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DELABGLAVA AB
556365-0786

Fd rva ltn i n gs

berdttelse

Styrelsen for DELABGLAVA AB, 556365-0786,
2020.

fir

hdrmed avge Arsredovisning fOr rdkenskapsAret

Verksamheten
Allmdnt om verksamheten
Foretaget med sate i Glava, Arvika kommun registrerades 61 1989 och bedriver elinstallationer, handel
och projektering av uppvdrmningssystem, personaluthyrning samt underhillsarbeten och installationer
hos industrifdretag. Under senare Ar har bolaget haft stort fokus pA solcellsinstallationer.
Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Glava.

FlerArsriversikt

2020
14 814

Nettoomsdttning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

137
33

Fdrdndringar i eget kapital

Arets

2019

201

I

Belopp

ikkr

2017

215

11 517
474

8 534
569

29

38

23

13 372

Aktie-

Reserv-

resultat

Balanserad

54 967

Vid irets slut

100 000

3 000

661 745

Resultatdisposition

Balanseras i ny r€ikning

661 745

Summa

661 745

Vad betrdtffar resultat och stdllning i 6vrigt, hdnvisas till efterf6ljande resultat- och balansrdkningar med
tillhOrande noter.

g
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DELABGLAVA AB
556365-0786

Resultatrikning
Belopp

ikr

Not

R6relsei ntdkter, lagertdrdndri ngar m.m.
Nettoomsattning
F0rdndringar av pAg6ende arbete f6r annans rdkning
Ovriga rOrelseintdkter
Summa r6relsei ntikter, lagerf6rindri n gar m. m.

2

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

14 814 488

13 371 529
-858
627 328
13 997 999

-24 842
254 195
15 043

841

R6relsekostnader
RAvaror och fornOdenheter
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anliggningstillgAngar
Ovriga r0relsekostnader

3

-8 623 008
-2 307 043
-3 861 655
-86 486

€
-14 885

Summa r6relsekostnader

R6relseresultat

1

-8 788 269
-1 382 547
-3 508 196
-92 937

845

037

58 804

-13771 949
226 050

Finansiella poster
32

Rdnteintdkter
Rdntekostnader

-11347

Summa finansiella poster

-21699
-21667

Resultat efter finansiella poster

137 137

214 703

-50 000

-60 000
-8 743

-50 000

-68 743

87 137

145 960

Skatt pA Arets resultat

-32170

-38729

Arets resultat

54 967

107 231

B o ks I u ts

-11 347

d i s pos i ti o n e r

FOrdndring av periodiseringsfonder
FOrdnd ring av Overavskrivningar

Summa bokslutsdispositioner
Resultat f6re skatt

Skalter

g
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DELABGLAVA AB
556365-0786

Balansrdkning
Belopp ikr

Nof

2020-12-31

2019-12-31

TILLGANGAR
An

!dggningstillgAngar

M ateri el I a an I dg g n i n gsti I I gA n g a

r

lnventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anliiggningstillgAngar

246 324
246 324

263 6s5
263 655

Summa anliggningstillgAngar

246 324

263 655

663 644

938 972

Omsdttn i ngstillgingar
Varulager m.m.
RAvaror och fornOdenheter

24 842

Pig6ende arbete f6r annans rdkning
F0rskott till leverantOrer
663 644

Summa varulager

35 000
998 814

Kortfristiga fordri ngar
990 016

Kundfordringar
Ovriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intdkt
FOrutbetalda kostnader och upplupna intdkter

109 907
170 565
30 115

1 859 601
36 799
139 754

197 448

1 300 603

2233 602

1 423 405

1 423 405

289 313
289 313

Summa omsdttningstillgingar

3 387 652

3 521 729

SUMMA TILLGANGAR

3 633

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

5

g
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DELABGLAVA AB
556365-0786

Balansrdkning
Belopp i kr

Nof

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

100 000
3 000

100 000
3 000

103 000

103 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

606 778
54 967
661 745

499 547
107 231
606 778

Summa eget kapital

764 745

709 778

514 000

464 000

Obeskattade reseruer
Periodiseringsfonder
Acku mulerade Overavskrivn ingar
Summa obeskattade reserver

26 402

26 402

540 402

490 402

15 559

52 891

15 559

52 891

Ldngfristiga skulder
6

Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa lAngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter

37 332

37 332

833 631
58 444
678 694
705 169

1 636 432
55 455
341 956
461 138

Summa kortfristiga skulder

2313270

2532313

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 633 976

3 785 384

g
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DELABGLAVA AB
556365-0786

Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not

1 Redovisningsprinciper

Arsredovisningen har upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokf6ringsndmndens
allmdnna rAd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre f6retag.

