
 

   

 

Mall för årsredovisning 2022  

Årsredovisning  

 

Förvaltningsberättelse  

… 

Allmänt om verksamheten  

… 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

… 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  

… 

Resultat och ställning  

…. 

Användning av finansiella instrument   

… 

Placeringspolicy  

… 

Medlemmar  

… 

Hållbarhetsupplysningar  

… 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer  

… 

Miljöinformation  

… 



 

   

 

Forskning och utveckling   

… 

Utländska filialer/regionkontor  

… 

Förvaltning   

… 

Hållbarhetsrapport  

… 

  



 

   

 

Resultaträkning 

Verksamhetsintäkter Not 2022 2021 

  Medlemsavgifter  xx xx 

  Gåvor 3 xx xx 

  Bidrag 3 xx xx 

  Nettoomsättning  xx xx 

  Övriga intäkter  xx xx 

Summa verksamhetsintäkter  xx xx 

Verksamhetskostnader 4,5   

  Ändamålskostnader  -xx -xx 

  (Medlemskostnader)    -xx -xx 

  Insamlingskostnader  -xx -xx 

  Administrationskostnader  -xx -xx 

Summa verksamhetskostnader  -xx -xx 

Verksamhetsresultat  xx xx 

    

Resultat från finansiella investeringar    

Resultat från andelar i koncernföretag  xx xx 

Resultat från övriga värdepapper/fordringar som 

är anläggningstillgångar 

6 xx xx 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 xx xx 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -xx -xx 

Förvaltningskostnader  -xx -xx 

Summa resultat från finansiella investeringar  xx xx 

Resultat efter finansiella poster  xx xx 

    

Bokslutsdispositioner  -xx -xx 

Skatt på årets resultat 8 -xx -xx 

Årets resultat  xx xx 



 

   

 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR Not 2022-12-31 2021-12-31 

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för programvara 10 xx xx 

  xx xx 

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 11, 14 xx xx 

Inventarier 12 xx xx 

Nedlagda utgifter på annans fastighet 13 xx xx 

  xx xx 

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 15 xx xx 

Fordringar hos koncernföretag 16 xx xx 

Andelar i intresseföretag och gemensamt 

styrda företag 

17 xx xx 

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 

styrda företag 

18 xx xx 

Fordringar hos övriga företag som det finns ett 

ägarintresse i 

20 xx xx 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 xx xx 

Andra långfristiga fordringar 22 xx xx 

Uppskjuten skattefordran 23 xx xx 

  xx xx 

Summa anläggningstillgångar  xx xx 

    

Omsättningstillgångar      

Varulager mm.    

Handelsvaror  xx xx 



 

   

 

Förskott till leverantörer  xx xx 

  xx xx 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  xx xx 

Fordringar hos koncernföretag  xx xx 

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 

styrda företag 

 xx xx 

Aktuell skattefordran  xx xx 

Övriga fordringar  xx xx 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 xx xx 

  xx xx 

Kortfristiga placeringar 25 xx xx 

Kassa och bank  xx xx 

Summa omsättningstillgångar  xx xx 

Summa tillgångar  xx xx 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 

   

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

Not 2022-12-31 2021-12-31 

Eget kapital      

Stiftelsekapital/donationskapital  xx xx 

Ändamålsbestämda medel, ändamålet X1  xx xx 

Ändamålsbestämda medel, ändamålet Y  xx xx 

Balanserat resultat  xx xx 

Årets resultat  xx xx 

  xx xx 

Obeskattade reserver    

Ackumulerade överavskrivningar  xx xx 

Periodiseringsfonder  xx xx 

  xx xx 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 

26 xx xx 

Övriga avsättningar 27 xx xx 

Uppskjuten skatteskuld 23 xx xx 

  xx xx 

Långfristiga skulder 28   

Skulder till kreditinstitut  xx xx 

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag  xx xx 

Övriga skulder  xx xx 

  xx xx 

Kortfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut  xx xx 

Checkräkningskredit 29 xx xx 

Leverantörsskulder  xx xx 

 
1 Kan med fördels skrivas på en rad och specificeras i not 



 

