom 
Arvika kommun. En anslutning till fibernätet 
erbjuds privatpersoner, företag och offentlig 
verksamhet inom Arvika kommun. Bolaget 
tillhandahåller ett öppet stadsnät vilket innebär att 
det är möjligt för alla som vill hyra fiber och för alla 
som vill erbjuda tjänster i det aktiva nätet där 
kommunikationstjänster tillhandahålls, att göra 
det. Ur detta perspektiv erbjuder bolaget en 
konkurrensneutral plattform.   
 
Bolaget samverkar med fiberföreningarna i 
kommunen för att bygga och driva en infrastruktur 
på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. Det innebär 
att bolaget bygger, underhåller och erbjuder ett 
bredbandsnät som ger nya möjligheter att 
kommunicera digitalt, oavsett om det sker i 
bolagets egen regi eller genom samverkan med 
redan etablerade fiberföreningar i kommunen. 
 
Bolaget är delägare i det regionala samverkansbo-
laget MittNät AB, vars uppgift är att äga och för-
valta en gemensam plattform för tillhandahållande  
av tjänster i delägarnas fibernät för bredbands-
kommunikation. Inom MittNät AB sker också en 
samverkan för att utveckla fibernäten och 
verksamheten hos respektive delägarbolag.  
 

 
 
 
Bolaget har ett nära samarbete med Årjängs Nät 
AB.  
 
Bolaget har inga anställda, resurser för drift och 
skötsel av verksamhet och anläggningar, köps in 
från systerbolaget Teknik i Väst AB. 

 

Bredbandsstrategin 
Bolaget följer den bredbandsstrategi som Arvika 
kommun har. Det långsiktiga målet är att Arvika 
kommun ska ha bredband i världsklass och att alla 
hushåll och företag ska ha möjlighet till bredbands-
anslutning på 1 Gbit/s. 
 
Bredbandsstrategin är ytterst ett demokrati- och 
samhällsutvecklingsprojekt för att säkerställa att 
alla får möjlighet att ta del av de fördelar som digi-
taliseringen medför oavsett var man bor och verkar 
inom kommunen. Kommunen sätter medborgaren 
och samhällseffekterna i centrum. En viktig del i 
uppdraget är att säkerställa tryggheten genom att 
tillhandahålla robusta kommunikationsvägar när 
samhället belastas i en krissituation. Det innebär 
att infrastrukturen måste vara robust nog att mot-
stå påfrestningar och ha så god kvalitet att den 
fungerar och är tillgänglig även vid störningar. 
 

Resultat och ställning 
(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 28 349 24 889 20 922 15 185 14 006 

Resultat efter finansiella poster 204 -1 693 -1 662 -4 813 -1 777 

Balansomslutning 276 593 276 535 240 639 192 102 138 597 

Soliditet (%) 1,3 1,2 1,8 2,3 3,5 

Avkastning på eget kapital (%) 3,0 Negativ Negativ Negativ Negativ 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 20.      
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Väsentliga händelser under 

räkenskapsåret 
Under året har verksamheten fortsatt med 
efteranslutningar, driftärenden och verksamhets-
utveckling. Trots Coronapandemin så har 
verksamheten kunnat fungera på ett bra sätt. Till 
viss del har installationer av fritidshus med 
utländska ägare och en del byggnation av 
fastighetsnäts påverkats av förseningar. Bristen på 
halvledare har påverkat bolaget så till vida att 
produkterna och fraktkostnaderna blivit dyrare. 
Långa leveranstider medförde att tillgången till 
vissa produkter behövdes säkras upp. Detta 
innebar ett något större lager.   
 
Resultatet efter finansiella kostnader är i år positivt 
och uppgår till 204 tkr. Under året investerade 
bolaget 20 617 (46 087) tkr. Besvärliga markför-
hållanden och långa avstånd har medverkat till 
dyrare byggnationskostnader än beräknat i flera 
projekt. Bolaget har ett pågående bidrags-
finansierat landsbygdsprojekt där ansökan om 
delutbetalning är inskickad.  
 
För att få en långsiktig stabilitet i bolaget och spegla 
bolagets leverans av nättjänsten periodiserades 
anslutningsintäkterna fram till år 2020. Från 2021 
sker intäktsföring direkt vid anslutning. Vid årets 
utgång uppgår de periodiserade anslutningarna till 
27 306 tkr (29 012 tkr).    
 
Arvika Kommunnät AB har vid utgången av 2021, 
10 254 (9 909) anslutna kunder vilket är en ökning 
med 345 anslutna kunder under året.  
 
Aktiveringsgraden ligger vid årsskiftet på en låg 
nivå, 70,5 procent och beror på att bolaget 
aktiverat Arvika Fastighets AB:s lägenheter i 
systemen. Till största delen köps inga tjänster på 
dessa förrän i februari 2022 då deras nya avtal 
träder i kraft.  
 