Av skriv n i ngsp ri n c i p er fd r an I dgg n i n gsti I I g ln g ar
Avskrivningar enligt plan baseras pA ursprungliga anskaffningsvdrden och berdknad nyttjandeperiod
F0ljande avskrivningstider tillSmpas:
A n I ii g g n i n g sti I I g

A

nga

r

Materiella antaggnings
-lnventarier, verktyg och

installationer

5

Skillnaden mellan ovan ndmnda avskrivningar och skattemassigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade Overavskrivningar, vilka ingir i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal
Nettoomsdttning
Rorelsens huvudintdkter, fakturerade kostnader, sidointdkter samt intiktskorrigeringar
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intdlkter och kostnader, men f0re skatter
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag fOr uppskjuten skatt (21,4
balansomslutningen.

Tj dnste-

o/o)

i forhAllande till

och entreprenaduppdrag

Foretagets intdkter frAn uppdrag till fast pris har redovisats enligt alternativregeln och uppdrag
lOpande rdkning har redovisats enligt huvudregeln.

pi

PA uppdrag till fast pris innebdr alternativregeln att intdkter resultatavrdknas ndr arbetet har slutfOrts.

Kostnader for material och nedlagt arbete har tagits upp i posten p6gAende arbeten. Befarade fOrluster
har beaktats vid berdkning av vdrdet.

itakt med att arbetet har utforts och
material levererats eller fOrbrukats. Vdrdet har berdknats utifrSn det pris som avtalats med kunden.
Vdrdet iir upptaget i posten Upparbetad med ejfakturerad intikt.
PA uppdrag pdr lopande rdkning har inkomsterna redovisats

g
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DELABGLAVA AB
556365-0786

Not

2 6vriga r6relseintdkter
2020-01-012020-12-31
4 000
145 314

Reavinst inventarier
Bidrag personal

2019-01-012019-12-31

Bidrag jordbruksverket

104 881

549 885
77 443

Summa

254 195

627 328

2020-01-012020-12-31

Not

3

Anstdllda och personalkostnader

Personal
Medelantalet anstiillda

o

201 9-01-01201 9-1 2-31
8

Summa

I

8

Not

4

Inventarier, verktyg och installationer

Acku mu lerade anskaffnin gsvdrden
-Vid Arets b6rjan

2020-12-31

2019-12-31

:

-Nyanskaffningar
-Avyttrin gar och utrangerin gar

613 724
76 000
-76 483

397 695
216 029

Vid 6rets slut

613 241

613 724

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid Arets bOrjan
-Aterforda avskrivningar pA avyttringar och utrangeringar
-Arets avskrivning anskaffni ngsvdrden

-350 069
69 638
-86 486

-257 132

Vid 6rets slut

-366 917

-350 069

246 324

263 655

Redovisat vdrde vid irets slut

Not

5 Checkrlkningskredit

2020-12-31
300 000
-300 000

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del

-92 937

2019-12-31
300 000
-300 000

Utnyttjat kreditbelopp

Not

6 Ovriga skulder till kreditinstitut

Belopp varmed skuldposten f6rvdntas betalas
efter mer dn fem Ar efter balansdagen

g
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DELABGLAVA AB
556365-0786

Not

7 Stilllda sikerheter och eventualfiirpliktelser

Stdllda sdkerheter

2020-12-31

Foretagsinteckningar

700 000

2019-12-31
400 000

Summa stiillda sikerheter

700 000

400 000

lnga

lnga

Eve n tu alf1 rpl i ktel se

r

g
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DELABGLAVA AB
556365-0786

Underskrifter
Glava den dag som framgir av min elektroniska underskrift

Bengt Danielsson
Verkstdllande direktOr

Mattias Leijon
Styrelsens ordfdrande

Per Norrthon
Styrelseledamot

Maftias Thors6n
Styrelseledamot

Min revisionsberdttelse har ldmnats den dag som framgAr av min elektroniska underskrift

Johan Persson
Auktoriserad revisor

g
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Document

Arsredovisning.pdf

Pages

9

Sent by

Johan Persson

Signing parties

\.2

Bengt Danielsson

bengt@delabglava.se

Action: Sign

Method: Swedish BanklD

Mattias Leiion

leijon@sun4energy.se

Action: Sign

Method: Swedish BanklD

Per Norrthon

per.

Action: Sign

Method: Swedish BanklD

Mattias Thors6n

thorsen@sun4energy.se

Action: Sign

Method: Swedish BanklD

Johan Persson

.iohan.