   

 

Skulder till koncernföretag  xx xx 

Skulder till intresseföretag och gemensamt 

styrda företag 

 xx xx 

Skatteskulder  xx xx 

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 30 xx xx 

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag  xx xx 

Övriga skulder  xx xx 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 xx xx 

  xx xx 

Summa eget kapital och skulder  xx xx 

  



 

   

 

Förändring av eget kapital  

 Stiftelse-

kapital/ 

donations

-kapital 

Ändamåls-

bestämda 

medel X 

Ändamåls-

bestämda 

medel Y 

Balanserat 

resultat 

inkl. årets 

resultat 

Totalt  

eget  

kapital 

Ingående balans 

2022-01-01 

xx xx xx xx xx 

Årets resultat    xx  

Ändamålsbestämt av 

givaren 

 xx  -xx  

Ändamålsbestämt av 

styrelsen 

 xx  -xx  

Ändamålsbestämt av 

årsstämman 

 xx  -xx  

Utnyttjade 

ändamålsbestämda 

medel från tidigare år 

 -xx  xx  

      

Utgående balans 

2022-12-31 

xx xx xx xx xx 

 



 

   

 

Kassaflödesanalys 

 Not 2022 2021 

Den löpande verksamheten    

Verksamhetsresultat2  xx xx 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  xx xx 

  Avskrivningar och nedskrivningar  xx xx 

  Kursdifferenser likvida medel  xx xx 

  Vinst vid försäljning av inventarier  xx xx 

  Förlust vid utrangering av inventarier  xx xx 

  …    

Erhållen ränta  xx xx 

Erlagd ränta  xx xx 

Betald inkomstskatt  xx xx 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av verksamhetskapital3 

 xx xx 

Förändringar i verksamhetskapital:    

Förändring av varulager  xx xx 

Förändring av kortfristiga fordringar  xx xx 

Förändring av kortfristiga skulder  xx xx 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  xx xx 

Bidragsverksamheten    

Utbetalda bidrag  xx xx 

Återbetalda bidrag    xx xx 

Kassaflöde från bidragsverksamheten  xx xx 

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån  xx xx 

 

 

 



 

   

 

Amortering av skuld  xx xx 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  xx xx 

Årets kassaflöde  xx xx 

Likvida medel vid årets början  xx xx 

Likvida medel vid årets slut  35 xx xx 

  



 

   

 

Noter 

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper   

Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 

årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), Giva Sveriges Styrande riktlinjer för 

årsredovisning. 

Resultaträkningen  

Verksamhetsintäkter  

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationens namn erhållit eller 

kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits 

eller kommer att erhållas. 

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. 

Medlemsavgifter  

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationens namn. 

Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över 

den tidsperiod som avses. 

Gåvor och bidrag   

En transaktion i vilken organisationens namn tar emot en tillgång som har ett värde utan att 

ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.   

Om tillgången erhålls därför att organisationens namn uppfyllt eller kommer att uppfylla 

vissa villkor och om organisationens namn har en skyldighet att återbetala till motparten om 

villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva. 

Gåvor  

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Erhållna tillgångar genom 

testamente behandlas som gåva. Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande 

tillgångar med lågt värde som organisationens namn avser att sälja vidare redovisas 

intäkten vid försäljningen. Insamlade kläder och liknande som finns kvar på balansdagen 

redovisas som intäkt och varulager i den mån de uppfyller kraven att få redovisas som 

tillgång (dvs att de ska säljas). Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som 

organisationens namn avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per 

balansdagen. 

Gåvor av exempelvis aktier, fastigheter och konst intäktsredovisas vid gåvotillfället, det 

vill säga när mottagaren erhållit bestämmanderätt över gåvan.  



