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Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Logistik och Etablering AB avger följande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Bolagets primära uppdrag är att bidra till en ökad företagsetableringstakt och höjd sysselsättning 
med fler i jobb i Eskilstuna Kommun inom logistik och industri och därtill av bolaget 
prioriterade branscher. 

Bolaget har sitt säte i Eskilstuna och ingår som ett helägt dotterbolag i en koncern där Eskilstuna 
Kommunföretag AB, org nr. 556531-7293, är moderbolag. Eskilstuna Kommunföretag är i sin 
tur ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommun, org. nr. 212000-0357. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
2021 har varit ett riktigt bra och utvecklande hybridår för bolaget, där vii vardagen växlat mellan fysiska 
träffar och digitala möten, och det har fungerat utmärkt. 

Vi startade året på ett härligt sätt med att få utmärkelsen "Årets hetaste logistikläge 2021" ifrån 
Intelligent Logistik. 

Under året har vi haft förmånen att få välkomna flera företag till Eskilstuna som till exempel Apoteket 
AB och Senior Technology Material. Apoteket AB uppför ett nytt automatiserat e-handelslager vilket 
kommer att tas i drift under 2022. Senior Technology Material är en betydande underleverantör till 
Northvolt som med sin företagsetablering, förutom att de skapar många nya arbetstillfällen, innebär att en 
helt ny framtidsbransch finns representerad i Eskilstuna. 

För Kombiterminalen så blev det ytterligare ett litet volymlyft under verksamhetsåret 2021, trots rådande 
läge med pågående Covid-19 pandemi. 

Den intermodala trafiken har under ännu ett år med Coronapandemin flutit på utan störningar och visat 
sig vara mycket pålitlig. Vi har haft en ökande volym i de existerande intermodala tågpendlarna så 
andelen tåglyft har ökat i omfattning samtidigt som andelen extralyft för kunders räkning har 
minskat.Totalt har vi som anges ovan ökat den hanterade volymen lyft och antal hanterade TEU 
(tjugofotsekvivalenter) under 2021 och nådde "all-time high" på aggregerad nivå. 

På grund av pandemin har flera mässor, marknadsevent och branschdagar ställts in och i vissa fall ersatts 
av digitala alternativ. Vi har därmed anpassat våra marknadsaktiviteter utifrån situationen och har genom 
digitala lösningar, annonser och framgångsrik försäljning fått en mycket bra exponering samt att vi sett 
en stor ökning av antalet följare kopplat till företagets LinkedIn-konto. 

Ett kvitto på att försäljnings- och marknadsaktiviteterna ger resultat är att vår pipeline med företag som är 
aktuella för etablering i Eskilstuna fortsatt är stark och därmed går vi in i 2022 med flera intressanta 
affärsmöjligheter med företag vilka är representerade i olika branscher. 

I vårt uppdrag att utveckla flygplatsen så har vi tecknat ett avtal med en mäklare som skall hjälpa oss att 
finna intressenter som har förmågan att förvärva, utveckla och driva flygplatsen. 
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Flygplatsfastigheten ägs av kommunen och arrenderas av bolaget, där flygplatsdriften utförs av European 
Air Service AB som ansvarar för den totala driften av Eskilstuna flygplats inklusive flygtrafikledning. 

Flygverksamheten utgörs främst av ambulans, skol- och privatflyg samt även affärsflyg. 

Under 2021 ökade ambulansflygningarna och flygplatsen fick dessutom öppna extra ett stort antal 
gånger. Eskilstuna flygplats har varit beredskapsflygplats under hela året och beredskapsavtalet är 
förlängt med Trafikverket och gäller även för 2022. 

Antalet flygrörelser uppgick sammantaget till 6 388 stycken, vilket är 262 fler än för 2020. Flygplatsen 
har till exempel sett en markant uppgång av affårs- och ambulansflyg under 2021. Ambulansflygningar 
med flygplan uppgick till 106 rörelser och antal rörelser med ambulanshelikopter uppgick till 130. 
Affårsflygrörelser uppgick till 66 st. 

Under året har flygplatsen utvecklat ett nytt kvalitetsledningssystem som under Q4 reviderades av 
Transportstyrelsen med ett mycket bra utfall. 

I januari 2021 fick nya ägarna av Källsta 1:3 tillträde till fastigheten i enlighet med överlåtelseavtalet 
som tecknades i oktober 2020. Under året har flera större insatser gjorts för att modernisera och förbättra 
fastighetsbeståndet. Bland annat har omklädningsrum i Litografen 6 byggts om, med tillhörande 
stambyte. Även taket på Litografen 6 har delvis bytts ut under året. 

Miljöpåverkan 
Bolaget har under året arbetat med miljödiplomeringsprocessen och har även blivit diplomerade. 

