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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för June Avfall & Miljö AB, 559089-1254 får härmed avge 

årsredovisning för 2020-01-01 – 2020-12-31. 

Allmänt om verksamheten 
June Avfall & Miljö AB är ett miljö- och avfallsbolag som ägs gemensamt av 

kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. 

Bolaget har ägarkommunernas uppdrag att som renhållare svara för kommunernas 

skyldigheter avseende hanteringen, det vill säga insamling, transport och återvin-

ning eller bortskaffande, av det hushållsavfall som uppstår i ägarkommunerna. 

Till grund för uppdraget ligger den av respektive ägarkommuns kommunfullmäk-

tige beslutade renhållningsordning bestående av lokala föreskrifter och avfalls-

plan. Bolaget ska säkerställa en god tillgänglighet gällande hantering av hushålls-

avfall, där sortergårdarna är en viktig del. Bolaget ska även kunna erbjuda miljö- 

och resurseffektiv hantering av verksamhetsavfall på affärsmässig grund. 

Bolagets verksamhet omfattar 11 sortergårdar, ett 40-tal renhållningsfordon och 

en administration med funktionerna hämtning, inlämning, marknad, utveckling 

och ekonomi/HR. Bolaget präglas av ett starkt engagemang och vilja att arbeta för 

en hållbar framtid. 

Slamtömning hos en av bolagets kunder. 
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Verksamheten under räkenskapsåret 
June Avfall & Miljö AB har under år 2020 bedrivit en verksamhet som varit för-

enlig med det fastställda kommunala ändamålet. Verksamheten har utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

Fokus på kostnadsreduceringar och effektivisering 
År 2020 har präglats av kostnadsreduceringar och effektiviseringar. Mot bakgrund 

av bolagets resultat på -6 790 000 kr för räkenskapsåret 2019 har bolagets ledning 

arbetat med att ha fokus på kostnaderna i verksamheten. Ett antal åtgärder har vid-

tagits för att minska kostnadsmassan eller att behålla kostnadsnivån. Effektivare 

personalplanering och arbetssätt, omförhandlade avtal, inköp av nya lastbilar och 

avveckling av förhyrda lastbilar samt hemtagning av viss drift har sammantaget 

bidragit till att bolagets kostnader har minskat under året. 

Coronapandemin 
Pandemin har haft viss påverkan på verksamheten. Bola-

get arbetade snabbt fram en kontinuitetsplan för att säkra 

verksamheten. Under främst våren 2020 var det flera 

kunder på restaurang- och hotellsidan som ändrade eller 

pausade sina tjänsteköp. Andelen besökare till bolagets 

sortergårdar ökade med 12 % och avfallsmängderna ökade med 20 % som en in- 

direkt effekt av pandemin. Alla sommarevenemang ställdes in och behövde där-

med inga avfallstjänster från bolaget. Detta medförde både intäktsbortfall men 

också kostnadsreduceringar. Bolaget har vidtagit många åtgärder för att minska 

smittspridning och skapa trygghet för både personal och besökare. Pandemin har 

även haft en påverkan av mer positiv karaktär genom reducerade arbetsgivaravgif-

ter och att staten har tagit sjuklönekostnader. 
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Utveckling av insamlingen 
En handlingsplan som sträcker sig över en femårsperiod är framtagen som ett re-

sultat av en omfattande sortergårdsutredning som genomfördes under 2019. Flera 

av aktiviteterna i planen är komplexa och tidskrävande. Först ut är en ny miljötill-

ståndsansökan för Huskvarna sortergård och en lokaliseringsutredning av sorter-

gårdarna i Habo och Bankeryd. 

Trots att volymerna för insamlat avfall ökade med 20 % har containertranspor-

terna hållits nere till bara 10 % i ökade transporter. Det ändrade arbetssättet där 

containrarna packas mer (med 10 %) och en annan styrning av när de hämtas har 

gett resultat. 

