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GOD PRODUKTION OCH EN 
MILD VINTER UNDER ÅRET

Produktionens driftstillgänglighet (tid) har 
varit god. Kraftvärmeverkets ångpanna var 
i drift 8253 timmar (94 procent) och elkraft 
producerades 7785 timmar (88,6 procent). 

Stopptiden på ångpannan var 531 
timmar (6 procent), där 408 timmar (4,6 
procent) var planerade och 123 timmar  
(1,4 procent) var akuta stopp. Stopptiden 
för turbinen och elproduktionen var 999 
timmar (11,3 procent), där 504h (5,7 pro-
cent) var planerade och 495 timmar  
(5,6 procent) akuta stopp.

Produktionens anläggningsutnyttjande 
(effekt) var betydligt högre än föregående 
år. Totalt tillförd energi blev 1.931 GWh, 408 
GWh mer än föregående år. Under året har 
1.904 GWh gas förbränts, 432 GWh mer än 
föregående år. Förbrukningen av olja blev 
27 GWh, 24 GWh mindre än föregående år. 

Leveranserna av fjärrvärme till Luleå Energi 
blev 764 GWh, 59 GWh mindre än före- 
gående år. Levererad elkraft på nätet blev  
491 GWh, 217 GWh mer än föregående år.

Torkgasleveranser till bioenergi blev  
84 GWh, 9 GWh mer än föregående år. 

Elpriset fick ett årsmedeltal på 150  
kr/MWh och årets låga elpris under året 
syns i årsomsättningen, cirka 245 Mkr, cirka  
51 Mkr mindre än föregående år och priset 
på elkraft landar på 62,1 procent under 
budget.

Totalt levererad energi blev 1.375 GWh, 
171 GWh mer än föregående år.  

LuleKraft uppfyllde alla givna tillstånd 
för att bedriva verksamhet enligt miljödom-
stolens beslut med tillhörande begräns-
ningar i form av rikt- och gränsvärden. 

Stefan Wiklund
Vd

Året kännetecknades av en mild vinter och började med att ingen dag var 
kallare än -15°C. Under året har vi haft en god och stabil produktion och  
årets sommarrevision genomfördes inom den planerade tiden. Underhåll  
på turbinen blev 28 dygn istället för 21 planerade på grund av den kemiska 
rengöringen av ångpannan, detta förlängde även uppstarten eftersom det  
tog längre tid att uppnå en godkänd ångkvalitet  
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VERKSAMHETEN
I SAMMANDRAG Belopp i mkr

2020 2019 2018 2017 2016

Från resultaträkningen
Omsättning 244,6 295,2 429,9 349 283,8

KOSTNADER FÖR

  -Bränsle 165,4 213,6 356,6 263,7 198,8

  -Drift 59,2 61,6 53,3 55,3 54,3

Avskrivningar 14,7 14,5 14,1 28,2 23,5

Rörelseres efter avskrivn 5,2 5,4 5,9 1,8 7,2

Finansnetto -1,4 -1,6 -2 -3,1 -3,1

Från resultaträkningen
Omsättningstillgångar 54,2 73,7 103,5 84,6 63,3

Anläggningstillgångar 117,1 123 135,3 143,2 165,7

Kortfristiga skulder 71,3 94 130,5 117,2 77,5

Bundet eget kapital 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

Övriga uppgifter
Medelantal anställda 38 38 38 38 40

Lönekostnad 21,3 21,3 20,2 20 20

Taxeringsvärde 51,3 51,3 87,3 87,3 87,3

Tillförd energi till kraftvärmeverket (GWh)
Gas 1904 1472 2114 2164 1808

Olja 27 51 65 50 63

Summa tillförd energi 1931 1523 2179 2214 1871

Levererad energi från kraftvärmeverket (GWh)
Värme 764 823 842 842 774

Elkraft 491 274 556 597 484

Torkgas 84 75 99 102 85

Ånga 36 32 33 26 27

Summa levererad energi 1375 1204 1530 1567 1370



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för LuleKraft AB 556195-0576 får härmed avge årsredovisning för 
2020. Om inte annat särskild anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget ägs till lika delar av Luleå Energi AB och SSAB AB. LuleKraft har  
sitt säte i Luleå.

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING

LuleKraft som togs i drift 1982 producerar elkraft, hetvatten, ånga och tork- 
gas. Huvudbränslet i kraftvärmeverket är processgaser från SSAB EMEA i Luleå  
(masugns-, LD- och koksgas), vilka utgör ca 97% av energibehovet ett normal- 
år. Under årets kallaste dagar samt när processgaserna har lågt energivärde  
används olja för att fullgöra leveranskravet på hetvatten.

