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Styrelsen och verkställande direktören för Valea AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget idkar konsultverksamhet med specialistkompetens inom det immaterialrättsliga området och 
bedrivs för närvarande i Göteborg, Malmö och Stockholm. Verksamheten har sitt ursprung i Dahls 
Patentbyrå och Göteborgs Patentbyrå som startade sina verksamheter år 1894 respektive år 1898.
Företaget har sitt säte i Göteborg. 

Flerårsöversikt * (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 125 204 123 115 151 558 164 715 159 122

Omsättning (brutto) 154 626 148 980 180 079 191 279 185 607

Resultat efter finansiella poster 8 412 -1 257 41 10 850 12 532

Balansomslutning 85 672 76 554 82 300 87 741 88 467

Soliditet (%) 21 15 18 26 27

Avkastning på eget kap. (%) 47 -11 0 48 53

Avkastning på totalt kap. (%) 10 -1 0 13 14

Förädlingsvärde 94 098 91 738 108 578 118 412 122 490

Förädlingsvärde per anställd 1 775 1 609 1 780 1 767 1 775

Rörelseresultat per anställd 160 -17 4 169 184

Medelantal anställda 53 57 61 67 69

Investeringar
Investeringar i nya system och inventarier uppgick 
till 209 tkr (98 tkr) under året.

Resultat och finansiell ställning
Bolaget redovisar ett rörelseresultat om 8 488 tkr 
(-983 tkr). Föregående års verksamhet och 
resultat påverkades negativt av såväl rådande 
coronapandemi samt av betydande kostnader av 
engångskaraktär. 

Rörelsens nettoomsättning ökade med 2% och 
förädlingsvärdet ökade med 3%. Likviditet, kassa 
och bank med tillägg av tillgänglig kredit och 
avdrag för nyttjad kredit, uppgick per 2021-12-31 
till 3 796 tkr jämfört med 4 563 tkr föregående år.

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Med undantag för första kvartalet 2021 
utvecklades verksamheten mycket starkt under 
hela 2021 för att avslutas med ett mycket gott 
resultat.

 Vår verksamhet styrs, som alltid, av kundernas 
förväntningar, önskemål och krav. Våra tjänster 
och erbjudanden anpassas kontinuerligt för att 
möta marknadens nuvarande och kommande 

behov. Vi strävar alltid efter att skapa och 
utveckla långsiktiga relationer med våra kunder 
och vi ser fortsatt ökad efterfrågan, och därtill 
kopplad god lönsamhet, även för 2022 och framåt. 

Vårt fokus 2021 var att fortsätta att renodla och 
effektivisera vår leverans samt hur vi fördelar 
arbete internt, samtidigt som vi nu lagt en god bas 
för att under 2022 kunna accelerera vår tillväxt. 
Vår IT-infrastruktur implementerades i januari 
2021, vilket utfallit väl med såväl hög 
driftsäkerhet, som ännu bättre datasäkerhet som 
följd. 

Genom ett gediget strategiskt arbete och 
effektiv arbetsfördelning har vi nu alla 
beståndsdelar på plats för att kunna leverera den 
accelererade tillväxt vi söker. Målsättningen för 
2022 är att öka såväl den totala omsättningen 
som den slutliga vinsten för året. Vi ser fortsatt 
hög efterfrågan från marknaden, och de största 
risker vi ser skulle vara en konjunkturdämpning till 
följd av externa eller geo-politiska händelser.

Beträffande finansiella risker se 
tilläggsupplysningar.

