Arvika Teknik AB

ÅRSREDOVISNING
2021
Arvika Teknik AB
-1-

Arvika Teknik AB

-2-

Arvika Teknik AB

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

Innehåll
Styrelse

4

Förvaltningsberättelse

5

Resultaträkning

9

Balansräkning

10

Förändringar i eget kapital

12

Kassaflödesanalys

13

Noter

15

Underskrifter

22

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 Teknik AB
Org.nr 556527-6713
Adress: Östra Esplanaden 5, 671 81 Arvika
Tel: 0570-816 00 vx
www.teknikivast.se
arvika.teknik@arvika.se

-3-

Arvika Teknik 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
Anders Norrby, extern verkställande direktör
Malin Skärskog, extern vice verkställande direktör

Styrelsen höll under året fem sammanträden.

-4-

Arvika Teknik AB

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden
Arvika Stadshus AB, som utgör moderbolag i en
helägd kommunal koncern, äger samtliga aktier i
Arvika Teknik AB.
Arvika Teknik AB äger 90 procent av aktierna i
Teknik i Väst AB.

Information om verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet inom affärsområdena
Elnät, Vatten och avlopp samt Renhållning.
Bolagets affärsidé är att skapa förutsättningar för
god livskvalitet för dagens och morgondagens
invånare genom att tillhandahålla hållbara tjänster
med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Affärsområdena inom Arvika Teknik AB verkar
under olika förutsättningar. Vatten och avlopp
samt Renhållning får inte gå med vinst över tid
enligt de lagar och förordningar som reglerar
verksamheten. Det innebär att överskott eller
underskott i dessa verksamheter ska balanseras
över åren. Affärsområde Elnät får generera en vinst
men verksamheten övervakas av Energimarknadsinspektionen för att prissättningen ska vara skälig.
Arvika Teknik AB är samordnare för faktureringen
för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika
Kraft AB och Arvika Kommunnät AB, samt VA och
Renhållning i Eda kommun.
Resurser för drift, skötsel och investeringar av
anläggningarna köps in från dotterbolaget Teknik i
Väst AB.

Arvika Teknik AB medverkar aktivt i samhällsbyggnadsarbetet och utgör remissinstans i
kommunens arbete med framtagande av nya
detalj- och översiktsplaner.

Resultat och ställning
(tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 30.

2021

2020

2019

2018

2017

146 800
18 369
631 990
25,6
9,4

138 674
18 578
594 156
24,6
10,4

141 135
19 175
549 590
24,4
12,1

163 372
24 720
536 985
22,7
16,7

151 784
22 591
463 061
23,4
17,2

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Vädermässigt har året varit ungefär som normalår,
en kall inledning och en kall december balanseras
av mildare vår och höst. Verksamheterna har
producerat bra och det ekonomiska resultatet för
2021 överträffar budget för alla tre verksamheter.
Investeringar för att säkerställa leverans och kvalitet har varit omfattande och borgar för en hållbar
verksamhet över tid. Totalt investerades 59 006
(64 028) tkr i bolagets anläggningar. Genomförda

investeringar är bland annat driftsättande av Södra
Vik fördelningsstation för el, fortsatt utbyggnad av
VA i området Alviken i Västra Sund,
överföringsledning för dricksvatten från Arvika till
Edane via Furtan samt färdigställande av nya
tomter för bostadsbyggande på Prästängen.
Inom
Renhållningsverksamheten
har
en
omlastningshall och en företagsramp färdigställts
under året. I omlastningshallen töms hushållsavfall
från renhållningsfordonen och lastas om inför
vidare transport. På företagsrampen lämnar
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företag och verksamheter sitt avfall för återvinning
och det har blivit enklare att sortera rätt.

Alla sopkärl ska få digital taggning och detta arbete
har påbörjats under året.

Under året har Eda kommuns verksamheter VA och
Renhållning tagits in i kundsystemet.

På Mossebergs avfallsanläggning har den nya
företagsrampen öppnat. En ny hall för omlastning
av avfall har också tagits i bruk, den skyddar mot
väder och skadedjur.

