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Undertecknad styrelseledamot i DELABGLAVA AB intygar harmed dels att denna kopia av 
arsredovisningen overensstammer med originalet, dels att resultat- och balansrakningen faststallts pa 
arsstamma 2020-07-)C. .. Stamman beslutade ocksa att godkanna styrelsens forslag till 
resultatdisposition. 

Glava 2020-07-30 

~ 
Bengt Danielsson 
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Forvaltningsberattelse 
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Styrelsen for DELABGLAVA AB, 556365-0786, far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 
2019. 

Verksamheten 

Allmant om verksamheten 
Foretaget med sate i Arvika kommun registrerades ar 1989 och bedriver elinstallationer, handel och 
projektering av uppvarmningssystem, personaluthyrning samt underhallsarbeten och installationer hos 
industriforetag. Under senare ar har bolaget haft stort fokus pa solcellsinstallationer. 

Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Glava. 

Flerarsoversikt 

Nettoomsattning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet, % 

Forandringar i eget kapital 

Vid arets borjan 
Disposition en/ arsstammobeslut 
Utdelning 
Arets resultat 

Vid arets slut 

Resultatdisposition 

2019 
13 372 

215 
29 

2018 
11 517 

474 
38 

Aktie
kapital 

100 000 

100 000 

2017 
8 534 

569 
23 

Reserv
fond 

3 000 

3 000 

Styrelsen foreslar att fritt eget kapital, kronor 606 778 disponeras enligt foljande: 

Balanseras i ny rakning 
Summa 

Be/opp i kkr 
2016 

4 565 
118 
31 

Balanserad 
vinst 

699 547 

-200 000 
107 231 

606 778 

Be/opp i kr 

606 778 
606 778 

Vad betraffar resultat och stallning i ovrigt, hanvisas till efterfoljande resultat- och balansrakningar med 
tillhorande noter. 
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DELABGLAVA AB 2(8) 

556365-0786 

Resultatrakning 
Be/opp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

l() 
2019-12-31 2018-12-31 r--1 

0 ,-< 
....... 

Rorelseintiikter, /agerforiindringar m.m. g 
00 Nettoomsattning 13 371 529 11517219 
0 Forandringar av pagaende arbete for annans rakning -858 25 700 0 

~ Ovriga rorelseintakter 2 627 328 515 429 
N Summa rorelseintakter, lagerforandringar m.m. 13 997 999 12 058 348 

Rorelsekostnader 
Ravaror och fornodenheter -8 788 269 -7 210 453 - Ovriga externa kostnader -1 382 547 -1 141 222 
Personalkostnader 3 -3 508 196 -3163910 
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgangar -92 937 -49 732 

Summa rorelsekostnader -13 771 949 -11 565 317 

- Rorelseresultat 226 050 493 031 

Finansiella poster 
Ranteintakter 47 
Rantekostnader -11 347 -18 764 

Summa finansiella poster -11 347 -18 717 

Resultat efter finansiella poster 214 703 474 314 

Boks/utsdispositioner 
Forandring av periodiseringsfonder -60 000 -130 000 
Forandring av overavskrivningar -8 743 -2 941 

Summa bokslutsdispositioner -68 743 -132 941 

Resultat fore skatt 145 960 341 373 

Skatter 
Skatt pa arets resultat -38 729 -86 763 

Arets resultat 107 231 254 610 

ty' 
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556365-0786 

Balansrakning 

ID 
Be/opp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

8 
TILLGANGAR ,-1 ,.-, 

8 Anlaggningstillgangar co 
0 
0 Materiel/a anlaggningstillgangar N 
0 lnventarier, verktyg och installationer 4 263 655 140 563 01 

Summa materiella anlaggningstillgangar 263 655 140 563 

Summa anlaggningstlllgangar 263 655 140 563 

- Omsattningstillgangar 

Varulager m.m. 
Ravaror och fornodenheter 938 972 692 460 
Pagaende arbete for annans rakning 24 842 25 700 
Forskott till leverantorer 35 000 35 000 - Summa varulager 998 814 753160 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 859 601 1 680 719 
6vriga fordringar 7121 14 496 
Upparbetad men ej fakturerad intakt 139 754 142 968 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 197 448 70 799 
Summa kortfristiga fordringar 2 203 924 1 908 982 

