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Arvika Fjärrvärme AB 

 

Förvaltningsberättelse 

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

Information om verksamheten 
Bolaget äger och driver sedan 1996 anläggningar 
för produktion och distribution av fjärrvärme i 

 
 
 
Arvika tätort. Den sammanlagda installerade 
effekten i bolagets anläggningar är 74 MW.  
 
Bolaget har inga anställda utan verksamheten 
ombesörjs av personal från Teknik i Väst AB. 
 
 

Resultat och ställning 
(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 74 758 62 590 70 565 70 352 68 446 

Resultat efter finansiella poster 26 848 17 910 16 916 16 689 13 973 

Balansomslutning 182 231 180 123 186 835 196 068 192 983 

Soliditet (%) 58,6 52,5 48,0 40,1 37,0 

Avkastning på eget kapital (%) 21,1 15,2 15,8 17,3 15,8 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 23.    

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Försäljningen av värme uppgick till 111,9 (86,5) 
GWh, vilket är 6,9 GWh högre än budget. 
Energiindex för året blev 95,5 (82,7) procent.  
 
Början och slutet av året var något kallare än ett 
normalår vilket medfört ökad värmeförsäljning. 
Detta i kombination med vinst vid avyttring av 
utsläppsrätter, samt värde på årets tilldelning av 
utsläppsrätter är de främsta förklaringarna till 
årets höga rörelseresultat.  
 
Under verksamhetsåret uppgick den maximalt 
producerade effekten till 60,0 (40,0) MW. 
Andelen återvunnen energi och förnybart bränsle 
för värmeproduktionen uppgick till 95,4 (99,4) 
procent. 
 
Målet att inga driftstörningar som påverkar 
bolagets kunder ska uppstå har kunnat nås under 
året. Personalen arbetar ständigt för att förbättra 
rutiner och arbetssätt för att motverka sådana 
störningar. En del av de investeringar som genom-

förs är till för att bibehålla och förbättra tillgäng-
ligheten i bolagets anläggningar.  
 
Tre nya kunder anslöts under året, ytterligare tre 
ansluts i början av 2022.  
 
Under 2021 investerade bolaget totalt 6 749 
(4 264) tkr i egna anläggningar, varav utbyggnad 
av distributionsnät och nyanslutningar om 3 947 
tkr, och i produktionsanläggningar 2 802 tkr. 
 
Inför verksamhetsåret höjdes fjärrvärmepriset i 
genomsnitt med 0,7 procent. Den årliga Nils 
Holgerssonundersökningen jämför bland annat 
vad det kostar att värma sin bostad med fjärr-
värme mellan landets samtliga kommuner. 
Undersökningen visar att bolagets prisnivå är 92,5 
procent i förhållande till jämförbara energibolag i 
Värmland. 
 
Covid-19 har även 2021 haft en stark påverkan på 
samhälle och näringsliv. Bolagets verksamhet, 
ställning och resultat har inte påverkats väsentligt 
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under räkenskapsåret. Bolaget noterar endast en 
marginell påverkan på affärsvolymen under 2021. 

Framtida utveckling 
Lyckeverket driftsattes i december 2000 och 
kommer på sikt att kräva ett ökat underhållsbe-
hov. För att över tid bibehålla en hög tillgänglighet 
i basproduktionen krävs fortsatta reinvesteringar 
i anläggningens hjälpsystem. Främst avser detta 
reinvesteringar i utrustning för hantering av aska 
och bränsle. 
 
Utvecklingsmöjligheter och utmaningar inför 
framtiden är att erbjuda mertjänster i form av 
smarta värmelösningar och incitamentsskapande 
prisprodukter för kunderna. Detta arbete sker i 
samarbete med trettiotalet andra energibolag, 
inom ramen för det så kallade Carvingeinitiativet. 
 
I juni erhölls nytt miljöstånd för bolagets 
anläggning vid Styckåsen, vilket möjliggör eldning 
med bioolja. Biooljan tändes första gången i slutet 
av november och kommer att utvärderas under 
eldningssäsongen.  
 