Flygplatsen redovisar sitt miljöarbete i en årlig miljörapport som lämnas till Naturvårdsverket och 
tillsynsmyndigheten Eskilstuna Miljö- och Räddningstjänstförvaltningen. Tillsynsmyndigheten genomför 
årligen tillsyn av verksamheten. 

Eskilstuna flygplats har ett systematiskt miljöarbete som är certifierat enligt standarden ISO 14001:2015. 
Företaget Qvalify genomför årligen en extern miljörevision. Till detta genomförs minst en intern 
miljörevision samt miljö- och skyddsronder där också hyresgäster deltar. 

Flygplatsen har ett händelserapporteringssystern, Quality & Operations Management System for 
Airports, (QOMS). Det är ett webbaserat system som delas med ett antal kommunala flygplatser i 
Sverige. Under 2021 har flygplatsen utvecklat tillsammans med ett saneringsbolag en process för att 
sanera brandbilar från PFAS. 

Flygplatsen har genomfört två samarbetsmöten med närboende och hyresgäster på flygplatsen där 
miljöfrågor diskuterats. För mer information om miljöredovisning hänvisas läsaren till miljörapporten för 
2021 som publiceras senast 31 mars 2022. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
Flygplatsen är tillståndspliktig enligt Miljöbalken och Luftfartsförordningen och har ett giltigt 
miljötillstånd meddelat av Mark och Miljödomstolen. Flygplatsen har ett flygplatscertifikat utfärdat av 
Transportstyrelsen. Flygplatsen har ett tillstånd för hantering av brandfarligvara utfärdat av Miljö- och 
Räddningstjänstnämnden. Flygplatsen ska också ha ett certifikat för kommunikation och 
navigationsutrustning utfårdat av Transportstyrelsen. Certifikatstjänsten är upphandlad av European Air .\( 
Service AB och tillhandahålls av SAAB Group i Arboga. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Resultat efter finansiella poster, tkr 4 037 119 1 964 12 634 9 287 
Soliditet, % 9,2 2,8 2,9 2,9 2,0 
Avkastning på totalt kapital, % 5,5 0,8 3,2 15,4 17,9 
Avkastning på just. eget kapital, % 83,1 5,4 91,0 630,7 641,4 
Antal lyft, st 44 429 41 468 40 935 42 458 38 658 
Antal lyft, Teu 91 755 85 468 82 939 81 930 73 132 
Antal flygrörelser, st 6 388 6 126 4 954 4 498 4 244 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Under 2022 kommer bolaget fortsatt ha en fokuserad marknads- och försäljningsapproach inom 
prioriterade branscher samt kommer även att lägga stor vikt vid att stödja nyetablerade företag i deras 
uppstart och implementering. 

För att säkerställa en långsiktig och hållbar tillväxt för näringslivet samt att kunna nå företagets mål 
fortlöper arbetet att tillsammans med kommunen skapa ytterligare etableringsmark och utbyggnation av 
övrig nödvändig infrastruktur. 

Vi ser med tillförsikt fram emot en ytterligare volymökning för 2022 i och med en utökning med 
ytterligare ett (1) tåg per vecka från/till Trelleborg och organisk tillväxt i våra befintliga tågpendlar, samt 
att vi fortsatt arbetar aktivt för att få till fler tillkommande framtida tågpendlar till Eskilstuna 
Kombiterminal. 

Arbetet med att vårda och utveckla samarbeten med företagets strategiska partners fortsätter då de är en 
mycket viktig pusselbit för företagets fortsatta framgångsrika försäljningsarbete över tid. 

Vi ser ett fortsatt behov av investeringar och förebyggande underhåll i fastighetsbeståndet i syfte att 
säkerställa långsiktig funktion, lönsamhet och låg vakansgrad. 

Resultatet under nästkommande år förväntas bli positivt, exklusive påverkan från avyttring av fastigheter. 
Investeringsnivån bedöms även fortsättningsvis var på en förhållandevis hög nivå, främst kopplat till 
fastighetsbeståndet. Räntorna antas även under 2022 att ligga på låga nivåer vilket förväntas bidra till 
fortsatt starka kassaflöden från rörelsen. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

132 001 
5 271 116 
5 403 117 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 5 403 117 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning 
tie 

Rörelsens intäkter 

Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Nettoomsättning 47 399 52 202 
Övriga rörelseintäkter 3 14 644 128 

62 043 52 330 

Rörelsens kostnader 
Drift- och underhållskostnader -33 736 -26 522 
Övriga externa kostnader -11212 -11893 
Personalkostnader 4 -8 005 -8 506 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -4 629 -4 822 
Summa Rörelsens kostnader -57 582 -51 743 