 

   

 

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på 

om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationens namn avser att 

stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor 

redovisas som omsättningstillgångar.  

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. Insamlade kläder som finns kvar på 

balansdagen, som klassificerats som varulager och där ett verkligt värde inte kan 

fastställas värderas till [25 kronor per kilo]. 

I de fall organisationens namn lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans 

värde med ersättningen.  

Gåvor i form av tjänster redovisas inte som intäkt.  

Bidrag  

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna 

bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.   

Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den 

kostnad bidraget är avsett att täcka.  

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet [alt redovisas 

som en förutbetald intäkt].  

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationens namn 

fått eller kommer att få.   

Nettoomsättning  

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer 

redovisas normalt som intäkt linjärt över prenumerationstiden. … 

Övriga intäkter   

... 

Verksamhetskostnader  

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, (medlems-,) insamlings- 

och administrationskostnader.  

Ändamålskostnader  

Ändamålskostnader består av …….  

Medlemskostnader  

Medlemskostnader består av……  



 

   

 

Insamlingskostnader  

Insamlingskostnader består av …………  

Administrationskostnader  

Administrationskostnader består av ………………  

Leasing  

Samtliga av organisationens namn operationella och finansiella leasingavtal kostnadsförs 

löpande (linjärt) över leasingperioden (inkl. första förhöjd hyra).  … 

Ersättningar till anställda  

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 

kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.   

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en 

pensionskostnad det år pensionen tjänas in.  … 

Inkomstskatt  

I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets skattepliktiga resultat och del av tidigare 

års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.  … 

Balansräkningen 

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges 

nedan.   

Materiella och immateriella anläggningstillgångar   

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat 

med avskrivningar enligt plan [och nedskrivningar].  

Aktivering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre belopp än X, x 

prisbasbelopp.  

Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat 

anskaffningsvärdet.   

Organisationens namns byggnader har delats upp i betydande komponenter.   

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande 

avskrivningstider tillämpas (exempel):  

Balanserade utgifter för programvara 3-5 år 

Stomme och grund 100 år 

Värme, Sanitet (VS) 40 år 



 

   

 

Tak 30 år 

etc. xx år  

Inventarier 5 år 

  

Tillkommande utgifter vid utbyte eller nya komponenter räknas in i anskaffningsvärdet.  

Borttagande från balansräkningen sker vid avyttring eller utrangering. … 

Tillgångar och skulder  

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med 

tillägg för direkta transaktionsutgifter.  

Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets 

princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 

balansdagen.   

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.   

Fordran på medlemsavgifter tas inte upp som fordran om det inte finns en legal fordran 

på medlemmen.  

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är 

räntebärande till anskaffningsvärde [med avdrag för nedskrivning].   

Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet 

anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden [med avdrag för 

nedskrivning].  

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och 

betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid 

nedskrivningsprövning.  

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt 

hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras 

enligt effektivräntemetoden.   

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.  … 

Lager av handelsvaror   

Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  … 



 

   

 

Ändamålsbestämda medel   

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor till 

ett specifikt ändamål och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget-kapital rapporten. 

… 

Avsättningar  

En avsättning redovisas när organisationens namn har ett legalt eller informellt åtagande 

som en följd av inträffade händelser och där organisationens namn förväntar sig att en 

utbetalning kommer att krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig 

uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas årligen till nuvärdet av den 

bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas. … 

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag   

När organisationens namn erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en 

skuld.  … 

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag   

När organisationens namn fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och 

meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en 

kortfristig och/eller långfristig skuld. … 

Eventualförpliktelser  

Organisationens namn lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när organisationens 

namn har en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst 

endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt 

ligger inom organisationens namn kontroll, inträffar eller uteblir, eller om organisationens 

namn har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas 

som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser 

kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 

beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.  … 

Kassaflödesanalysen  

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och utgår från Verksamhetsresultat 

inom den löpande verksamheten.  