* För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper, se sid 10.
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR)

 
Aktie-

kapital 
Reserv- 

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 2 200 440 5 549 2 090 10 279

Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma: 2 090 -2 090 0

Årets vinst    4 885 4 885

Belopp vid årets utgång 2 200 440 7 639 4 885 15 164

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 7 639 295

årets vinst 4 885 171

12 524 466

disponeras så att

till aktieägare utdelas 12 500 000

i ny räkning överföres 24 466

12 524 466

Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats till moderbolaget med
293 000 kronor. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen och det lämnade koncernbidraget 
är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Tkr Not
2021-01-01

-2021-12-31 
2020-01-01

-2020-12-31 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2 125 204 123 115

Övriga rörelseintäkter  1 263 962

  126 467 124 077

    

Rörelsens kostnader    

Kostnad för produktion av IP-tjänster  -31 106 -31 377

Övriga externa kostnader 3, 4 -21 247 -26 399

Personalkostnader 5 -65 463 -65 879

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -163 -1 405

  -117 979 -125 061

Rörelseresultat  8 488 -983

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  212 14

Räntekostnader och liknande resultatposter  -288 -287

  -76 -274

Resultat efter finansiella poster  8 412 -1 257

    

Bokslutsdispositioner    

Förändring periodiseringsfond  -2 000 4 055

Förändring överavskrivningar  6 100

Lämnade koncernbidrag  -293 0

Resultat före skatt  6 125 2 898

    

Skatt på årets resultat 6 -1 240 -808

Årets resultat  4 885 2 090

Resultaträkning
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Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Datorprogram 7 212 225

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 8 1 303 1 342

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Fordringar hos koncernföretag 9 24 790 24 746

Uppskjuten skattefordran 10 1 231 1 153

Andra långfristiga placeringar 11 4 793 4 333

  30 814 30 231

Summa anläggningstillgångar  32 329 31 799

    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  41 599 32 004

Aktuella skattefordringar  794 1 686

Övriga fordringar  1 484 1 644

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 9 203 9 068

  53 080 44 402

    

Kassa och bank  263 352

Summa omsättningstillgångar  53 343 44 754

    

SUMMA TILLGÅNGAR  85 672 76 554

Balansräkning
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Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital 13, 14   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  2 200 2 200

Reservfond  440 440

  2 640 2 640

    

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst  7 639 5 549

Årets vinst  4 885 2 090

  12 524 7 639

Summa eget kapital  15 164 10 279

    

Obeskattade reserver 15 3 389 1 395

    

Avsättningar    

Avsättningar 16 5 974 5 595

Uppskjuten skatteskuld 17 818 814

Summa avsättningar  6 792 6 410

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 18 3 250 2 500

Summa långfristiga skulder  3 250 2 500

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit 19 19 467 18 789

Skulder till kreditinstitut 18 3 250 2 750

Förskott från kunder  244 1 216

Leverantörsskulder  11 320 9 892

Skulder till koncernföretag  1 500 3 000

Övriga skulder  5 345 4 960

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 15 951 15 362

Summa kortfristiga skulder  57 077 55 970

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 85 672 76 554

Balansräkning
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Tkr Not
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  8 412 -1 257

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 347 2 536

Betald skatt  -423 -1 829

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förän-
dring av rörelsekapital  8 336 -550

    

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av kundfordringar  -9 595 5 444

Förändring av kortfristiga fordringar  -19 1 160

Förändring av leverantörsskulder  1 428 -8 337

Förändring av kortfristiga skulder  2 -2 099

Kassaflöde från den löpande verksamheten  152 -4 382

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -209 -98

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -460 -1 025

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -669 -1 123

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring kortfristiga finansiella skulder  678 1 453

Upptagna lån  4 000 5 000

Amortering av lån  -2 750 -1 000

Utbetald utdelning  -1 500 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  428 5 453

    

Årets kassaflöde  -89 -52

    

Likvida medel vid årets början  352 404

Likvida medel vid årets slut 22 263 352

Kassaflödesanalys
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

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

Monetära fordringar och skulder i utländsk 
valuta har värderats till balansdagens avistakurs. 

Icke-monetära poster räknas inte om utan 
redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt 
transaktionsdagens avistakurs.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

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

Intäktsredovisning
Tjänster
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 
färdigställandegrad på balansdagen (succesiv 
vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad 
bestäms genom att nedlagda utgifter på 
balansdagen jämförs med beräknade totala 
utgifter. I 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.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av 
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod 
eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Antal år

Datorprogram 5-10 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt 
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod 

eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen
Följande  avskrivingstider tillämpas:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Konst skrivs ej av då dessa antas ha ett 
bestående värde.