Utveckling av företagets verksamhet,  
resultat och ställning

Förändring Eget kapital

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel, kronor 11 352 kkr, 
disponeras enligt följande:

Den föreslagna utdelningen redu-
cerar bolagets soliditet till 15,6 pro-
cent. Soliditeten är mot bakgrund 
av att bolagets verksamhet fortsatt 
bedrivs med lönsamhet betrygg- 
ande. Styrelsen är medveten om  
att likviditeten i bolaget bedöms 
som svag, men den föreslagna  
utdelningen till ägarna är rimlig 

med beaktande av det avtal som 
finns mellan ägarna.
 
Styrelsens uppfattning är att den 
föreslagna utdelningen ej hindrar 
bolaget från att fullgöra sina förplik-
telser på kort och lång sikt, ej heller 
att fullgöra erforderliga investeringar. 
Den föreslagna utdelningen kan 

därmed försvaras med hänsyn till 
vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 
(försiktighetsregeln).

Vad beträffar företagets resultat  
och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat- och balans- 
räkningar med tillhörande noter.
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Nycketalsdefinitioner framgår av not 1.
De totala leveranserna av energi från kraftvärmeverket uppgick till 1375 (1204) GWh.
Leveransen av hetvatten till Luleå Energi AB uppgick till 764 (823) GWh.
Leveransen av elkraft till SSAB uppgick till 483 (266) GWh och till Luleå Energi AB 8 (6) GWh.
Sammanlagd leverans av torkgas och ånga blev 120 (107) GWh.
Av bränslet var 1904 (1472) GWh processgas och 27 (51) GWh olja.
Covid-19 utbrottet bedöms inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Totala intäkter 244,6 295,2 429,9 349 283,8

Balansomslutning 188,5 217,6 261,9 252,8 244,5

Kostnader för bränsle 165,4 213,6 356,6 263,7 198,8

Kostnader för drift 59,2 61,6 53,3 55,3 54,3

Avskrivningar 14,7 14,5 14,1 28,2 23,5

Rörelseresultat efter avskrivningar 5,2 5,4 5,9 1,8 7,2

Finansnetto -1,4 -1,6 -2 -3,5 -3,1

Avkastning totalt kapital 2,8 2,5 2,2 0,7 2,9

Avkastning på eget kapital % 12,2 12,5 13 -5,9 12,9

Soliditet % 16,7 14 11,3 11,3 13,1

Antal anställda 38 38 38 38 40

2020-12-31 2019-12-31

Specifikation av bundet  
och fritt eget kapital:

Aktiekapital 20 000 20 000

Reservfond 100 100

Totalt bundet eget kapital 20 100 20 100

Balanserat resultat 8 371 7 420

Årets resultat 2 981 2 951

Totalt fritt eget kapital 11 352 10 371

Totalt eget kapital 31 452 30 471

Belopp i kkr

Balanserad vinst 8 371

Årets resultat 2 981

Totalt 11 352

Disponeras så att till  
aktieägarna utdelas

-2 000

Balanseras i ny räkning 9 352
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MILJÖ

SSAB:s ståltillverkning i Luleå uppvisar en världsledande 
effektivitet avseende koldioxid där LuleKraft är en inte-
grerad del med syfte att återta och nyttiggöra lågvärdiga 
restenergier i form av processgaser. Andra bränslen i kraft-
värmeverket skulle öka de totala utsläppen av koldioxid i 
Luleåsystemet som helhet. 

LuleKraft förbränner processgaser med lågt energi-
innehåll och producerar elkraft, hetvatten till fjärrvärme, 
processånga och torkgas. Verksamheten bidrar med god 
hushållning av energi i ett holistiskt perspektiv och SSAB:s 
restenergier återanvänds till samhällets nytta. Skyddet av 

miljön är viktig och genom ständiga förbättringar arbetar 
Lulekraft mot att förbränna energin så effektivt som 
möjligt. 

Gasen som förbränns innehåller i huvudsak kolmonox-
id som vid förbränning bildar koldioxid. LuleKraft deltar 
i EU:s system för handel med utsläppsrätter och erhåller 
dessa från SSAB för eldningen av processgaserna. Utsläp-
pen övervakas kontinuerligt och mätningar genomförs re-
gelbundet enligt gällande lagkrav. Resultaten är offentliga 
och delges berörda myndigheter i årliga rapporteringar. 