Bättre sortering av hushållsavfall 
Under 2020 har bolaget infört ett nytt system för att påverka specifika hushåll som 

genomgående sorterar fel. Genom brev med information och, vid upprepade 

felsorteringar, felsorteringsavgift har viljan och förmågan att sortera avfallet rätt 

ökat i dessa hushåll. Under 2020 har mängden restavfall från hushållen minskat 

med 2 % medan matavfall och förpackningsavfall har ökat. Det innebär att 

utsorteringen till materialåtervinning och återanvändning ökat. 
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Tankstation för biogas 
En stor fråga har varit anläggandet av en tankstation 

för lokalt producerad biogas. Den ska serva bolagets 

sopbilar som går på biogas och även vara öppen för 

publik tankning. Anläggningen ägs av Hitachi Zosen 

Inova (HZI). Deras tankstation inryms inom den 

fastighet som bolaget hyr och mellan parterna har ett avtal om anläggningsarrende 

ingåtts. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Avfallsbranschen som helhet präglas av stora förändringar och regleringar. Under 

året beslutade regeringen om att skjuta fram den del i den nya förpackningsförord-

ningen som ställde krav på producenterna om bostadsnära insamling av förpack-

ningsavfall. Den delen skulle trätt i kraft den 1 januari 2021, men kommer nu efter 

nytt regeringsbeslut att träda i kraft först 2023. 

Under året har regeringen också meddelat att de avskaf-

far producentansvar på returpapper och att det istället är 

kommunerna som får ta över ansvaret för den in-

samlingen med start 1 januari 2022. Regeringen har 

ännu inte konkretiserat vilka krav som ställs på kommu-

nernas insamlingsansvar och därför är framtida kostna-

der svåra att beräkna. 

Framtida utveckling 
Den relativt nyinrättade avfallsförbränningsskatten har höjts från 75 kr till 100 kr 

per ton till 2020 och höjs med ytterligare 25 kr per ton till 2021. De nya förord-

ningarna och ändringar av dem har stor påverkan på bolagets verksamhet framåt. 

Merparten av dagens FNI-körrutter är från 2013. Under kommande år kommer be-

fintliga FNI-körrutter att göras om i syfte att skapa en större effektivitet ur flera 

aspekter. Bolagets FNI-kunder kommer initialt att påverkas genom att de får änd-

rad tömningsdag och att kommunicera det till alla villahushåll är en utmaning. En 

del kunder kommer också få olika tömningsdagar för sina två olika avfallskärl. 
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Habo sortergård ligger på en gammal deponi som ska sluttäckas och kan därför 

inte vara kvar på nuvarande plats. Bolaget genomför en lokaliseringsutredning un-

der 2021 för att titta på ny lämplig lokalisering. 

Miljöinformation 
June Avfall & Miljö AB arbetar ständigt med att förebygga uppkomsten av avfall 

och att öka materialåtervinningen i kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö i 

enlighet med den s.k. avfallstrappan. Detta sker bl.a. genom olika typer av kom-

munikationsinsatser gentemot invånarna och ekonomisk styrning genom avfalls-

taxan. 

Bolaget arbetar med att fasa ut fossila bränslen från fordonsflottan. Under 2020 

kördes 15 av bolagets sopbilar på biogas, vilket kan jämföras med 2019 då 6 av 

bolagets sopbilar kördes på biogas. 

Bolaget driver elva sortergårdar. Av dessa är åtta tillståndspliktiga enligt miljöbal-

ken. Resterande tre är anmälningspliktiga. I tillstånden regleras bland annat vilka 

typer och mängder av avfall som får tas emot och mellanlagras. Under året har ar-

betet med att söka ett nytt tillstånd för Huskvarna sortergård inletts. 

För att bidra till ökad återanvändning och återvinning av material arbetar bolaget 

med att utveckla sortergårdarna med fler fraktioner så att fler materialslag kan 

Källa 
Avfall Sverige 
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återvinnas och genom att ge invånarna möjlighet att lämna saker som går att åter-

använda till de s.k. prylbodarna. Under året har utsortering av böcker från restav-

fallet införts på ett antal sortergårdar. 

Investeringar 
Årets investeringar uppgick till 33 237 tkr. Investeringsbudgeten 2020 var totalt 

35 950 tkr. Avvikelsen avser i huvudsak förändring av en lastbilsinvestering och 

senarelagda investeringar i sortergårdarna. Årets totala investeringar fördelas på 

fordon 30 089 tkr och kärl 2 491 tkr och övrigt 592 tkr. 

Ägarförhållanden 
Bolaget ägs till 91 % av Jönköpings Rådhus AB, organi-

sationsnummer 556380-7162 med säte i Jönköping som 

är helägt av Jönköpings kommun, 5 % ägs av Habo 

kommun och 4 % av Mullsjö kommun. 