Rörelseresultat 4 461 587 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -424 -468 

-424 -468 
Resultat efter finansiella poster 4 037 119 

Bokslutsdispositioner 6 0 3 000 
Resultat före skatt 4 037 3 119 

Skatt på årets resultat 7 1 234 -3 107 

Årets resultat 5 271 12 x( 
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Balansräkning 
tki 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

Byggnader och mark 8 71 475 65 653 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 1 212 1 432 
Inventarier, verktyg och installationer 10 871 1 193 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 11 0 2 012 

73 558 70 290 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjutna skattefordringar 12 2 448 1 214 

2 448 1 214 
Summa anläggningstillgångar 76 006 71 504 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 598 2 259 
Fordringar hos Eskilstuna kommun 954 1 396 
Fordringar hos koncernföretag 116 3 294 
Övriga kortfristiga fordringar 3 243 1 055 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 345 638 

5 256 8 642 

Summa omsättningstillgångar 5 256 8 642 

SUMMA TILLGÅNGAR 81 262 80 146 ( 
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Balansräkning 
tki 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bandet eget kapital 

Not 2021-12-31 

7 (16) 

2020-12-31 

Aktiekapital 1 000 1 000 
1 000 1 000 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 132 120 
Årets resultat 5 271 12 

5 403 132 
Summa eget kapital 6 403 1 132 

Obeskattade reserver 13 1 373 1 373 

Långfristiga skulder 
Skulder till Eskilstuna Kommun 14 31 000 32 000 
Summa långfristiga skulder 31 000 32 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 044 859 
Skulder till koncernföretag 4 241 3 229 
Skulder till Eskilstuna Kommun 15 28 723 34 676 
Aktuella skatteskulder 300 1 902 
Övriga skulder 154 158 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 024 4 817 
Summa kortfristiga skulder 42 486 45 641 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 81 262 80 146 ( 
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Rapport över förändringar i eget kapital 
tki 

Aktie- 
kapital 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
eget kapital 

1 000 47 72 1 119 

72 -72 0 
12 12 

1 000 119 12 1 131 

12 -12 0 
5 271 5 271 

1 000 132 5 271 6 403 

J\'‘ 

Ingående eget kapital 2020-01-01 

Omföring föregående års resultat 
Årets resultat 

Utgående eget kapital 2020-12-31 

Omföring föregående års resultat 
Årets resultat 

Utgående eget kapital 2021-12-31 
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Noter 
tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Tjänsteuppdrag 
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett 
utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets 
fårdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad 
bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. 1 de 
fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den 
utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas 
av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. 

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. Förändringar i uppskjuten skatt redovisas, likt aktuell skatt, i resultaträkningen. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
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nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnad 10-100 år 
Markanläggningar 5-20 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-15 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3-13 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader, markanläggningar och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars 
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars 
nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen 
på byggnader: 

Stomme 10-100 år 
Fasad, fönster och tak 20 år 
El, värme, ventilation och transport 10-40 år 
Kök 10 år 
Flygplatsbyggnader 10-50 år 

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar 
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har 
skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa 
tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock 
högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen 
nedskrivning gjorts. 

Låneutgifter 
Inga låneutgifter räknas in i anskaffningsvärdet vid uppförandet av en anläggningstillgång. 

Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1. 

Kundfordringar och övriga fordringar  
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp 
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har 
en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och 
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. 

Y\ 
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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. 

Likvida medel 
Bolaget har del av koncernkonto hos Eskilstuna Kommun. Dessa klassificeras som fordran 
alternativt skuld i balansräkningen. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden. Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. 
Leasingintäktema redovisas linjärt under leasingperioden. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar:  Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad 
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 
Ersättningar efter avslutad anställning:  I Eskilstuna Logistik och Etablering AB förekommer 
endast avgiftsbesffimda pensionsplaner för vilka företaget betalar fastställda avgifter till ett annat 
företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om 
det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelseresultat efter finansiella poster Rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader 

plus/minus resultat från finansiella poster 

Justerat eget kapital i relation till total 
balansomslutning 

Resultat före finansiella kostnader i relation till 
genomsnittlig balansomslutning 

Resultat efter finansiella poster i relation till 
genomsnittligt justerat eget kapital 

Antal lyft på Eskilstuna Kombiterminal 

Antal tjugofotsekvivalenter, vilket är ett mått på hur 
många containrar med längd 20 fot som hanteras på 
kombiterminalen 

Solitidet 

Avkastning på totalt kapital 

Avkastning på justerat eget kapital 

Antal lyft (st) 

Antal lyft (Teu) 

Antal flygrörelser Antal start och landningar 
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en 
betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. 
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
För bolagets räkning är det i synnerhet bedömningen av nyttjanderperioder på anläggningstillgångar som 
väsentligen kan påverka bolagets resultat. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk 
erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. 