Lulekrafts miljöarbete strävar efter ett hållbart sätt ut-
veckla och driva verksamheten för att nå minsta möjliga 
påverkan på omgivning och miljö. Arbetet bedrivs på ett 
öppet och sakligt sätt och omfattar bland annat utsläpp 
till luft, begränsning av buller, god hushållning av energi, 
miljövänlig hantering av restprodukter och kemikalier, 
riskanalyser och beredskap mot miljöolyckor. 

Dokumentation och uppföljning av miljöarbetet 
genomförs enligt gällande lagar och förordningar bland 
annat fortlöper arbetet med att anpassa verksamheten 
till BAT/BREF-slutsatser för industriutsläppsverksamheter. 
Kraven ska vara uppfyllda till 2021-08-17. Lulekraft har alla 

SSAB:s ståltillverkning i Luleå uppvisar en  
världsledande effektivitet avseende koldioxid  
där LuleKraft är en integrerad del med syfte att 
återta och nyttiggöra lågvärdiga restenergier i 
form av processgaser. Andra bränslen i kraft-
värmeverket skulle öka de totala utsläppen av 
koldioxid i Luleåsystemet som helhet.   

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

de giltiga tillstånd som krävs för att driva anläggningen 
och ansvars-försäkring som täcker skada för tredje person. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Vår strategi är att ha en långsiktigt hög driftstillgänglig-
het och högt anläggningsutnyttjande som leder till vårt 
mål - hög stabil och hållbar produktion. 

Metoden att nå vårt mål är ett arbetssätt med tyngd-
punkt på förebyggande underhåll och vår strategiska 
underhållsplan revideras årligen. Omfattande långsiktiga 
riskanalyser genomförs av anläggningens olika produk-
tionsdelar där åtgärder som krävs dokumenteras – allt 
för att nå målen och med perspektivet att kunna leverera 
hållbart och driftsäkert hela avtalsperioden fram till 2030. 

Ett antal strategiska reinvesteringar för att säkra 
långsiktigt stabil produktion fram till 2030 har genom-
förts under 2010-2020. En viktig hörnsten i säkringen av 
driftklarheten var en oberoende 3:e partsutredning som 
genomfördes under 2016 för att belysa behovet av rein-
vesteringar fram till 2030. Utredningens resultat var i linje 

med våra egna långsiktiga planer om reinvesteringar över 
tid, men både verifieringen och resultatet av en oberoen-
de tredje part känns tryggt och tillfredsställande.

Lulekraft arbetar fortlöpande att minska vår oljean-
del ur ett kostnads och miljöperspektiv. Under året var 
oljan 1,4 % av den totala energin in i kraftvärmeverket, en 
minskning med 47 % i volym från föregående år. Under 
2020 påbörjades ett projekt - en gasolanläggning vilken 
kommer att ersätta delar av oljeförbrukningen med gasol, 
vilket är positivt både ur kostnads och miljö-perspektiv.

Luleå Energi har påbörjat byggande att ett Energilager 
i form av en fjärrvärmeackumulator som kommer kunna 
lagra 30 000 m3 varmvatten - något som bidrar med högre 
leveranssäkerhet och buffert vid kortare störningar men 
även bidra med minskad oljeförbrukning för Lulekraft.

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 
utbrottet påverkar/kan komma att påverka Lulekrafts 
framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den 
finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att det inte 
har påverkan på Lulekraft.
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RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING
  2020-01-01 2019-01-01–
 Not 2020-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning   225 342 284 689

Förändring av varulager samt pågående  - -
arbeten för annans räkning 

Övriga rörelseintäkter 3 19 268 10 480 
  244 610 295 169

Rörelsens kostnader
Bränslekostnader  -165 426 -213 647

Övriga externa kostnader 5,6 -27 171 -29 843

Personalkostnader 4 -32 065 -31 757

Av/nedskrivningar av materiella och  -14 725 -14 538 
inmateriella anläggningstillgångar   

Rörelseresultat  5 223 5 384

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande 7 - 3 
resultatposter  

Räntekostnader och liknande 8 -1 397 -1 580 
resultatposter

Resultat efter finansiella poster  3 826 3 807

Resultat före skatt  3 826 3 807

Skatt på årets resultat 9 -845 -855

Årets resultat  2 981 2 952

 Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 10 1 358 1 543

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 107 657 119 391

Inventarier, verktyg och installationer 12 1 894 1 157

Pågående nyanläggningar och  13 6 162 888 
förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar    
  117 071 122 979

Summa anläggningstillgångar  117 071 122 979

Omsättningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar  40 272 58 863

Aktuell skattefordran  497 567

Övriga fordringar  322 18

Förutbetalda kostnader  14 13 148 14 257 
och upplupna intäkter    
  54 239 73 705