Även under 2021 har covid-19 haft en stark
påverkan på samhälle och näringsliv. Bolagets
verksamhet, ställning och resultat har inte
påverkats väsentligt under räkenskapsåret. Bolaget
noterar endast en marginell påverkan på
affärsvolymen under 2021.

Elnät
Elnätsverksamhetens intäkter regleras enligt den
intäktsram som Energimarknadsinspektionen
beslutar. Elnätsavgifterna har anpassats till
innevarande planperiod (2020-2023).
Tillgängligheten i elleveransen har varit mycket hög
och de oplanerade avbrotten under 2021 var 4,9
minuter per kund. Arbete med spänning (AMS)
används, vilket innebär att planerat underhåll, för
vissa moment, genomförs utan avbrott för kunden.
Åtgärder för att fortsatt ha låga avbrottstider fortsätter med investeringar i kabelnät och nya mätare.

Vatten och avlopp
VA-verksamheten har bedrivits i enlighet med
vattentjänstlagen, erhållna tillstånd och de direktiv
som tillsynsmyndigheten har gett.
Vattenproduktionen och försäljning av vatten
ökade under året. Under året har stora
nyinvesteringar i ledningsnät gjorts som gjort att
reinvesteringar
fått
stå
tillbaka
något.
Verksamhetsområde för VA i Högvalta har
fastställts och planering för byggnation pågår.
Kraftigt regn under juli medförde cirka 75
källaröversvämningar, utredning av orsaker till
översvämningarna och omfattningen av de skador
som uppstod pågår.

Renhållning

Framtida utveckling
En klimatanpassningsstrategi har tagits fram för att
kunna anpassa bolagets anläggningar till ett
förändrat klimat.
Även fortsättningsvis kommer fokus att ligga på
reinvesteringar för att skapa en hållbar infrastruktur med tryggad leveranssäkerhet och för att
förhindra kapitalförstöring. Andra områden som är
högaktuella är miljö och digitalisering där bolaget
kommer att lägga resurser för att hålla jämn takt
med samhällsutvecklingen.
Ansökan om överrullning av outnyttjad intäktsram
perioden 2012-2015 är inlämnad till EI. Flera
domslut för överklagan av intäktsramens räntenivå
ger indikationer på en större intäktsram än
prognos. Då processen tyvärr drar ut på tiden
kommer beslut tidigast under 2023.
Fortsatt branschbevakning och teknikutveckling är
viktigt, i synnerhet när det kommer till utvecklingen
inom elnät. Detta rör skapandet av den gemensamma internationella marknaden, möjlighet till
mikroproduktion och smarta elnät. Utvecklingsområden finns bland annat inom mätvärdesinsamling
och driftoptimering. Nya elmätare installeras,
vilket ger möjligheter för nya tjänster och
utveckling av prismodeller som kan främja minskad
elförbrukning.
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.

Renhållningsverksamheten har bedrivits i enlighet
med tillståndet för verksamheten. Under året har
förberedelser genomförts inför att kommunerna
får ansvar för tidningsinsamlingen från och med 1
januari 2022.
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Tillståndspliktiga anläggningar

Miljöpåverkan
Den största miljöpåverkan från Arvika Teknik AB
sker i form av utsläpp till luft och vatten från
avloppsreningsverk, avfallshantering och deponin
på Mossebergs avfallsanläggning. Periodvis kan det
också förekomma buller och lukt från båda
anläggningarna.
Bolaget har som övergripande strategiskt mål att
låta miljö- och klimatfrågorna stå i fokus med syfte
att bidra till ett hållbart samhälle och underlätta för
bolagets kunder att göra aktiva miljöval.