Utredningen avseende framtida elproduktion har 
tillfälligt pausats och kommer att integreras i en 
större förstudie avseende fossilfri produktion 
inför 2030. 
 
Bolaget har erhållit fri tilldelning av utsläppsrätter 
för innevarande handelsperiod, 2021-2030. 
Tilldelningen blev betydligt lägre än tidigare, men 
är fortsatt högre än det egna behovet som är 
kopplat till bolagets utsläpp av fossilt CO2.  
 
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 
Bolagets produktionsanläggningar vid Lycke-
verket och Styckåsverket är tillståndspliktiga 
enligt miljöbalken. Lyckeverkets tillstånd medger 
en installerad effekt av 30 MW biobränsle och 35 
MW olja. Miljötillståndet vid Styckåsverket 

medger en installerad effekt av 34 MW olja.  
 
Bolagets miljöpåverkan sker främst genom 
utsläpp till luft i form av koldioxid och kväveoxid. 
Bolaget verkar för att framställa energi med mini-
mal miljöpåverkan. Under 2021 var andelen åter-
vunnen energi 18,3 (20,5) procent och andelen 
förnybar energi 77,1 (79,0) procent. Produktionen 
sker huvudsakligen med långsiktigt hållbara 
energislag. Historiskt utgörs den totala energi-
produktionen av en till två procent fossilolja, även 
om 2021 blev något högre. 
 
 

 
 
 
Bolagets lånefinansiering sker i sin helhet genom 
miljömärkta, Gröna lån, som är kopplade till 
förnybar energi. Under räkenskapsåret har 
bolaget amorterat 17 833 tkr. 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

Balanserat resultat 8 317 040 

Årets resultat -56 729 

Kronor 8 260 311 

  
Disponeras så att:   

Till aktieägare utdelas 2 000 000 

I ny räkning överförs 6 260 311 

Kronor 8 260 311 

Utdelningen har anteciperats i moderbolaget. 
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 Resultaträkning 

  

(tkr) Not 2021 2020 

        
Nettoomsättning 1,2 74 758 62 590 

Övriga rörelseintäkter   13 371 5 679 

Summa rörelsens intäkter   88 129 68 269   
    

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter   -34 750 -24 228 

Övriga externa kostnader 3,4 -13 430 -13 488 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -11 797 -11 757 

Övriga rörelsekostnader   -730 -107 

Summa rörelsens kostnader   -60 707 -49 580   
    

Rörelseresultat 5 27 422 18 689   
    

Finansiella poster       

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -574 -779 

Summa finansiella poster  -574 -779   
    

Resultat efter finansiella poster   26 848 17 910   
    

Bokslutsdispositioner 7 -26 918 -18 010   
    

Resultat före skatt   -70 -100   
    

Skatt på årets resultat 8 13 13   
    

Årets resultat   -57 -87 
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Balansräkning 

 

  

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

TILLGÅNGAR 1,2       
    

Anläggningstillgångar         
    

Immateriella anläggningstillgångar       

Utsläppsrätter 9 13 382 11 794   
13 382 11 794 

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader och mark 10 5 663 5 244 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 132 629 139 237 

Inventarier, verktyg och installationer 12 64 86 

Pågående nyanläggningar 13 2 172 1 740   
140 528 146 307 

Finansiella anläggningstillgångar       

Uppskjuten skattefordran 14 129 116   
129 116   

    

Summa anläggningstillgångar   154 039 158 217   
    

Omsättningstillgångar         
    

Varulager       

Råvaror och förnödenheter   3 858 4 078   
3 858 4 078 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   3 253 1 164 

Fordringar hos koncernföretag   4 366 10 476 

Fordringar hos Arvika kommun 20  9 175 997 

Aktuell skattefordran   0 138 

Övriga fordringar   66 705 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 7 474 4 348   
24 334 17 828   

    