I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger 
dess beräknade återvinningsvärde skrivs 
tillgången omedelbart ned till återvinningsvärdet.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda 
för långsiktigt innehav redovisas till 
anskaffningsvärde. Har en finansiell 
anläggningstillgång på balansdagen ett lägre 
värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner 
till detta lägre värde om det kan antas att 
värdenedgången är bestående.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i 
balansräkningen inkluderar finansiella tillgångar, 
kundfordringar, leverantörsskulder och övriga 
kortfristiga lån. Finansiella tillgångar och skulder 
redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella 
instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i 
BFNAR 2012:1
Kundfordringar: Kundfordringar redovisas som 
omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra kundfordringar.
Finansiella tillgångar: Finansiella tillgångar som är 
anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
eventuell nedskrivning.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld: 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt 
föreligger samt då en reglering med nettobelopp 
avses ske eller då en samtida avyttring av 
tillgången och reglering av skulden avses ske.
Skulder: Skulder har upptagits till nominella 
belopp. Upphörande av redovisning av finansiella 
skulder sker först när skulden har reglerats 
genom återbetalning eller att dessa efterskänkts.
Fordringar: Fordringar med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som 
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det 
belopp som efter individuell prövning beräknas bli 
betalt.

TkrNoter
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Leasingavtal
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella 
leasingavtal. Leasingavgifter enligt operationella 
leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra 
men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 
och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Inkomstskatter 
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 resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla 
skattepliktiga temporära skillnader, dock 
särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till 
obeskattade reserver eftersom obeskattade 
reserver redovisas som en egen post i 
balansräkningen. Uppskjuten skattefordran 
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen 
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 per balansdagen och har inte 
nuvärdeberäknats.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller 
informell förpliktelse till följd av en tidigare 
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett 
tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för 
utflödet kan fortfarande vara osäker. 

Avsättningar för omstruktureringar redovisas 
bara om en fastställd och utförlig 
omstruktureringsplan har utarbetats och införts, 
eller om företaget minst har offentliggjort planens 
huvuddrag till dem som berörs av den. 
Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör 
samman med den framtida verksamheten.

En avsättning redovisas till den bästa 
uppskattningen av det belopp som krävs för att 
reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar 
tas endast i anspråk för de utgifter som 
avsättningen ursprungligen var avsedd för. 
Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där 
pengars tidsvärde är väsentligt.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad 
anställning

Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda 
avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och bolaget har därefter inte 
längre någon förpliktelse till den anställde när 
avgiften är betald.

Storleken på den anställdes ersättningar efter 
avslutad anställning är beroende av de avgifter 
som har betalats och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en 
förpliktelse att lämna de överenskomna 
ersättningarna till nuvarande och tidigare 
anställda. I huvudsak är risken för företaget dels 
att ersättningarna kommer bli högre än förväntat 
(aktuariell risk) samt att avkastningen på 
tillgångarna avviker från förväntningarna 
(investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även 
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas 
som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som 
skuld.
Kapitalförsäkring
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande 
beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas 
pensionsförpliktelsen som en avsättning 
motsvarande tillgångens redovisade värde.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som en 
bokslutsdisposition i resultaträkningen.

* Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Omsättning (brutto)
Rörelsens nettoomsättning med tillägg av 
vidarefakturering av officiella avgifter som 
redovisas över balansräkningen.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, 
men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av 
justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 
av balansomslutningen.
Förädlingsvärde
Nettoomsättning minus kostnader för produktion 
av IP-tjänster.
Förädlingsvärde per anställd
Förädlingsvärdet dividerat med medelantalet 
anställda (Tkr).
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Rörelseresultat per anställd
Rörelseresultat (efter avskrivningar) dividerat med medelantalet anställda (Tkr).
Medelantal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Finansiella risker
Bolaget är genom sin verksamhet exponerad för finansiella risker. Med finansiella risker avses 
fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av bland annat förändringar i räntenivåer, 
valutakurser och kreditrisker. Den övergripande målsättningen är att minimera negativa effekter av 
marknadsfluktuationer på bolagets resultat.
Ränterisker: Bolaget har ett långfristigt lån om 6 500 tkr (5 250 tkr) med rörlig ränta. Bolaget har för 
närvarande en checkräkningskredit med en avtalad limit om 23 000 tkr (23 000 tkr). Krediten löper med 
rörlig ränta.
Valutarisker: Bolaget har både försäljning och inköp i utländsk valuta. Till och från innebär detta en 
valutaexponering netto. För närvarande skyddas inte denna valutaexponering med terminssäkringar.
Kreditrisk: Bolaget har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig 
kreditbakgrund.
Likviditetsrisk: Hantering av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att 
bibehållna tillräckliga likvida medel och tillämplig finansiering genom tillräckliga avtalade 
kreditmöjligheter.

Uppskattningar och bedömningar
Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som har en betydande effekt på de redovisade 
beloppen i den finansiella rapporten eller skulle innebära en betydande risk för en väsentlig justering av 
de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenkapsår.

NOT 2 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

NOT 3 LEASINGAVTAL

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 11 989 tkr (13 324 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2021 2020

Inom ett år 11 488 11 613

Senare än ett år men inom fem år 14 602 23 552

26 090 35 165

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt hyrda lokaler. Avtal för hyra av 
bolagets lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö står för övervägande delen av leasingavgifterna.

NOT 4 ARVODE TILL REVISORER

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2021 2020

KPMG AB   

Revisionsuppdrag 227 298

Övriga tjänster 2 44

 229 342
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NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2021 2020

Medelantalet anställda   

Kvinnor 37 39

Män 16 18

 53 57

2021 2020

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör * 3 153 2 805

Övriga anställda 38 831 38 000

 41 984 40 805

2021 2020

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande 
direktör 1 166 1 107

Pensionskostnader för övriga anställda 6 904 7 129

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 14 992 14 499

 23 062 22 735

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader

65 046 63 540

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 14 % 17 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50 % 45 %

* I beloppet ovan avseende löner och andra ersättningar ingår rörliga ersättningar till styrelseledamöter 
och verkställande direktör med 365 tkr (0 tkr).

Avtal om avgångsvederlag

Med bolagets verkställande direktör föreligger en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid 
uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag motsvarande aktuell månadslön under 12 
månader utöver lön under uppsägningstiden. För bolagets (nuvarande och tidigare) verkställande 
direktör finns ett pensionsåtagande som en avsättning, se not 16.

Med ytterligare en styrelseledamot har avtal träffats om avgångsvederlag om uppgående till 6 
månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Det föreligger en ömsesidig uppsägningstid om 6 
månader.

NOT 6 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

2021 2022

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -1 291 -872

Justering av skatt hänförlig till tidigare år -23 0

Förändring uppskjuten skatt 74 64

Totalt redovisad skatt -1 240 -808
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Avstämning av effektiv skatt

2021 2022

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 6 125 2 898

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -1 262 21,40 -620

Skatt hänförlig till tidigare år 0,38 -23 0,00 0

Ej avdragsgilla kostnader 2,78 -171 9,52 -276

Ej skattepliktiga intäkter -2,30 141 -0,84 24

Förändring uppskjuten skatt -1,21 74 -2,19 64

Redovisad effektiv skatt 20,25 -1 240 27,88 -808

NOT 7 DATORPROGRAM

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 393 7 295

Inköp 209 98

Omklassificeringar -98 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 504 7 393

Ingående avskrivningar -7 168 -5 910

Årets avskrivningar -124 -1 258

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 292 -7 168

Utgående redovisat värde 212 225

NOT 8 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 557 2 557

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 557 2 557

Ingående avskrivningar -1 215 -1 066

Årets avskrivningar -39 -149

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 254 -1 215

Utgående redovisat värde 1 303 1 342

NOT 9 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 24 746 24 689

Tillkommande fordringar 128 57

Reglerade fordringar -293 0

Ränta 209 0

Redovisat värde vid årets slut 24 790 24 746

24 790 24 746
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NOT 10 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Uppskjuten skatt på temporära skillnader