Not 3 Övriga rörelseintäkter 
2021 2020 

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 12 071 0 
Uthyrning av reklamplats 173 32 
Övriga erhållna bidrag 2 400 95 

14 644 128 

Not 4 Anställda och personalkostnader 
2021 2020 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 1 1 
Män 6 7 

7 8 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 1 502 1 420 
Övriga anställda 3 586 4 320 

5 088 5 740 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för anställda 880 867 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 801 1 805 

2 681 2 672 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 7 769 8 412 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 13 % 13% 
Andel män i styrelsen 87% 87% 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2021 2020 

Räntekostnader inkl. marknadspåslag, Eskilstuna Kommun 420 432 
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 4 36 

424 465, 
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Not 6 Bokslutsdispositioner 
2021 2020 

Erhållna koncernbidrag 0 3 000 
o 3 000 

Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt 

Skatt på årets resultat 

2021 2020 

Aktuell skatt 0 -3 341 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 291 233 
Förändring av uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag 943 
Totalt redovisad skatt 1 234 -3 107 

Avstämning av effektiv skatt 
2021 

Belopp 

2020 

Belopp 
Redovisat resultat före skatt 4 037 3 120 

Skatt enligt gällande skattesats -832 -668 
Ej avdragsgilla kostnader -2 -4 
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar, netto -503 -301 
Skatteeffekt av avyttring fastighet 2 279 -2 368 
Omvärdering av uppskjuten skattefordran 291 233 
Redovisad effektiv skatt 1 234 -3 107 

Not 8 Byggnader och mark 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 82 170 75 
Inköp 13 264 1 
Försäljningar/utrangeringar -6 865 
Om klass ificeri ngar 2 154 5 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 723 82 

Ingående avskrivningar -16 517 -12 
Försäljningar/utrangeringar 1 357 
Årets avskrivningar -4 088 -4 
Utgående ackumulerade avskrivningar -19 248 -16 

Utgående redovisat värde 71 475 65 

Bokfört värde byggnader i Sverige 68 903 63 
Bokfört värde mark i Sverige 2 572 2 

71 475 65 

651 
190 

329 
170 

335 

182 
517 

653 

081 
572 
653 ' 

Jh 

(''' 
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Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 2 655 2 425 
Inköp 230 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 655 2 655 

Ingående avskrivningar -1 223 -951 
Årets avskrivningar -220 -272 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 443 -1 223 

Utgående redovisat värde 1 212 1 432 

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 3 249 3 249 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 249 3 249 

Ingående avskrivningar -2 056 -1 688 
Årets avskrivningar -322 -368 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 378 -2 056 

Utgående redovisat värde 871 1 193 

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 2 012 3 898 
Inköp 141 3 444 
Omklassificeringar till anläggningstillgångar -2 154 -5 329 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 2 012 

Utgående redovisat värde 0 2 012 

Not 12 Uppskjuten skatt 
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan 
den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs 

Uppskjuten skattefordran på fastigheter 
Uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskott 

2021-12-31 2020-12-31 

1 505 1 214 
943 

2 448 1 214)A 
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Not 13 Obeskattade reserver 
2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade överavskrivningar 1 373 1 373 
1 373 1 373 

Not 14 Långfristiga skulder 
2021-12-31 2020-12-31 

Skulder till Eskilstuna Kommun 31 000 32 000 
31 000 32 000 

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än fem år efter balansdagen 
Skulder till Eskilstuna Kommun 5 000 10 000 

5 000 10 000 

Not 15 Checkräkningskredit 
2021-12-31 2020-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 15 000 15 000 
Utnyttjad del av checkräkningskredit -6972 -6057 
Outnyttjad del av checkräkningskredit 8 028 8 943 

Bolaget har del av koncernkonto, med kontokredit, hos Eskilstuna kommun. Denna klassificeras som 
fordran eller skuld till Eskilstuna kommun i balansräkningen. 

Not 16 Ställda säkerheter 
2021-12-31 2020-12-31 

Ställda säkerheter 0 0 
0 0 

Not 17 Eventualförpliktelser 
2021-12-31 2020-12-31 

Eventualförpliktelser 

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut. .) 
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Not 19 Uppgifter om moderföretag 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är 
Eskilstuna Kommunföretag AB med organisationsnummer 556531-7293 med säte i Eskilstuna. 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma 2022-04-27 för fastställelse. 

Eskilstuna den 14 februari 2022 

Vår revisionsberättelse har lämnats   g 572v  9..DAAi 

KPMG AB 

Auktoriserad revisor 

raiAciffily 
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