Action: Sign

Method: Swedlsh BanklD

norrthon@sun4energy.se

persson@wekonrev.se

Activity Iog
E-mail invitation sent to bengt@delabglava.se
2021.-07 -22 14: 51:33 CEST,

E-mail invitation sent to leijon@sun4energy.se
202L-07 -22 14:51:33 CEST,

E-mail invitation sen: to per.norrthon@sun4energy.se
202L-07 -22 14:51:33 CEST,

E-mail invitation sent to thorsen@sun4energy.se
2021-07 -22 14:51:33 C=ST,

\/

E-mail invitation sent to johan.persson@wekonrev.se
2021,-07 -22 14: 51: 33 CEST,

Swedish BanklD authentication by Per Michael Norrthon

\r

ssN 197108030458
202r-07-22 15:29.32 cESl,
Clicked invitation link Per Norrthon
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKiU537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.L64 Safari/537.36
Ed g/9 1. 0. 864. 7 L,202L-07 -22 15 :29 :3 4 C E ST, I P ad d ress: 7 8.7 7 . L95. 197

Swedish BanklD authentication by Sven Mattias Thors6n

ssN 197105296698
2021.-07 -22 15 :45: 42 CEST,

Clicked invitation link Mattias Thors6n
Moziila/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS L4_6 like Mac OS X) ApplewebKiV605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1Mobile/15E148
Safari/604.1,2021,-07 -22 15:45:50 CEST,IP address: 78.79.227 .100

Document signed by Sven Mattias Thors6n
B

i

rth dare :

29 I 05 I 1,97 L,2021-A7

-22 15 :48: 29

C

EST,

g
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Swedish BanklD authentication by Mattias Ake Leilon

ssN 197101016637
2021-07 -22 20:18:10 CEST,

Clicked invitation link Mattias Leijon
Mozilla/S.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) ApplewebKiu605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
1, 20 2l-07 -22 2O'. 18:20 C E ST, I P add ress : L51'.237 .57 .13

Satari/604.

Document signed by Mattias Ake Ueilon
B

i

rth date : o].l

011 197

1,2021-07 -22 20 19: 19
:

C

EST,

Swedish BanklD authentication by BENGT DANIELSSON

ssN 195809196297
2021,-07 -23 11:41: 12 CEST,

Clicked invitation link Bengt Danielsson
Mozilla/S.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKiV537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.L64 Safari/537.36A/AZCoxRp37,2A21-O7 -23

1.I:4117

C EST,

I

P add ress: 83. 191. 185. 185

Document signed by BENGT DANIELSSON
Birth date: 19/09/1 958, 20 21-07 -23 l-1 42: 01
:

C

EST,

Swedish BanklD authentication by Per Michael Norrthon

Y

ssN 197108030458

rorr-0,-r3

14:59:02 GEST,

Document signed by Per Michael Norrthon
Bi

rth date :

03 I OBI 197

1,2021-07 -23 14: 59: 3 L

C

ESf,

Swedish BanklD authentication by JOHAN PERSSON

ssN 197208114996
202L-07 -28 09:58:54 CEST,

Clicked invitation link Johan Persson
Mozilla/S.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ApplewebKiu537.36 (KH:ML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36,2021-07'28
09:58:55 CEST,IP address: t85.L7 0.72.42

Document signed by JOHAN PERSSON
Bi

rth date : t].l

o8,l ]-97

2,2021-07 -28 10 :03 28
:

C

EST,

Verified ensllres that the document has been signed according to the method stated above
Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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Wexoni
Revisionsber6ttelse
Till bolagsstiimman i DELABGLAVA AB, org. nr 556365{786

Rapport om irsredovisningen
Uttalanden
Jag har

utftirt en revision av Srsredovisningen fdr

DELABGLAVA AB

ftir

tr

2O2O-

Enligt min uppfattning har 6rsredovisningen uppraftats i enlighet med drsredovisningslagen och ger en i alla vdsentliga avseenden rlttvisande bild av DELABGLAVA ABs finansiella stillning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat feir Sret enligt Srsredovisningslagen. Forvaltningsberdttelsen 5r ftirenlig med Srsredovisningens
ovriga delar.
Jag

tillstyrker ddrfor att bolagsstimman faststiller resultatrikningen och balansriikningen-

Grund

fdr uttalonden

har utfrirt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
oberoende ftirhillande till
enligt dessa standarder beskrivs nirmare avsnittet Revisorns onsvor. Iag
DELABGLAVA AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag

Jag anser
S

i

ir

i

att de revisionsbevis lag har inhimtat 6r tillrickliga och findam6lsenliga som grund ftir mina uttalanden.