Kassa och bank   0 0   
    

Summa omsättningstillgångar   28 192 21 906   
    

SUMMA TILLGÅNGAR   182 231 180 123 
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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 5 000 5 000 

Reservfond   491 491   
5 491 5 491 

Fritt eget kapital 17     

Balanserat resultat   8 317 13 404 

Årets resultat   -57 -87   
8 260 13 317   

    

Summa eget kapital   13 751 18 808   
    

Obeskattade reserver 18 117 080 96 480  

     
Långfristiga skulder 19     

Skulder till kreditinstitut   28 834 50 000   
28 834 50 000   

    

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut  3 333 0 

Leverantörsskulder   3 632 1 170 

Skulder till koncernföretag   10 381 9 337 

Övriga skulder   118 600 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 5 102 3 728   
22 566 14 835   

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   182 231 180 123 



 

- 10 - 

 

Arvika Fjärrvärme AB 

 

Förändringar i eget kapital 

 
 

  

(tkr) Aktiekapital Reservfond Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

Ingående balans 2021-01-01 5 000 491 13 404 -87 18 808 

Överföring resultat föregående år     -87 87 0 

Utdelning   -5 000  -5 000 

Årets resultat       -57 -57 

Utgående balans 2021-12-31 5 000 491 8 317 -57 13 751 
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Kassaflödesanalys 
 
(tkr) 2021 2020 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 27 422 18 689 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     

   Avskrivningar 11 797 11 757 

   Reavinst immateriella anläggningstillgångar -9 296 -1 998 

   Reaförlust materiella anläggningstillgångar 730 107 

 30 653 28 555 

   

Erlagd ränta -574 -779 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 30 079 27 776 

Förändringar i rörelsekapital     

Förändring av varulager 220 10 832 

Förändring av rörelsefordringar -6 506 87 

Förändring av rörelseskulder 4 398 1 085 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 191 39 780 

Investeringsverksamheten     

Omklassificering av immateriella anläggningstillgångar 0 -10 410 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 012 -2 937 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 749 -4 264 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 10 721 3 551 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 960 -14 060 

Finansieringsverksamheten     

Lämnade koncernbidrag -6 318 -7 720 

Utdelning -5 000 -3 000 

Amortering av lån -17 833 -15 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -29 151 -25 720 

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 Stadshus AB (org nr 556119-8861), med säte 

i Arvika, äger samtliga aktier i Arvika Fjärrvärme 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 

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 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 skatteford-

ringar på temporära skillnader som uppstår mellan 

bokförda respektive skattemässiga värden för 

tillgångar och skulder samt för övriga skatte-

mässiga 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 under-

skottsavdrag 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. 
 

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med eventuella 
nedskrivningar. I samband med att koldioxid-
utsläpp sker uppstår ett åtagande att kompensera 
för utsläppen med utsläppsrätter. Under 
handelsperioden 2021 till 2030 har Arvika 
Fjärrvärme AB blivit tilldelat utsläppsrätter. 
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Utsläppsrätternas anskaffningsvärde utgörs av 
verkligt värde vid tilldelning. I resultaträkningen 

redovisas utsläppsrätterna som statligt bidrag 
bland övriga rörelseintäkter.  

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 avskriv-

ningstider tillämpas: 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, fördelat på komponenter 20-50 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-40 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år 

 

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 värderings-

metoden innebär att eventuell inkurans i 

varulagret har beaktats. 

 
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. Instrumenten 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. 
 

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns 

indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de 

finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning 

sker om värdenedgången bedöms vara bestående 

och prövas individuellt. 
 

Kundfordringar och kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redo-

visas 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 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 
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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 bedöm-

ningen görs. De mest väsentliga bedömningar och 

uppskattningar som gjorts rör värdering av 

anläggningstillgångar. 