Uppskjuten skattefordran Netto

2021-12-31 

Uppskjuten skattefordran direktpension 1 231 1 231

1 231 1 231

2020-12-31

Uppskjuten skattefordran direktpension 1 153 1 153

1 153 1 153

NOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR

2021-12-31 2020-12-31

Kapitalförsäkring avseende avsättningar till pensioner 4 793 4 333

 4 793 4 333

Utgående redovisat värde 4 793 4 333

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på kapitalförsäkring till 5 667 tkr (5 318 tkr). Tillgångarna är 
pantförskrivna.

NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna ofakturerade arvoden 3 973 3 953

Förutbetalda hyror 2 589 2 508

Övriga poster 2 641 2 607

 9 203 9 068

NOT 13 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

Namn Antal aktier Kvot- värde per aktie 

Antal/värde vid årets ingång 22 000 000 0,1

Antal/värde vid årets utgång 22 000 000 0,1

NOT 14 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

2021-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 7 639

årets vinst 4 885

 
12 524

disponeras så att  

till aktieägare utdelas  12 500

i ny räkning överföres 24

 12 524
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NOT 15 OBESKATTADE RESERVER

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 31 37

Periodiseringsfond 2020 1 358 1 358

Periodiseringsfond 2021 2 000 0

 3 389 1 395

NOT 16 AVSÄTTNINGAR

2021-12-31 2020-12-31

Övriga avsättningar   

Avsatt pantsatt direktpension 4 793 4 333

Avsättning löneskatt på pantsatt direktpension 1 181 1 262

 5 974 5 595

NOT 17 UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Uppskjuten skatt på temporära skillnader

Uppskjuten skatteskuld Netto

2021-12-31 

Uppskjuten skatteskuld faktureringsreserv 818 818

 818 818

2020-12-31 

Uppskjuten skatteskuld faktureringsreserv 814 814

 
814 814

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

2021-12-31 2020-12-31

Amortering inom 1 år 3 250 2 750

Amortering inom 2 till 5 år 3 250 2 500

 6 500 5 250

Bankkrediterna har lämnats med särskilda lånevillkor, s k covenanter, vilka bland annat medför 
restriktioner avseende värdeöverföringar.
Per 2021-12-31 har banken accepterat ett undantag på avtalade covenanter så att Valea AB kan 
genomföra en utdelning till moderbolaget som ett led i att reglera interna mellanhavanden.

NOT 19 CHECKRÄKNINGSKREDIT

2021-12-31 2020-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 23 000 23 000

Utnyttjad kredit uppgår till 19 467 18 789

Övertrasseringsrätt finns om 0 tkr (0 tkr).
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NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna personalkostnader 15 267 14 568

Övriga upplupna kostnader 684 794

 15 951 15 362

NOT 21 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 163 1 405

Förändring avsättningar 379 1 131

Ej utbetalt koncernbidrag -293 0

Omklassificering av datorprogram 98 0

 347 2 536

NOT 22 LIKVIDA MEDEL

2021-12-31 2020-12-31

Likvida medel   

Kassamedel 4 4

Banktillgodohavanden 259 348

 263 352
Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

NOT 23 STÄLLDA SÄKERHETER

2021-12-31 2020-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar skulder till kreditinstitut 29 500 29 500

29 500 29 500

För avsättningar:   

För eget pensionsåtagande (direktpension) 4 793 4 333

 4 793 4 333

NOT 24 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

NOT 25 KONCERNUPPGIFTER

Företaget är helägt dotterbolag till Valea Holding AB, 556666-9494, med säte i Göteborg. Valea Holding 
AB upprättar koncernredovisning.

NOT 26 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Bolaget följer kontinuerligt den effekt utvecklingen av coronapandemin har på verksamheten. Några 
händelser i övrigt av väsentlighet har inte inträffat på det nya räkenskapsåret.
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