Kassa och bank  17 229 20 955

Summa omsättningstillgångar  71 468 94 660

Summa tillgångar  188 539 217 639

Tillgångar
Belopp i kkrBelopp i kkr
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 Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital 
BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital  20 000 20 000

Reservfond  100 100

  20 100 20 100
FRITT EGET KAPITAL

Balanserad vinst eller förlust  8 371 7 420

Årets resultat  2 981 2 952

  11 352 10 372 

Summa eget kapital  31 452 30 472

Avsättningar
Övriga avsättningar 17 - 147

  - 147

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut  85 750 93 000

  85 750 93 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  10 000 12 750

Leverantörsskulder  20 390 27 756

Övriga kortfristiga skulder  9 143 11 977

Upplupna kostnader och  18 31 804 41 537 
förutbetalda intäkter    

  71 337 94 020

Summa eget kapital och skulder  188 539 217 639

Eget kapital och skulder

FORTS. BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i kkr

Belopp i kkr 2020-01-01– 
2020-12-31

2019-01-01– 
2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 3 826 3 807

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 14 578 14 263

18 404 18 070

Betald inkomstskatt -775 -1 166

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

17 629 16 904

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 19 395 30 144

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -19 934 -32 203

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 090 14 845

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 816 -2 201

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 816 -2 201

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån -10 000 -12 750

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -2 000 -2 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 000 -14 750

Årets kassaflöde -3 726 -2 106

Likvida medel vid årets början 20 955 23 061

Likvida medel vid årets slut 17 229 20 955
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ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

LuleKrafts årsredovisning har upprättats 
enligt årsredovisningslagen och Bok- 
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncern- 
redovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändra-
de i jämförelse med föregående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER M M

Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats utifrån anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar re-
dovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
förutom inköpspriset även utgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet.

TILLKOMMANDE UTGIFTER

Tillkommande utgifter som uppfyller 
tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för löpande 

underhåll och reparationer redovisas som 
kostnader när de uppkommer.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukning-
en av tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.             

Hänsyn har tagits till beräknat rest- 
värde, fastställt vid anskaffnings- 
tillfället i då rådande prisnivå.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ÅR

Byggnader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Kraftvärmeverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Övriga inventarier  . . . . . . . . . . . . . . . 3-10

LEASING - LEASETAGARE

Alla leasingavtal redovisas som operatio-
nella leasingavtal.

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Leasingavgifterna enligt operationella  
leasingavtal, inklusive förhöjd första-

gångshyra men exklusive utgifter för 
tjänster som försäkring och underhåll, 
redovisas som kostnad linjärt över lea-
singperioden.

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen 
när företaget har en legal eller informell 
förpliktelse till följd av en inträffad hän-
delse och det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser krävs för att reglera förplik-
telsen och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. Vid första redovis-
ningstillfället värderas avsättningar till 
den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Avsättning-
arna omprövas varje balansdag.                              
               
KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar redovisas som omsätt-
ningstillgångar till det belopp som för- 
väntas bli inbetalt eller avdrag för indivi-
duellt bedömda osäkra kundfordringar.

Redovisningsprinciper  Belopp i kkr om inget annat anges1

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som 
efter individuell prövning beräknas bli 
betalt.

INTÄKTER

Försäljning av varor redovisas vid leverans 
av produkter till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovi-
sas efter avdrag för moms och rabatter.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificeras, förutom kassa- 
och banktillgodohavanden, kortfristiga 
finansiella placeringar som är utsatta för 
endast en obetydlig risk för värdefluktua- 
tioner.

INKOMSTSKATTER

Samtliga inhemska och utländska skatter 
som beräknas på företagets skattepliktiga 
resultat.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Omsättning Nettoomsättning + övriga rörelseintäkter

Balansomslutning Totala tillgångar

Finansiella intäkter Poster i finansnettot som är hänförliga 
 till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande 
 till eget kapital och obeskattade reserver 
 (med avdrag för uppskjuten skatt)

Avkastning på totalt kapital Resultatet före avdrag för räntekostnader i 
 förhållande till balansomslutningen

Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med 
 avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
 balansomslutningen

NOTER
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Nettoomsättning per rörelsegren2

Övriga rörelseintäkter3

Anställda och personalkostnader4

Arvode och kostnadsersättning 
till revisorer

5

Ränteintäkter7

Räntekostnader8

Skatt på årets resultat9

Operationell leasing - leasetagare6

Maskiner och andra tekniska anläggningar11

Inventarier, verktyg och installationer12

Byggnader och mark10

Fr.o.m. 1 januari 1992 ska en miljöavgift 
erläggas på utsläpp av kväveoxider vid 
energiproduktion. För LuleKraft beräknas 
avgiften för 2020 bli 1 773 kkr och ingår i 
bränslekostnaderna. Det totala avgifts-
beloppet från samtliga skattskyldiga 