I likvida medel ingår kassa och bankmedel samt kortfristiga placeringar med en löptid 

kortare än 3 månader. … 

 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

… 



 

   

 

 

Noter till Resultaträkningen  

Not 3  Gåvor och bidrag 

Gåvor som redovisats i resultaträkningen  

Gåvor 2022 2021 

  Allmänheten x x 

  Arv och testamenten x x 

  Företag x x 

  […] x x 

  Andra organisationer x x 

Stiftelser och fonder x x 

Summa insamlade medel (gåvor) (a) x x 

 

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen   

Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller t.ex. kläder som skänkts vidare, 

annonsutrymme, hyra, och tjänster. För att ändå ge en förenklad bild av dessa gåvor har 

följande schabloner använts vid beräkningen: 

Kläder som skänkts vidare  25 kr/kg 

[…] x 

 

Insamlade medel (uppskattade belopp – ej bokfört) 2022 2021 

…Gåvor som skänkts vidare x x 

…Annonser x x 

…Fri hyra x x 

Summa insamlade medel (uppskattat belopp) (b) x x 

 

Bidrag som redovisats som intäkt      

Insamlade medel (privaträttsliga bidrag) 2022  2021  

  Allmänheten x x 



 

   

 

  Företag x x 

  Andra organisationer x x 

Stiftelser och fonder x x 

Summa insamlade medel (privaträttsliga bidrag) (c) x x 

   

Offentliga bidrag   2022 2021 

EU x x 

Sida  x x 

Allmänna Arvsfonden x x 

  […] x x 

Summa offentliga bidrag (d) x x 

Summa bidrag (c+d) x x 

 

Totala insamlade medel består av följande: 2022 2021 

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a) x x 

Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b) x x 

Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt (c) x x 

Summa insamlade medel x x 

 

Not 4  Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till 

styrelsen  

Medelantalet anställda  

 2022  2021  

 Antal 

anställda 

Varav män Antal 

anställda 

Varav män 

Sverige x x x x 

…… x x x x 

Totalt   x x x x 

 



 

   

 

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare   

 2022  2021  

 Antal på 

balansdagen 

varav 

män 

Antal på 

balansdagen 

varav män 

Styrelseledamöter x x x x 

Generalsekreterare/.. och andra 

ledande befattningshavare 

x x x x 

 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Löner och andra ersättningar: 2022 2021 

Styrelse och generalsekreterare/kanslichef/VD x x 

Övriga anställda x x 

Totala löner och ersättningar x x 

Sociala kostnader x x 

(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) (x) (x) 

Summa   x x 

 

Av pensionskostnaderna avser x kr (x kr) organisationens styrelse och generalsekreterare. 

Dessutom har organisationens namn åtagit sig att under xx år betala pensioner till 

nuvarande och tidigare styrelseledamöter och generalsekreterare med xx kr per år. ... 

Ideellt arbete  

Under året har xx (yy) personer arbetat ideellt för organisationens namn, framför allt med 

…. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.  … 

Avtal om avgångsvederlag   

Organisationens namn har träffat avtal med generalsekreteraren om en uppsägningstid utan 

arbetsplikt på sex månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. … 

Lån till ledande befattningshavare och transaktioner med närstående 

… 

Löner och andra ersättningar fördelade per land  

Löner och andra ersättningar fördelade per land uppgår till följande:  



 

   

 

 2022 2021 

Sverige x x 

…… x x 

Summa x x 

 

Not 5  Leasing   

Organisationens namn leasar framför allt kontorslokaler samt datorer och annan 

kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till xx (xx). Framtida 

leasingavgifter förfaller enligt följande:  

 2022 2021 

Inom 1 år x x 

2-5 år x x 

Senare än 5 år x x 

Summa x x 

... 