Flera av bolagets investeringsprojekt har kunnat 
färdigställas och aktiverats under året. De 
genomförda investeringarna har gjort att bolaget 
har ett fibernät som täcker stora delar av Arvika 
kommun.  
 
Nya tjänsteleverantörer i nätet är Serverado och 
NWT Media. Nya tjänster är bland annat Kalejdo 
BRF som innebär enkla och användbara funktioner 

för att hantera kommunikation med mera i en 
bostadsrättsförening och Mobil stadsnätsport.  
 
Under hösten startade arbetet med att installera 
och förbereda för Arvika Fastighets AB:s migrering 
av TV-tjänster. Den nya leverantören kommer att 
leverera IPTV via bolagets nät vilket i sin tur ger 
Arvika Kommunnäts olika tjänsteleverantörer 
möjligheter till merförsäljning av bredbands-
tjänster.   
 
Bolaget samverkar med kommunens IT-funktion 
och en handfull projekt pågår. En ny tjänst för IT-
funktionen har tagits fram för att möta behovet av 
hög överföringskapacitet till bland annat subcentra 
i komplement till den MultiVPN-lösning som 
tidigare implementerats. Det har också startats 
projekt kring samlokalisering av aktiv utrustning 
där IT-funktionen inplaceras i bolagets befintliga 
noder. 
 
För att tillgängliggöra grundläggande infrastruktur 
till en marknad av nationella operatörer har Arvika 
Kommunnät AB via sitt samverkansbolag, MittNät 
tillsammans med fiberbolagen Kumbro, Fibra AB 
och Utsikt Bredband AB bildat bolaget Nodena AB. 
Syftet är att främja en hållbar och framtidssäker 
bredbandsutveckling som bidrar till nytta, ökad 
konkurrens och andra mervärden för kommunens 
invånare, näringsliv och offentlig verksamhet. 
Genom Nodena skapas en till möjlighet för främst 
nationella och regionala kunder att enkelt kunna 
handla fibergrossisttjänster i ett större geografiskt 
område än respektive kommun och stadsnät. Detta 
innebär en marknad för bolaget som är svår att nå 
på egen hand. 
 
Ny lösning för transmission mellan Arvika och 
Karlstad driftsattes innan årets slut och har 
realiserat den kapacitetsökning som behövdes för 
att möta ett ökat antal kunder. Denna lösning 
möjliggörs genom ett samarbete mellan de lokala 
näten i MittNät. 
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Framtida utveckling 
Att bygga infrastruktur medför alltid en stor initial 
investering, vilket belastar bolagets likviditet. Den 
långsiktiga planen inom Arvika Kommunnät AB är 
att under de kommande åren fortsätta genomföra 
investeringar för att ansluta alla som är i behov av 
ett snabbt bredband.  
 
Den digitala kommunikationen är samhällets nya 
och viktiga infrastruktur. Bredband är en förut-
sättning för detta. Inte minst i områden med stora 
avstånd och gles befolkning är det av största vikt 
att alla har tillgång till snabbt och välfungerande 
bredband via fiber. Inte minst har vi sett detta 
under åren med Covid-19 pandemin när allt fler ska 
arbeta och studera på distans.  
 
Det är naturligt att bolaget är involverat i en fram-
tida digitalisering av samhället, då bolagets 
nätanläggningar är en förutsättning för utveckling 
och digitalisering av samhället. En väl utbyggd IT-
infrastruktur, är grunden för att ge individer, före-
tag och samhället lika förutsättningar oavsett var 
man verkar inom kommunen. I ett längre 
perspektiv väntas efterfrågan öka på så kallade 
samhällstjänster som kräver ett robust nät med 
hög kapacitet, framför allt inom vård- och 
utbildningsområdet. Det gör att den digitala 
infrastrukturen är viktig för samhällets funktion. 
 
 
 

 
  
Post och Telestyrelsens årliga undersökning 
”Svensk telekommarknad 2020” visar att antalet 
abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 
9 procent och står nu för tre fjärdedelar av alla 
fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80 procent 
av alla abonnemang på fast bredband har en 
nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. 
Abonnemang med hastigheter på 1 Gbit/s ökade 
med 49 procent.   
 