Ekonomisk ställning och resultat 

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 184 300 167 151 163 861 

Resultat efter finansnetto 10 436 -8 539 131 

Balansomslutning 199 246 191 283 496 210 

Soliditet (%) 8 4 19 

Antal anställda 117 123 116 

Styrelse och revisorer 

Ordinarie ledamöter 
Mats Petersson, ordförande (c) 

Gunnar Pettersson, 1:e vice ordförande (s) Habo kommun 

Linda Danielsson, 2:e vice ordförande (s) Mullsjö kommun 
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Gerhard Annvik (kd) 

Birgitta Sandgren (s) 

Anders Jarl (m) 

Krister Johansson (s) 

Verkställande direktör 

Daniela Hammer 

Årsmöte 

Årsstämman hölls den 30 mars 2020. 

Firmateckning 

Firman tecknas av styrelsen och av vd i förening med en av Linda Danielsson, 

Gunnar Pettersson eller Mats Petersson. 

Sammanträden 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. 

Ordinarie revisorer 

KPMG AB, Michael Johansson, auktoriserad revisor 

Magnus Jungvid, lekmannarevisor 

Thomas Sjöberg, lekmannarevisor 

Revisorssuppleanter 

KPMG AB, Dag Köllerström, auktoriserad revisor 

Förslag till dispositioner beträffande förlust 
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust vid årets ingång och årets vinst disponeras 

enligt följande: 
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Ingående balanserad förlust -8 318 
Ingående aktieägartillskott 8 300 
Årets resultat 8 280 
Balanserad vinst 8 262 
  
Disponeras så att 
utdelas genom återbetalning av aktieägartillskott 

8 000 

I ny räkning överföres  262 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).  

Förändringar av eget kapital 
 Aktie- 

kapital 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 
Totalt eget 

kapital 
Belopp vid årets ingång 
 

8 000 6 772 -6 790 7 982 

Disposition enligt 
beslut på årsstämma 
 

 -6 790 6 790  

Årets resultat   8 280 8 280 
 

Belopp vid årets utgång 8 000 -18 8 280 16 262 
 

Totalt antal aktier uppgår till 80 000 st. 

Villkorligt aktieägartillskott erhållet med 8 300 000 kronor 2019. 



 

12  Årsredovisning 2020  June Avfall & Miljö 
 

Resultaträkning 
 Not 2020-01-01 

–2020-12-31 
2019-01-01 

–2019-12-31 
Nettoomsättning    
Nettoomsättning  182 620 165 812 
Övriga rörelseintäkter  1 680 1 339 
  184 300 167 151 
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader  -83 614 -84 550 
Personalkostnader 2 -59 372 -62 856 
Avskrivningar av materiella/ immateriella 
anläggningstillgångar 

3 -29 172 -26 805 

  -172 158 -174 211 
Rörelseresultat 1 12 142 -7 060 
 
Resultat från finansiella poster 

   

Räntekostnader och liknande resultatpos-
ter 

4 -1 706 -1 479 

  -1 706 -1 479 
Resultat efter finansiella poster  10 436 -8 539 
    
Resultat före skatt  10 436 -8 539 
Skatt på årets resultat 5 -35 1 749 
Uppskjuten skatt 5 -2 121  
Årets resultat  8 280 -6 790 
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Balansräkning 

Tillgångar 
 Not 2020-12-31 2019-12-31 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
 

1   

Immateriella anläggningstillgångar    
Hyresrätter och liknande rättigheter 6 1 662 1 871 
  1 662 1 871 
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 7 57 258 60 317 
Fordon, maskiner och andra tekniska an-
läggningar 

8 68 101 52 818 

Inventarier, verktyg och installationer 9 39 821 47 770 
  165 180 180 905 
Finansiella anläggningstillgångar    
Uppskjuten skattefordran 10 0 2 121 
  0 2 121 
Summa anläggningstillgångar  166 842 164 897 
 
Omsättningstillgångar 
 

   

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 576 969 
Fordringar hos koncernföretag 11 27 271 22 250 
Övriga fordringar  678 326 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

 2 870 2 828 

  32 395 26 373 
Kassa och bank    
Kassa och bank  9 13 
  9 13 
    
Summa omsättningstillgångar  32 404 26 386 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  199 246 191 283 
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Eget kapital och skulder 
 Not 2020-12-31 2019-12-31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

1   

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

   

Aktiekapital  8 000 8 000 
  8 000 8 000 
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  -8 318 -1 528 
Aktieägartillskott  8 300 8 300 
Årets resultat  8 280 -6 790 
  8 262 -18 
Summa eget kapital  16 262 7 982 
    
Långfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag 11 165 000 165 000 
Summa långfristiga skulder  165 000 165 000 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  2 491 3 896 
Aktuell skatteskuld  56  
Övriga kortfristiga skulder  1 962 2 646 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 13 475 11 759 

Summa kortfristiga skulder  17 984 18 301 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  199 246 191 283 
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Kassaflödesanalys 
 Not 2020-01-01 

2020-12-31 
2019-01-01 
2019-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

   

Rörelseresultat  12 142 -7 060 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

   

Avskrivningar och nedskrivningar  29 172 26 805 
Rearesultat vid avyttring av anläggningstill-
gångar 

 -534 0 

Erlagd ränta  -1 706 -1 479 
Betald skatt  -35 0 
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital 

 39 039 18 266 

    
Förändringar i rörelsekapital    
Ökning (-)/minskning av fordringar  -6 022 -8 793 
Ökning (-)/minskning av kortfristiga skulder  -318 -27 305 
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 

 32 699 -17 832 

    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -33 237 -15 475 
Försäljning av materiella anläggningstill-
gångar 

 534 0 

Kassaflöde från investeringsverksam-
heten 

 -32 703 -15 475 

 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

   

Förändring av långfristiga skulder  0 25 000 
Förändring av långfristiga fordringar  0 0 
Erhållna aktieägartillskott  0 8 300 
Kassaflöde från finansieringsverksam-
heten 

 0 33 300 

    
Årets kassaflöde  -4 -7 
Likvida medel vid årets början  13 20 
Likvida medel vid årets slut  9 13 

 

  



 

16  Årsredovisning 2020  June Avfall & Miljö 
 

Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokfö-

ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-

ning (K3). 

Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärde och 

det belopp varmed de beräknas bli reglerade. 

Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten 

skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets 

skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 

ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resul-

tat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händel-

ser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, 

dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av good-

will. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och 

för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värde-

ringen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld 

förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträk-

ningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot 

eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. 

Intäkter 
Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kom-

mer att erhållas. Bolaget redovisar därför intäkter till nominellt värde om bolaget 

får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. 
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Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas separat till anskaffningsvärde med 

avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskriv-

ningen sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilket kan röra 

sig om 3–10 år. Bedömda nyttjandeperioder omprövas om det finns indikationer 

på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen föregående balansdag. Av-

skrivningarna påbörjas när tillgången kan användas. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgif-

ter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är 

sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kom-

mer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på 

ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt till-

kommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer. 

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter inte bedöms vara väsentlig, delas tillgången inte upp på komponen-

ter. 

Bolaget har övertagit den största delen av anläggningstillgångarna från Jönkö-

pings kommun. Jönköpings kommun införde komponentavskrivning 2014. Man 

bestämde vid samma tillfälle att alla historiskt anskaffade anläggningstillgångar 

skulle ligga kvar och följa tidigare avskrivningssätt. Något som även gäller för 

dessa tillgångar hos June Avfall & Miljö AB. Det som byggts och sedermera 

övertagits av June Avfall & Miljö AB efter 2014 är Jönköping sortergård. 

Denna delades in i komponenter och komponentavskrivs även i nuläget. 
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Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens 

anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperi-

odens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning på-

börjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 

Anläggningstillgångarnas nyttjandeperioder uppskattas till: 

Anläggningstillgångar År 
Projektering 5 
Markarbeten 30 
Byggnader 30 
Asfalt, slit 10 
Densihpalt (tåligare än asfalt) 20 
Stängsel 10 
Elinstallationer (Momarken) 25 
Sopbilar 7 
Inventarier 10 
Taggningsprojekt 5 
EDP, system 5 
Kärl 10 
Containers 10 

 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräk-

ningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska  

fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller 

komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anlägg-

ningstillgång tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en 

övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella an-

läggningstillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa till-

gångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinnings-

värde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. 
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Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljnings-

kostnader och nyttjandevärdet. Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassa-

genererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs 

det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till 

återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträk-

ningen. Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare ned-

skrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen del-

vis eller helt. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i 

resultaträkningen. 

Koncernuppgifter 
Bolaget ägs till 91 % av Jönköpings Rådhus AB, organisationsnummer 556380-

7162, med säte i Jönköping som är helägt av Jönköpings kommun. 5 % ägs av 

Habo kommun och 4 % av Mullsjö kommun. 

Av företagets totala kostnader och intäkter mätt i kronor avser 6 % (5 %) av kost-

naderna och 7 % (7 %) av intäkterna andra företag inom hela den företagsgrupp 

som företaget tillhör. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrige-

ringar. 