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är  

anläggningstillgångar  

 2022 2021 

Utdelningar x x 

Räntor x x 

Realisationsresultat vid försäljningar x x 

Nedskrivningar x x 

Återföringar av nedskrivningar x x 

Summa   x x 

 

Not 7  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

 2022 2021 

Utdelningar x x 



 

   

 

Räntor x x 

Realisationsresultat vid försäljningar x x 

Nedskrivningar x x 

Återföringar av nedskrivningar x x 

Summa x x 

 

Not 8  Skatt på årets resultat   

 

Not 9  Exceptionella intäkter och kostnader   

 2022 2021 

…. x x 

…. x x 

Summa  x x 

 

Noter till Balansräkningen  

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar   

 

Balanserade utgifter för programvara 2022 2021 

Ingående anskaffningsvärde  x x 

Årets aktiverade utgifter   x x 

Försäljningar och utrangeringar x x 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  x x 

   

Ingående bidrag  x x 

Årets bidrag  x x 

Försäljningar och utrangeringar  x x 

Utgående ackumulerade bidrag  x x 



 

   

 

   

Netto anskaffningsvärde  x x 

   

Ingående avskrivningar  x x 

Försäljningar och utrangeringar  x x 

Årets avskrivningar  x x 

Utgående ackumulerade avskrivningar  x x 

   

Ingående nedskrivningar  x x 

Försäljningar och utrangeringar  x x 

Årets nedskrivningar  x x 

Återföringar av nedskrivningar  x x 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  x x 

Utgående redovisat värde  x x 

 

Not 11 Materiella anläggningstillgångar   

 

Byggnader och mark  2022 2021 

Ingående anskaffningsvärde  x x 

Inköp x x 

Försäljningar och utrangeringar  x x 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  x x 

   

Ingående bidrag  x x 

Årets bidrag  x x 

Försäljningar och utrangeringar  x x 

Utgående ackumulerade bidrag  x x 



 

   

 

   

Netto anskaffningsvärde  x x 

   

Ingående avskrivningar  x x 

Försäljningar och utrangeringar  x x 

Årets avskrivningar  x x 

Utgående ackumulerade avskrivningar  x x 

   

Ingående nedskrivningar  x x 

Försäljningar och utrangeringar x x 

Årets nedskrivningar x x 

Återföringar av nedskrivningar  x x 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  x x 

Utgående redovisat värde  x x 

 

I organisationens namn finns tillgångar i form av … som inte redovisas till följd av att 

tillgången inte uppfyller tillgångsdefinitionen. Skälet för att tillgångarna inte får redovisas 

som en tillgång är att … 

 

Not  12-13  

Motsvarande upplysning som anges ovan för posten Byggnader och mark i not 11 ska 

anges för posterna Inventarier och Nedlagda utgifter på annans fastighet i not 12 

respektive 13.   

 

Not 14  Förvaltningsfastigheter   

I Byggnader och mark ingår förvaltningsfastigheter med följande belopp  

 2022 2021 

Redovisat värde    



 

   

 

Marknadsvärde    

 

Marknadsvärdet har fastställts av styrelsen. Beräkningarna har gjorts med beaktande av 

faktiskt kassaflöde, en inflationstakt på xx % och en marknadsmässig ränta på xx %. Vart 

x:e år genomförs en värdering av extern värderingsman vilket kommer att utföras nästa 

gång 20xx. … 

 

Not 15 Andelar i koncernföretag  

 2022 2021 

Ingående anskaffningsvärde  xx xx 

Förvärv  xx xx 

Försäljningar xx xx 

Utgående anskaffningsvärde xx xx 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar xx xx 

Årets nedskrivning xx xx 

Återföringar av nedskrivningar  xx xx 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

   

Utgående redovisat värde xx xx 

 

Specifikation av 

organisationens andelar i 

dotterföretag   2022-12-31  2021-12-31 

 Antal 

andelar  

Andel i 

%  

Redovisat 

värde 

Redovisat 

värde 

Dotterföretag A, 556999-9999, 

Staden 

xx xx xx xx 

Dotterföretag B, 556999-9999, 

Staden 

xx xx xx xx 



 