Inom Arvika Teknik AB:s olika verksamhetsområden finns två anläggningar som är tillståndspliktiga
enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken. Inom verksamhetsområdet Renhållning har bolaget ett tillstånd
för Mossebergs avfallsanläggning, där bland annat
deponering av avfall sker. Den andra tillståndspliktiga anläggningen återfinns inom verksamhetsområdet Vatten och avlopp.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Bolaget arbetar aktivt för att uppnå det strategiska
målet. Konkreta exempel på miljöförbättrande
åtgärder som genomförts är:

Balanserat resultat
Årets resultat
Kronor

• Framtagande av klimatanpassningsstrategi för
bolagets verksamhetsområden: Renhållning,
Elnät, samt Vatten och avlopp. Strategin syftar
till att anpassa bolagets verksamheter och
anläggningar till nutidens och framtidens
klimat.
• Fortsatt arbete med byte av elmätare så att
kunder kan följa sin elförbrukning och på ett
enklare sätt aktivt minska sin elförbrukning.
• Utbyte har skett av sju eltransformatorer till
mer energieffektiva transformatorer vid
transformering
från
högspänning
till
lågspänning.
• Ersättning av uttjänta stolpar till stolpledningar,
till miljögodkända stolpar som inte innehåller
kreosot.
• Fortsatt arbete med VA-överföringsledning till
Edane. Ledningen byggs för att minska
driftkostnader och energiförbrukning.
• Ny företagsramp på Mossebergs avfallsanläggning som ska göra det enklare för
företagen att sortera sitt avfall för återvinning.

Disponeras så att:
Till aktieägare utdelas
I ny räkning överförs
Kronor
Utdelningen har anteciperats i moderbolaget.

180 mnkr av bolagets lånefinansiering sker genom
miljömärkta, så kallade Gröna lån som är kopplade
till hållbara investeringar inom VA och Renhållning.

-7-

16 749 277
-231 020
16 518 257

2 000 000
14 518 257
16 518 257
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Resultaträkning
2021

2020

146 800
10 744
157 544

138 674
12 017
150 691

4, 5, 6
6

-107 524
-127
-23 857
-3 960
-135 468

-105 660
-4
-22 004
-151
-127 819

Rörelseresultat

7

22 076

22 872

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

8
9

223
-3 930
-3 707

87
-4 381
-4 294

18 369

18 578

-18 600

-18 650

-231

-72

0

45

-231

-27

(tkr)

Not
1, 2
3

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

10

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

11

Årets resultat
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Balansräkning
(tkr)

Not

TILLGÅNGAR

1, 2

2021-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser

12

5 158
5 158

5 118
5 118

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, markanläggningar och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

13
14
15
16

31 674
498 899
6 787
36 012
573 372

24 574
476 493
7 171
33 985
542 223

17, 18
19
20

900
0
232
1 132

900
0
0
900

579 662

548 241

995
995

1 342
1 342

3 309
9 162
19 015
50
667
19 105
51 308

3 208
4 657
17 933
0
1 622
17 128
44 548

25

25

52 328

45 915

631 990

594 156

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos Arvika Kommun
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

22

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
(tkr)

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1, 2

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

23

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

2021-12-31

2020-12-31

2 000
400
2 400

2 000
400
2 400

16 749
-231
16 518

16 776
-27
16 749

18 918

19 149

24

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

25

179 844

161 244

Avsättningar
Avsättningar för deponi

26

12 360
12 360

11 560
11 560

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

27

350 000
350 000

323 000
323 000

10 849
3 970
3 325
52 724
70 868

9 889
18 831
3 256
47 227
79 203

631 990

594 156

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändringar i eget kapital
(tkr)

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

2 000

400

16 776
-27

2 000

400

16 749

-27
27
-231
-231

19 149
0
-231
18 918

Ingående balans 2021-01-01
Överföring resultat föregående år
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31
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Kassaflödesanalys
(tkr)

2021

2020

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Reaförlust materiella anläggningstillgångar

22 076

22 872

23 857
3 960
49 893

22 004
151
45 027

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

223
-3 930
0
46 186

87
-4 381
45
40 778

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

347
-6 760
-8 335
31 438

249
-2 932
5 143
43 238

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-521
-58 485
-59 006

-4 999
-59 029
-64 028

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga fordringar
Förändring av avsättningar
Utdelning
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-232
800
0
27 000
27 568

0
800
-3 000
23 000
20 800

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

0
25

10
15

Likvida medel vid årets slut

25

25

Den löpande verksamheten
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Redovisning av leasingavtal

Noter

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 5.