Resultat efter finansnetto 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter 

och kostnader. 

Balansomslutning 

Företagets samlade tillgångar. 
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Not 2 Anställda och personalkostnader 
 2020 2019 
Medelantalet anställda   
Kvinnor 31 33 
Män 86 90 
 117 123 
Löner och andra ersättningar   
Styrelse och verkställande direktör 1 114 872 
Övriga anställda 41 193 43 792 
 42 307 44 664 
Sociala kostnader   
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 447 223 
Pensionskostnader övriga anställda 3 082 2 672 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 541 14 490 
 16 070 17 385 
Totala löner, ersättningar, sociala- och pensions- 
kostnader 

58 377 62 049 

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 
 2020 2019 
Utvecklingsavgifter -208 -208 
Byggnader och mark -3 098 -3 411 
Fordon, maskiner och andra tekniska anläggningar -15 423 -12 957 
Inventarier, verktyg och installationer -10 441 -10 229 
 -29 170 -26 805 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 2020 2019 
Räntekostnader, koncernkonto 0 0 
Räntekostnader övriga lån Rådhus AB -1 121 -899 
Borgensavgift -574 -514 
Övriga räntekostnader -11 -66 
 -1 706 -1 479 

Not 5 Avstämning årets skattekostnad 
 2020 2019 
Aktuell skatt -35 0 
Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader -2 121 1 749 
Skattekostnad/-intäkt -2 156 1 749 
   
Redovisat resultat före skatt 10 437 -8 539 
   
Skatt beräknad med skattesats 21,4 % -2 234 1 827 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -6 -78 
Omvärdering uppskjuten skatt 84  
Årets redovisade skatteintäkt/kostnad -2 156 1 749 
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Not 6 Hyresrätter och liknande rättigheter 
 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående nedlagda kostnader 2 078 2 078 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 078 -2 078 
   
Ingående avskrivningar -208 0 
Årets avskrivningar -208 -208 
Utgående ackumulerade avskrivningar -416 -208 
   
Utgående redovisat värde 1 662 1 870 

 

Not 7 Byggnader och mark 
 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 67 603 66 155 
Årets anskaffningar 40 1 448 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 643 67 603 
   
Ingående avskrivningar -7 286 -3 875 
Årets avskrivningar -3 099 -3 411 
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 385 -7 286 
   
Utgående redovisat värde 57 258 60 317 

 

Not 8 Fordon, maskiner och andra tekniska anläggningar 
 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 77 701 67 437 
Årets anskaffningar 30 706 10 264 
Försäljningar/utrangeringar -182 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 108 225 77 701 
   
Ingående avskrivningar -24 883 -11 926 
Försäljningar/utrangeringar 182 0 
Årets avskrivningar -15 423 -12 957 
Utgående ackumulerade avskrivningar -40 124 -24 883 
   
Utgående redovisat värde 68 101 52 818 
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 
 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 67 663 63 900 
Årets anskaffningar 2 491 3 763 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 154 67 663 
   
Ingående avskrivningar -19 892 -9 663 
Årets avskrivningar -10 441 -10 229 
Utgående ackumulerade avskrivningar -30 333 -19 892 
   
Utgående redovisat värde 39 821 47 771 

 

Not 10 Uppskjuten skattefordran 
 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående saldo 2 121 372 
Tillkommande skattefordringar  1 749 
Upplöst skattefordran -2 121 0 
 0 2 121 
   
Specifikation uppskjuten skattefordran/ 
skatteskuld 

  

Uppskjuten skattefordran   
- Underskottsavdrag 0 2 121 
Netto uppskjuten skatteskuld (-)/ 
skattefordran (+) 

0 2 121 

 

Not 11 Fordringar/skulder hos koncernföretag 
 2020-12-31 2019-12-31 
Fordringar   
Övriga fordringar 27 271 22 250 
 27 271 22 250 

 

I ovanstående redovisas bolagets del i behållning på koncernens SEB konto 

(27 271 tkr) som en fordran mot koncernen på samma sätt som utnyttjandet av 

krediten på samma konto 2018 redovisas som en skuld gentemot koncernen. 

Skulder 
Förfallotid efter balansdagen 

Lån som förfaller till betalning inom ett år kommer att förlängas och rubriceras 

därför som långfristig skuld. 
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Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 2020-12-31 2019-12-31 
Ställda panter och säkerheter Inga Inga 

 

Jönköping den 2021-02-25 
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