   

 

Summa xx xx xx xx 

 

Not 16 Fordringar hos koncernföretag   

 2022 2021 

Ingående anskaffningsvärde  xx xx 

Tillkommande fordringar  xx xx 

Reglerade fordringar  xx xx 

Utgående anskaffningsvärde  xx xx 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

Årets nedskrivning  xx xx 

Återföringar av nedskrivningar  xx xx 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

   

Utgående redovisat värde   xx xx 

 

Not 17 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag   

 2022 2021 

Ingående anskaffningsvärde  xx xx 

Förvärv  xx xx 

Försäljningar  xx xx 

Utgående anskaffningsvärde xx xx 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar xx xx 

Årets nedskrivning  xx xx 

Återföringar av nedskrivningar  xx xx 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 



 

   

 

   

Utgående redovisat värde   xx xx 

 

Specifikation av 

organisationens andelar i 

intresseföretag   2022-12-31  2021-12-31 

 Antal 

andelar  

Andel i 

%  

Redovisat 

värde 

Redovisat 

värde 

Dotterföretag A, 556999-9999, 

Staden 

xx xx xx xx 

Dotterföretag B, 556999-9999, 

Staden 

xx xx xx xx 

Summa xx xx xx xx 

 

Not 18 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag   

 2022 2021 

Ingående anskaffningsvärde  xx xx 

Tillkommande fordringar  xx xx 

Reglerade fordringar  xx xx 

Utgående anskaffningsvärde  xx xx 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

Årets nedskrivning  xx xx 

Återföringar av nedskrivningar  xx xx 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

   

Utgående redovisat värde   xx xx 

 



 

   

 

Not 19 Ägarintressen i övriga företag  

 2022 2021 

Ingående anskaffningsvärde  xx xx 

Förvärv xx xx 

Försäljningar xx xx 

Utgående anskaffningsvärde  xx xx 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

Årets nedskrivning  xx xx 

Återföringar av nedskrivningar  xx xx 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

   

Utgående redovisat värde   xx xx 

 

Not 20 Fordringar hos övriga företag som det finns ägarintresse i  

 2022 2021 

Ingående anskaffningsvärde  xx xx 

Tillkommande fordringar  xx xx 

Reglerade fordringar  xx xx 

Utgående anskaffningsvärde  xx xx 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

Årets nedskrivning  xx xx 

Återföringar av nedskrivningar  xx xx 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

   

Utgående redovisat värde   xx xx 



 

   

 

 

Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav   

 2022 2021 

Ingående anskaffningsvärde  xx xx 

Förvärv  xx xx 

Försäljningar  xx xx 

Utgående anskaffningsvärde  xx xx 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

Årets nedskrivning  xx xx 

Återföringar av nedskrivningar  xx xx 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

   

Utgående redovisat värde   xx xx 

 

Specifikation av värdepapper, antal aktier   

Redovisat 

värde  

Marknads-

värde 

… AB, 1.400 st  xx xx 

… AB, 500 st  xx xx 

Summa xx xx 

   

Fonder   

A-fonden  xx xx 

B-fonden xx xx 

Summa xx xx 

 

Not 22 Andra långfristiga fordringar   

 2022 2021 



 

   

 

Ingående anskaffningsvärde  xx xx 

Tillkommande fordringar  xx xx 

Reglerade fordringar xx xx 

Utgående anskaffningsvärde  xx xx 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

Årets nedskrivning  xx xx 

Återföringar av nedskrivningar  xx xx 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  xx xx 

   

Utgående redovisat värde   xx xx 

 

Not 23 Uppskjuten skatt  

2022-12-31 Redovisat 

värde 

Skattemässigt 

värde  

Temporär 

skillnad  

Uppskjuten 

skattefordran  

Uppskjuten 

skatteskuld  

Väsentliga 

temporära 

skillnader  

     