återförs till de avgiftsskyldiga i propor-
tion till deras andel av den sammanlagda 
nyttiggjorda energiproduktionen. För 
LuleKrafts del beräknas återföringen bli 
11336 kkr, vilket redovisats bland övriga 
rörelseintäkter.
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2020 2019

Elförsäljning 72 886 115 601

Fjärrvärmeförsäljning 135 503 151 165

Ångleverans 8 387 9 691

Torkgas 2 897 2 535

Övriga sidointäkter 5 669 5 681

Summa 225 342 284 673

2020 2019

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Kvinnor 3 3

Män 35 35

Totalt 38 38

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

ANTAL STYRELSELEDAMÖTER PÅ BALANSDAGEN

Kvinnor 1 1

Män 4 4

Totalt 5 5

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Kvinnor 1 1

Män 4 4

Totalt 5 5

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Styrelse och VD 1 195 1 210

Övriga anställda 20 099 20 127

Summa 21 294 21 337

Sociala avgifter enligt lag och avtal inkl löneskatt 6 693 6 633

Pensionskostnader för VD 399 400

Pensionskostnader för övriga anställda 2 389 1 983

Summa 30 775 30 353

2020 2019

PWC

Revisionsarvode 104 107

Andra uppdrag -

Summa 104 107

2020 2019

FRAMTIDA MINIMILEASEAVGIFTER  
AVSEENDE ICKE UPPSÄGNINGSBARA  
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL:

Inom ett år  
(lokalhyra, billeasing)

423 460

Mellan ett och fem år  
(lokalhyra, billeasing)

355 778

Senare än fem år - -

778 1 238

2020 2019

Ränteintäkter, övriga - 3

Summa - 3

2020 2019

Räntekostnader 1397 1 580

Summa 1397 1 580

2020 2019

Aktuell skattekostnad 845 855

Summa 845 855

2020 2019

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

-Vid årets början 51 928 51 928

-Nyanskaffningar -

Vid årets slut 51 928 51 928

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-Vid årets början -50 386 -50 201

-Årets avskrivning enligt plan -185 -185

Vid årets slut -50 571 -50 386

Redovisat värde vid årets slut 1 357 1 542

Varav mark

Ackumulerade anskaffningsvärden 600 600

Redovisat värde vid årets slut 600 600

2020 2019

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

-Vid årets början 557 876 556 564

-Årets investeringar 2 531 1 312

560 407 557 876

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-Vid årets början -438 485 -424 374

-Årets avskrivning -14 265 -14 111

-452 750 -438 485

Redovisat värde vid årets slut 107 657 119 391

2020 2019

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

-Vid årets början 16 229 16 229

Årets investeringar 1 012

17 241 16 229

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-Vid årets början -15 071 -14 830

-Årets avskrivning -276 -241

-15 347 -15 071

Redovisat värde vid årets slut 1 894 1 158



Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar13 Övriga avsättningar (Kapitalförsäkring)17

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter18

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter14

Antal aktier och kvotvärde16

Disposition av vinst15

Förslag till disposition av företagets vinst.
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 10 371 kkr, disponeras enligt följande:
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2020 2019

AKTIESLAG A

antal aktier 100 000 100 000

kvotvärde 100 100

AKTIESLAG B

antal aktier 100 000 100 000

kvotvärde 100 100

2020

Balanserad vinst 8 371

Årets resultat 2 981

Utdelning (200 000 aktier*10 kr/aktie) -2 000

Balanseras i ny räkning 9 352

2020 2019

Miljöavgift 9 563 8 171

Energiavgift 1 126 2 301

Utbytesleverans - 300

Övriga poster 2 459 3 485

Summa 13 148 14 257

2020 2019

Vid årets början 888

Aktiveringar -888

Investeringar 6 162 888

Redovisat värde vid årets slut 6 162 888

2020 2019

FÖR EGNA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

Företagsinteckningar 15 000 15 000

Investeringar 15 000 15 000

Summa ställda säkerheter 15 000 15 000

2020 2019

Avsättningar som gjorts under året 147

Redovisat värde vid årets utgång 147

2020 2019

Semesterlöner inkl sociala avgifter 4 269 4 441

Löneskuld inkl sociala avgifter 1 381 1 350

Övriga sociala avifter 255 434

Elcertifikat 184 967

Leverantörsskulder 25 243 24 889

Övriga poster 472 9 457

31 804 41 538
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