Not 1 – Redovisningsprinciper med
mera
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 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 Teknik AB.

Koncerntillhörighet
Företaget är moderföretag men upprättar ingen
koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i Årsredovisningslagen 7 kap 2 §.
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.

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.

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

Koncernbidrag

Ränta

Skatt

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.

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som
bokslutsdisposition.

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.
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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 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
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 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
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. 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 anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om
detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den
förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Licenser
Byggnader, fördelat på komponenter
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5-9 år
20–40 år
20 år
5–50 år
5–10 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 värderingsmetoden 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
anskaffningsvärdet. Instrumenten 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.

Andelar i koncernföretag
Andelar
i
koncernföretag
redovisas till
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs
till anskaffningsvärdet om de uppkommer.

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

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
redovisas som omsättningstillgångar till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fordringar.

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 väsentliga bedömningarna
och uppskattningarna som gjorts rör avsättning för
framtida kostnader för avslutning deponi,
värdering av anläggningstillgångar samt periodisering av anslutningsavgifter.

Not 3 – Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
(tkr)

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 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
balansräkningen 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.

Elnät
Vatten och avlopp
Renhållning

2021

2020

58 528
49 501
38 771
146 800

56 732
46 250
35 692
138 674

Not 4 – Arvode till revisorer
(tkr)
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster

2021

2020

148
80
228

120
66
186

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.

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.
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Not 5 Leasingavtal – leasetagare

Not 7 – Inköp och försäljning mellan
koncernföretag

Operationell leasing
Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal avseende maskiner vilka redovisas som
operationella leasingavtal:
(tkr)
Kostnadsförda leasingavgifter
avseende operationella
leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal:
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas mellan 1-5 år
Ska betalas senare än 5 år

2021

452

2020

255
1 276
0

339
1 696
0

(%)
Könsfördelning bland
ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga
ledande befattningshavare
Andel män bland övriga
ledande befattningshavare

(tkr)
Övriga ränteintäkter

53

52

22

20

2021

2020

237
237

229
229

127

4

72
199

69
73

2021-12-31

2020-12-31

44
56

33
67

40

40

60

60

2021

2020

223
223

87
87

Not 9 – Räntekostnader och liknande
resultatposter
(tkr)

Bolaget har inte haft några anställda och några
löner har ej utbetalats.

Pensions- och övriga sociala
kostnader
Pensionskostnader för
styrelse och verkställande
direktör
Övriga sociala kostnader
enligt lag och avtal

2020

Not 8 – Ränteintäkter och liknande
resultatposter

Not 6 – Anställda och
personalkostnader

Arvoden
Styrelse

2021

662

Utöver ovanstående uppgår lokalkostnader till 203
(225) tkr per år varav 0 (0) tkr till koncernbolag.

(tkr)

(%)
Andel av årets totala inköp
som skett från andra företag
inom koncernen
Andel av årets totala
försäljning som skett till andra
företag inom koncernen

Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

2021

2020

-1 507
-2 423
-3 930

-2 131
-2 250
-4 381

Not 10 – Bokslutsdispositioner
(tkr)
Skillnad mellan bokförd
avskrivning och avskrivning
enligt plan

2021

2020

-18 600
-18 600

-18 650
-18 650

Not 11 – Skatt på årets resultat
(tkr)
Justering aktuell skatt
avseende tidigare år
Summa redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat
enligt gällande skattesats
20,6 (21,4) %:
Skatteeffekt av:
Justering aktuell skatt
avseende tidigare år
Övriga ej avdragsgilla
kostnader
Redovisad skatt
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2021

2020

0
0

-45
-45

231

72

-48

-15

0

-45

48

15

0

-45
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Not 12 – Licenser
(tkr)
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Aktivering pågående
nyanläggningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2021-12-31