Tillgänglighet är kanske det viktigaste kriteriet 
bolagets kunder efterfrågar. Därför behövs ett 
kontinuerligt arbete med att ständigt förbättra den 
upplevda tillgängligheten. Att arbeta strategiskt 
med nätplanering för passivt och aktivt nät, att 
bygga enligt “Robust Fiber”, att öka säkerhets-
medvetenheten och att arbeta med säker drift är 
viktigt för att kunna leverera enligt framtida 
kundbehov. 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

Balanserat resultat 3 363 242 

Årets resultat -274 882 

Kronor 3 088 360 

 
Disponeras så att: 

I ny räkning överförs 3 088 360 

Kronor 3 088 360 



 

- 8 - 
  

Arvika Kommunnät AB 

 

Resultaträkning 
(tkr) Not 2021 2020 

  1,2      

Nettoomsättning  28 349 24 889 

Övriga rörelseintäkter   1 293 1 187 

Summa rörelsens intäkter   29 642 26 076 

     

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader 3,4 -14 981 -16 257 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -11 901 -8 732 

Summa rörelsens kostnader   -26 882 -24 989 

     

Rörelseresultat 5 2 760 1 087 

     

Finansiella poster      

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -2 556 -2 780 

Summa finansiella poster  -2 556 -2 780 

     

Resultat efter finansiella poster   204 -1 693 

     

Bokslutsdispositioner 7 -479 870 

     

Resultat före skatt   -275 -823 

     

Skatt på årets resultat 8 0 -1 

     

Årets resultat   -275 -824 
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Balansräkning 
(tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31   

    

TILLGÅNGAR 1,2       
    

Anläggningstillgångar         
    

Materiella anläggningstillgångar       

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 262 963 250 779 

Inventarier, verktyg och installationer 10 253 214 

Pågående nyanläggningar 11 2 288 5 795   
265 504 256 788 

Finansiella anläggningstillgångar      

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 150 150   
150 150   

   
Summa anläggningstillgångar   265 654 256 938   

   
Omsättningstillgångar        

   
Varulager      

Råvaror och förnödenheter   1 018 949   
1 018 949 

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar   1 758 1 803 

Fordringar hos koncernföretag   5 032 11 315 

Övriga fordringar   0 91 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 3 131 5 439   
9 921 18 648   

   
Kassa och bank   0 0   

   
Summa omsättningstillgångar   10 939 19 597   

   

SUMMA TILLGÅNGAR   276 593 276 535 
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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  14 50 50 

  50 50 

Fritt eget kapital 15     

Balanserat resultat   3 363 4 187 

Årets resultat   -275 -824 

  3 088 3 363 

      

Summa eget kapital   3 138 3 413 

      

Obeskattade reserver  479 0 

    

Långfristiga skulder 16     

Skulder till kreditinstitut   220 000 220 000 

  220 000 220 000 

      

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   2 305 3 685 

Skulder till koncernföretag   4 006 2 180 

Skulder till Arvika kommun  17 18 198 17 186 

Aktuell skatteskuld  0 1 

Övriga skulder   205 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 28 262 30 070 

  52 976 53 122 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   276 593 276 535 

 
 

 

Förändringar i eget kapital 
(tkr) Aktiekapital Balanserat 

resultat 
Årets resultat Totalt 

Ingående balans 2021-01-01 50 4 187 -824 3 413 

Överföring resultat föregående år   -824 824 0 

Årets resultat     -275 -275 

Utgående balans 2021-12-31 50 3 363 -275 3 138 

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till 6 000 (6 000) tkr. 
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Kassaflödesanalys 
(tkr) 2021 2020 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 2 760 1 087 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

   Avskrivningar 11 901 8 732 

 14 661 9 819 

    

Erlagd ränta -2 556 -2 780 

Betald inkomstskatt 0 -1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 12 105 7 038 

    

Förändringar i rörelsekapital    

Förändring av varulager -69 -922 

Förändring av rörelsefordringar 8 727 2 381 

Förändring av rörelseskulder -146 -8 280 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 617 217 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -20 617 -46 087 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 617 -46 087 

    

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån 0 45 000 

Erhållna koncernbidrag 0 870 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 45 870 

     

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 Kommunnät 
AB.  
 

Koncerntillhörighet 
Närmast överordnade moderföretag som upprät-
tar 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. 

 
Anslutningsintäkter 
Fram till 2020 fördelades anslutningsintäkterna 
över tid efter en bedömning av hur nyttan överförs 
till kund. Detta innebar att 43 procent intäktsfördes 
år ett och resten fördelas på anläggningarnas 
livslängd. Från 2021 sker intäktsföring direkt vid 
anslutning. 
 

Ränta 
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när 
det är sannolikt att företaget kommer att få de eko-
nomiska fördelar som är förknippade med trans-
aktionen 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 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 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del 
det inte är sannolikt att den underliggande skatte-
fordran 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 skattemässiga 
överskott. På grund av sambandet mellan redovis-
ning och beskattning särredovisas inte den 
uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till 
obeskattade reserver.
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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 
nyttjandeperioder. När en komponent i en anlägg-
ningstillgång 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 5–30 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. 
 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med 
avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedöm-
ning om eventuellt nedskrivningsbehov. 
 

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 
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.  
 