… xx xx xx xx xx 

… xx xx xx xx xx 

 

Övriga 

temporära 

skillnader 

xx xx xx xx xx 

Summa    xx xx 

Kvittning    -xx -xx 

Uppskjuten 

skattefor-

dran/skuld 

(netto) 

   xx xx 

 

2021-12-31 Redovisat 

värde 

Skattemässigt 

värde  

Temporär 

skillnad  

Uppskjuten 

skattefordran  

Uppskjuten 

skatteskuld  



 

   

 

Väsentliga 

temporära 

skillnader  

     

… xx xx xx xx xx 

… xx xx xx xx xx 

Övriga 

temporära 

skillnader 

xx xx xx xx xx 

Summa    xx xx 

Kvittning    -xx -xx 

Uppskjuten 

skattefor-

dran/skuld 

(netto) 

   xx xx 

 

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

 2022-12-31 2021-12-31 

Förutbetalda hyror x x 

Upplupna ränteintäkter x x 

Övriga poster x x 

Summa x x 

 

Not 25  Kortfristiga placeringar   

Specifikation av värdepapper, antal aktier   

Redovisat 

värde  

Marknads-

värde 

… AB, 1.400 st  xx xx 

… AB, 500 st  xx xx 

Summa xx xx 

   

Fonder   

A-fonden  xx xx 



 

   

 

B-fonden xx xx 

Summa xx xx 

 

Not 26 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  

 2022-12-31 2021-12-31 

Avsättningar enligt tryggandelagen x x 

  FPG/PRI-pensioner x x 

  Övriga x x 

Avsättningar utanför tryggandelagens regelverk x x 

Summa x x 

   

 2022-12-31 2021-12-31 

Avsättningar x x 

Ingående redovisat värde x x 

I anspråk tagna belopp x x 

Återförda belopp x x 

Utgående redovisat värde x x 

 

Not 27 Övriga avsättningar   

 2022 2021 

Ingående redovisat värde  x x 

Tillkommande avsättningar  x x 

Ianspråktagna belopp  x x 

Återförda belopp  x x 

Utgående redovisat värde  x x 

 



 

   

 

Not 28 Långfristiga skulder   

Av långfristiga skulder förfaller xx (xx) till betalning senare än fem år efter balansdagen. 

… 

Not 29 Checkräkningskredit  

Avtalad kredit på checkräkningskrediten är xx (xx).  … 

 

Not 30 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag   

I posten ingår skulder avseende offentliga bidrag (Sida och andra myndigheter samt 

Allmänna arvsfonden) med xx. De villkor som inte är uppfyllda avseende erhållna 

offentliga bidrag avser framför allt ….  

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

 2022-12-31 2021-12-31 

Uppsluppna räntekostnader x x 

Semesterlöner  x x 

Uppsluppna sociala avgifter  x x 

Övriga poster  x x 

Summa  x x 

 

Not 32  Ställda säkerheter   

… 

Not 33  Eventualförpliktelser och eventualtillgångar   

… 

Not 34  Tillgångar med restriktioner 

… 

Noter till kassaflödesanalysen  

Not 35  Likvida medel 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 2022-12-31 2021-12-31 

Kassamedel x x 



 

   

 

Banktillgodohavanden x x 

Tillgodohavande på koncernkonto x x 

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel x x 

Summa  x x 

 

Not 36  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

 

 

Ort 2023-xx-xx  

Eller 

Ort, den dag som framgår av min elektroniska signatur 

 

_____________________   _____________________  

NN    NN  

 

 

____________________   _____________________  

NN    NN  

  

Min (Vår) revisionsberättelse har avgivits Ort, 2022-xx-xx   

eller  

Min (Vår) revisionsberättelse har avgivits Ort, den dag som framgår av min (vår) 

elektroniska signatur  

(NN Revisionsbyrå AB)  

____________________  

NN 

Auktoriserad revisor 