2020-12-31

5 419
521

0
4 999

233

420

6 173

5 419

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-301
-714

0
-301

-1 015

-301

Utgående redovisat värde

5 158

5 118

Not 13 – Byggnader, markanläggningar
och mark
(tkr)

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Aktivering pågående
nyanläggningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

29 389
4 751

28 501
812

3 428

76

37 568

29 389

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-4 815
-1 079

-3 766
-1 049

-5 894

-4 815

Utgående redovisat värde

31 674

24 574

Not 15 – Inventarier, verktyg och
installationer
(tkr)

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Aktivering pågående
nyanläggningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

12 971
753

11 312
1 659

48
-52

0
0

13 720

12 971

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-5 800
28
-1 161

-4 748
0
-1 052

-6 933

-5 800

Utgående redovisat värde

6 787

7 171

Not 16 – Pågående nyanläggningar
(tkr)
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Aktivering pågående
nyanläggningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

(tkr)

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Aktivering pågående
nyanläggningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

679 782
30 691

649 812
29 266

16 555
-6 362

3 586
-2 882

720 666

679 782

-202 989
2 425
-20 903

-186 118
2 730
-19 601

-221 467

-202 989

-300

-300

-300

-300

498 899

476 493

2020-12-31

33 985
22 291

10 775
27 292

-20 264

-4 082

36 012

33 985

Not 17 – Andelar i koncernföretag
(tkr)

Not 14 – Maskiner och andra tekniska
anläggningar

2021-12-31
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2021-12-31

2020-12-31

900

900

900

900

Arvika Teknik AB

Not 18 – Specifikation av andelar i koncernföretag
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

90%

90%

900

900

Organisationsnummer

Säte

Eget
kapital*

Årets
resultat*

559169-8666

Arvika

3 741

1 929

Teknik i Väst AB
Namn
Teknik i Väst AB

*Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel. I Eget kapital ingår 79,4 % av
obeskattade reserver. Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster.

Not 19 – Andra långfristiga
värdepappersinnehav
(tkr)
Ingående anskaffningsvärden
Glava Energy Center Ek. för
4,5 %
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Not 24 – Disposition av vinst eller
förlust

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Omklassificering
Tillkommande fordringar
Utgående
anskaffningsvärden

0

0

0

0

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

2020-12-31

Balanserat resultat
Årets resultat

16 749
-231
16 518

16 776
-27
16 749

Till aktieägare utdelas
Överförs i ny räkning

0
16 749
16 749

2021-12-31

2020-12-31

2 000
14 518
16 518

0
60
172

0
0
0

Not 25 – Obeskattade reserver

232

0

Not 21 – Checkräkningskredit
(tkr)

2021-12-31

Disponibla vinstmedel

Not 20 – Andra långfristiga fordringar
(tkr)

(tkr)

2021-12-31

2020-12-31

25 000
0

25 000
0

(tkr)
Ackumulerade
överavskrivningar

(tkr)
Upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader

179 844
179 844

161 224
161 224

Not 26 – Avsättningar
2021-12-31

2020-12-31

11 560
800
12 360

10 760
800
11 560

Deponi

2021-12-31

2020-12-31

17 637
1 468
19 105

16 321
807
17 128

Not 23 – Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier
Kvotvärde i kronor

2020-12-31

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver uppgår
till 37 048 (33 212) tkr.

(tkr)

Not 22 – Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

2021-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2 000
1 000

2 000
1 000

Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

Not 27 – Långfristiga skulder
(tkr)
Förfaller senare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

- 20 -

2021-12-31

2020-12-31

350 000
350 000

323 000
323 000
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Not 28 – Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
(tkr)
Upplupna sociala avgifter och
särskild löneskatt
Förutbetald intäkt Vatten och
avlopp
Förutbetald intäkt Renhållning
Periodiserade
anslutningsavgifter Vatten
och avlopp
Övriga upplupna kostnader

Not 30 – Nyckeltalsdefinitioner

2021-12-31

2020-12-31

26

62

5 546
7 014

2 852
8 417

36 826
3 312
52 724

32 795
3 101
47 227

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.

Not 29 – 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.
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