ty re I se n s och ve

rktd I I a nd e d i re ktii re ns o n svo r

ger
Det dr styrelsen och verkstillande direkt6ren som har ansvaret frir att irsredovisningen upprattas och att den
ftir
den
interna
Sven
ansvarar
direkt<iren
verkstdllande
och
Styrelsen
irsredovisningslagen.
en rdttvisande bild enligt
kontroll som de bedomer dr n6dvdndig f6r att uppritta en Srsredovisning som inte inneh6ller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentliSheter eller misstag.
Vid upprittandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstillande direkt<iren f<ir beddmningen av bolagets
f6rmiga att fortsetta verksamheten. De upplyser, niir si dr till6mpli6, om fiirhillanden som kan pSverka f<irmigan
att fortsatta verksamheten och att anvinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillSmpas dock

inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar

mil ir att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehlller nigra
visentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller missta& och att limna en revisionsberittelse
Mina

som innehiller mina uttalanden. Rimlig sdkerhet 5r en h6g grad av sikerhet, men 5r ingen garanti fdr att en revision
som utf6rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid komme. att upptecka en vdsentlig felaktighet om en sldan
finns. Felaktigheter kan uppste pi grund av oegentligheter eller misstag och anses vara viisentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan f6rvintas piverka de ekonomiska beslut som anvindare fattar med grund i 6rsredovisningen.

ytterligare beskrivning av mitt ansvar f<ir revisionen av irsredovisningen finns pi Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning 5r en del av revisionsberiittelsen.
En

{

ltlexon;
Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden
Utdver min revision av irsredovisningen har jag iven utfrirt en revision av styrelsens och verkstillande direktrirens
forvaltning frir DELABGTAVA AB for 6r 2020 samt av fdrslaget till dispositioner betriffande bolagets vinst eller forlust.
tillstyrker att bolagsstdmman disponerar vinsten enligl frirslaget i ftirvaltningsberettelsen och beviljar styrelsens ledamtiter och verkstiillande direktciren ansvarsfrihet ftir rikenska ps5ret.

Jag

Grund

fdr uttalanden

har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enlig! denna beskrivs nirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag 5r oberoende i f<irhillande till DELABGLAVA AB enligt god revisorssed i Sverige och har i tivrigt
fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag

Jag anser

att de revisionsbevis jag har inhimtat 5r tillrickliga och indamilsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens o ch ve rkstii I I a nd e d i re ktd re n s a n sva.
Det 6r styrelsen som har ansvaret fdr f<irslaget till dispositioner betriffande bolagets vinst eller ftirlust. Vid ftlrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen iir ftirsvarlig med hdnsyn till de krav som
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker stiiller p5 storleken av bolagets egna kapital. konsolideringsbehov,

likviditet och stlllning i tivrigt.
Styrelsen ansvarar fdr bolagets organisation och forvaltningen av bolagets angelSgenheter. Detta innefattar bland
annat att fortkipande bedoma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 5r utformad sii
att bokf<iringen, medelsfrirvaltningen och bolagets ekonomiska angelSgenheter i tivrigt kontrolleras pi ett betryggande sitt. Den verkstillande direkt6ren ska sk6ta den kipande frirvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de Stgirder som 5r nridv5ndiga ftir att bolagets bokftiring ska fullgdras i tiverensstimmelse med lag och fdr att medelsfdrvaltningen ska skcitas pi ett betrySgande siitt.
Revisorns ansvar
av fdrvaltningen, och dirmed mitt utt3lande om ansvarsfrihet, ir att inhimta revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av sikerhet kunna beddma om nigon styrelseledamot eller verkstiillande direktdren i nigot visentligt avseende:

Mitt mil betrfiffande revisionen

r

fiiretagit nigon itgiird eller gjort sig skyldig till nigon ftirsummelse som kan f6ranleda ersittningsskyldighet mot
bolaget, eller

r

pl nigot

annat sett handlat i strid med aktiebolagslagen, irsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mil betr$ffande revisionen av fdrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller f6rlust, och ddrmed mitt uttalande om detta,

ir

att med rimlig grad av sdkerhet beddma om ftirslaget iir ftirenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig sdkerhet dr en hrig grad av siikerhet, men ingen garanti fdr att en revision som utfdrs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptacka ltgirder eller forsummelser som kan fiiranleda ersettningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fdrslaB till dispositioner av bolagets vinst eller ftirlust inte er ftirenligt med aktiebotagslagen.

ytterligare beskrivning av mitt ansvar frir revisionen av fdrvaltningen finns pi Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning 5r en del av revisionsberittelsen.
En

Anmtirkningor
Bolaget har vid flera tillfdllen inte betalat skatter och avgifter i

ritt tid.

Arsredovisningen har inte upprittats i sidan tid att det varit mtijligt att hilla drsstimma inom sex minader efter
rikenskapsirets utging enligt 7 kap. 10 S aktiebolagslagen.
Arvika

1i2021

revrsor

Sid ? (zl