Not 3 – Arvode till revisorer 
(tkr) 2021 2020 

Ernst & Young AB     

Revisionsuppdraget 137 149 

  137 149 

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 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 99 101  

  99 101  

Övriga sociala kostnader     

Övriga sociala kostnader  
enligt lag och avtal 28 30  

 28 30  

 

(%) 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 23 27 

Andel av årets totala 
försäljning som skett till andra 
företag inom koncernen 42 45 

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

Övriga räntekostnader -218 -329 

Övriga finansiella kostnader -356 -450 

  -574 -779 

Not 7 – Bokslutsdispositioner 
(tkr) 2021 2020 

Lämnade koncernbidrag -6 318 -7 720 

Skillnad mellan bokförd 
avskrivning och avskrivning 
enligt plan -20 600 -10 290 

  -26 918 -18 010 

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

Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader -13  -13 

Summa redovisad skatt -13 -13 

      

Redovisat resultat före skatt -70 -100 

Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats 20,6 (21,4) %: -14 -21 

      

Skatteeffekt av:     

Bokföringsmässiga avskrivningar 
på byggnader 33 36 

Övriga ej avdragsgilla kostnader 2 3 

Skattemässiga avskrivningar på 
byggnader -21 -18 

Uppskjuten skatt -13 -13 

Redovisad skatt -13 -13 
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Upplysningar om uppskjuten 
skattefordran 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 129 116 

  129 116 

Not 9 – Utsläppsrätter 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 11 794 0 

Omklassificeringar 0 10 410 

Årets anskaffningar 3 012 2 937 

Försäljningar/utrangeringar -1 424 -1 553 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 13 382 11 794 

Not 10 – Byggnader och mark 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 7 616 7 325 

Årets anskaffningar 170 291 

Aktivering pågående 
nyanläggningar 412 0 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 198 7 616 

Ingående avskrivningar -2 372 -2 205 

Årets avskrivningar  -163 -167 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 535 -2 372 

 Utgående redovisat värde 5 663 5 244 

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

Ingående anskaffningsvärden 351 823 350 001 

Årets anskaffningar 4 749 2 561 

Aktivering pågående 
nyanläggningar 986 184 

Försäljningar/utrangeringar -4 813 -923 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 352 745 351 823 

Ingående avskrivningar -212 586 -201 833 

Försäljningar/utrangeringar 4 082 816 

Årets avskrivningar -11 612 -11 569 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -220 116 -212 586 

 Utgående redovisat värde 132 629 139 237 

 

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

Ingående anskaffningsvärden 639 639 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 639 639 

Ingående avskrivningar -553 -532 

Årets avskrivningar -22 -21 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -575 -553 

Utgående redovisat värde 64 86 

Not 13 – Pågående nyanläggningar 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 1 740 512 

Årets anskaffningar 1 830 1 412 

Aktivering pågående 
nyanläggningar -1 398 -184 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 172 1 740 

Not 14 – Uppskjuten skattefordran 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående saldo 116 103 

Tillkommande skattefordringar 13 13 

  129 116 

Se även not 8 - Skatt på årets resultat. 
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Not 15 – Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Återbetalning energiskatter 250 40 

Övriga förutbetalda kostnader 7 224 4 308 

  7 474 4 348 

Not 16 – Antal aktier och 
kvotvärde 
 2021-12-31 2020-12-31 

Antal aktier 5 000 5 000 

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 8 317 13 404 

Årets resultat -57 -87 

  8 260 13 317 

Till aktieägare utdelas 2 000 5 000 

Överförs i ny räkning 6 260 8 317 

 8 260 13 317 

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

Ackumulerade 
överavskrivningar 117 080 96 480 

  117 080 96 480 

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver uppgår till         
24 118 (19 875) tkr. 

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

Förfaller senare än 5 år efter 
balansdagen     

Skulder till kreditinstitut 11 000 50 000 

  11 000 50 000 

Not 20 – Checkräkningskredit 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Beviljad kredit 10 000 10 000 

Utnyttjad kredit 0 0 

Not 21 – Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 
(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Kväveoxidavgifter (NOX) 315 275 

Övriga upplupna kostnader 4 787 3 453 

  5 102 3 728 

Not 22 – 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 23 – 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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