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 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 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar 
företaget, förutom kassamedel, disponibla 
tillgodohavanden hos banker som inte omfattar 
koncernkonto hos Arvika kommun samt kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten. 
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Not 2 – Bedömningar och 

uppskattningar 
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovis-
ningsprinciper baseras ofta på ledningens bedöm-
ningar, uppskattningar och antaganden som anses 
vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. 
De mest väsentliga bedömningarna och uppskatt-
ningarna som gjorts rör värdering av anläggnings-
tillgångar och periodisering av anslutningsavgifter. 

Not 3 – Arvode till revisorer 
(tkr) 2021 2020 

Ernst & Young AB     

Revisionsuppdraget 153 167 

  153 167 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsre-
dovisningen 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 4 – Anställda och 

personalkostnader 
Bolaget har inte haft några anställda och några 
löner har ej utbetalats under de två senaste 
räkenskapsåren. 
(tkr) 2021 2020 

Arvoden     

Styrelse 96 101 

  96 101 

Övriga sociala kostnader    

Övriga sociala kostnader  
enligt lag och avtal 28 32 

 28 32 

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

Könsfördelning bland 
ledande befattningshavare     

Andel kvinnor i styrelsen 22 22 

Andel män i styrelsen 88 88 

Andel kvinnor bland övriga 
ledande befattningshavare 50 0 

Andel män bland övriga 
ledande befattningshavare 50 100 

 

Not 5 – Inköp och försäljning 

mellan koncernföretag 
(%) 2021 2020 

Andel av årets totala inköp 
som skett från andra företag 
inom koncernen 57 55 

Andel av årets totala 
försäljning som skett till andra 
företag inom koncernen 2 4 

Not 6 – Räntekostnader och 

liknande resultatposter 
(tkr) 2021 2020 

Övriga räntekostnader -686 -1 292 

Övriga finansiella kostnader -1 870 -1 488 

  -2 556 -2 780 

Not 7 – Bokslutsdispositioner 
(tkr) 2021 2020 

Erhållna koncernbidrag 0 870 

Skillnad mellan bokförd 
avskrivning och avskrivning 
enligt plan -479 0 

  -479 870 

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

Justerad aktuell skatt avseende 
tidigare år 0 1 

Summa redovisad skatt 0 1 

     

Redovisat resultat före skatt -275 -823 

Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats 20,6(21,4)%: -57 -176 

     

Skatteeffekt av:    

Justerad aktuell skatt avseende 
tidigare år 0 1 

Övriga ej avdragsgilla kostnader 57 176 

Redovisad skatt 0 1 
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Not 9 – Maskiner och andra 

tekniska anläggningar 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 269 866 178 692 

Årets anskaffningar 18 590 41 553 

Aktivering pågående 
nyanläggningar 5 450 49 621 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 293 906 269 866 

     

Ingående avskrivningar -19 087 -10 385 

Årets avskrivningar -11 856 -8 702 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -30 943 -19 087 

   

Utgående redovisat värde 262 963 250 779 

Erhållna statliga bidrag har reducerat anskaffnings-
värden med 17 149 (17 149) tkr. 

Not 10 – Inventarier, verktyg och 

installationer 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 383 363 

Årets anskaffningar 84 20 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 467 383 

     

Ingående avskrivningar -169 -139 

Årets avskrivningar -45 -30 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -214 -169 

     

Utgående redovisat värde 253 214 

 
 

Not 11 – Pågående nyanläggningar 

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

Ingående anskaffningsvärden 5 795 50 902 

Årets anskaffningar 1 943 4 514 

Aktivering pågående 
nyanläggningar -5 450 -49 621 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 288 5 795 

Not 12 – Andra långfristiga 

värdepappersinnehav 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 150 150 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 150 150 

Not 13 – Förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna intäkter 2 852 5 264 

Övriga förutbetalda kostnader 279 175 

  3 131 5 439 

Not 14 – Antal aktier och 

kvotvärde 
 2021-12-31 2020-12-31 

Antal aktier 500 500 

Kvotvärde i kronor 100 100 

Not 15 – Disposition av vinst eller 

förlust 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Disponibla vinstmedel   

Balanserat resultat 3 363 4 187 

Årets resultat -275 -824 

  3 088 3 363 

   

Överförs i ny räkning 3 088 3 363 

 

Not 16 – Långfristiga skulder 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Förfaller senare än 5 år 
efter balansdagen     

Skulder till kreditinstitut 220 000 220 000 

  220 000 220 000 
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Not 17 – Checkräkningskredit 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Beviljad kredit 25 000 65 000 

Utnyttjad kredit 16 415 15 723 

Not 18 – Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Periodiserade 
anslutningsavgifter 27 306 29 012 

Övriga upplupna kostnader 956 1 058 

  28 262 30 070 

Not 19 – 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 20 – 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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