Kassa och bank 
Kassa och bank 5 289 313 205 350 

Summa kassa och bank 289 313 205 350 

Summa omsattningstillgangar 3 492 051 2 867 492 

SUMMA TILLGANGAR 3 755 706 3 008 055 

- '-( 
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556365-0786 

Balansrakning 
Befopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

l"-

~ ..... EGET KAPITAL OCH SKULDER ....... 
"<:j• 
0 Eget kapita/ co 
0 
0 Bundet eget kapital N 
0 Aktiekapital 100 000 100 000 N 

Reservfond 3 000 3 000 

Summa bundet eget kapital 103 000 103 000 

Fritt eget kapitaf 
Balanserat resultat 499 547 444 937 - Arets resultat 107 231 254 610 
Summa frill eget kapital 606 778 699 547 

Summa eget kapital 709 778 802 547 

- Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 464 000 404 000 
Ackumulerade overavskrivningar 26 402 17 659 

Summa obeskattade reserver 490 402 421 659 

Langfristiga skulder 
Ovriga skulder till kreditinstitut 6 52 891 
Summa langfristiga skulder 52 891 

Kortfristiga sku/der 
Ovriga skulder till kreditinstitut 37 332 
Fakturerad men ej upparbetad intakt 51 000 
Leverantorsskulder 1636432 923 343 
Skatteskulder 25 777 133 860 
Ovriga skulder 341 956 182 674 
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 461 138 492 972 
Summa kortfristiga skulder 2 502 635 1 783 849 

- SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 755 706 3 008 055 

1,( 
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DELABGLAVA AB 
556365-0786 

Noter 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens 
allmanna rad BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag. 

A vskrivningsprinciper for anlaggningstillgangar 

5(8) 

Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad nyttjandeperiod. 
Fl:iljande avskrivningstider tillampas: 

Anlaggningstillgangar 
Materiella anlaggningstillgangar: 
-lnventarier, verktyg och installationer 

Ar 

5 

Skillnaden mellan ovan namnda avskrivningar och skattemassigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade overavskrivningar, vilka ingar i obeskattade reserver. 

Definition av nyckeltal 
Nettoomsattning 
Rorelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intaktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intakter och kostnader, men fore skatter. 

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt (21,4 %) i forhallande till 
balansomslutningen. 

Tjanste- och entreprenaduppdrag 
Foretagets intakter fran uppdrag till fast pris har redovisats enligt alternativregeln och uppdrag pa 
lopande rakning har redovisats enligt huvudregeln. 

Pa uppdrag till fast pris innebar alternativregeln att intakter resultatavraknas nar arbetet har slutforts. 
Kostnader for material och nedlagt arbete har tagits upp i posten pagaende arbeten. Befarade forluster 
har beaktats vid berakning av vardet. 

Pa uppdrag pa fopande rakning har inkomsterna redovisats i takt med att arbetet har utforts och 
material levererats eller forbrukats. Vardet har beraknats utifran det pris som avtalats med kunden. 
Vardet ar upptaget i posten Upparbetad med ej fakturerad intakt. 

l{7 
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556365-0786 

Not 2 Ovriga rorelseintakter 
2019-01-01- 2018-01-01-

°' 2019-12-31 2018-12-31 
8 Reavinst inventarier 3 000 ...... 

Bidrag personal 549 885 462 913 ..... 
s:j• 

Bidrag jordbruksverket 77 443 0 
co Forsakringsersattning 49 516 0 
0 

8 Summa 627 328 515 429 
N 

Not3 Anstallda och personalkostnader 

Personal 

- 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31 

Medelantalet anstallda 8 6 

Summa 8 6 

- Not 4 lnventarier, verktyg och installationer 
2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvarden: 
-Vid arets borjan 397 695 464 285 
-Nyanskaffningar 216 029 105 410 
-Avyttringar och utrangeringar -172 000 

Vid arets slut 613 724 397 695 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid arets borjan -257 132 -379 400 
-Aterforda avskrivningar pa avyttringar och utrangeringar 172 000 
-Arets avskrivning anskaffningsvarden -92 937 -49 732 

Vid arets slut -350 069 -257 132 

Redovisat varde vid arets slut 263 655 140 563 

- Not 5 Checkrakningskredit 
2019-12-31 2018-12-31 

Beviljad kreditlimit 300 000 300 000 
Outnyttjad del -300 000 -300 000 

Utnyttjat kreditbelopp 
t{ -



DELABGLAVA AB 
556365-0786 

Not 6 Ovriga skulder till kreditinstitut 

Belopp varmed skuldposten foMlntas betalas 
efter mer an fem ar efter balansdagen 

Not 7 Stallda sakerheter och eventualforpliktelser 

Sta/Ida sakerheter 

Foretagsinteckningar 

Summa stallda sakerheter 

Eventualforpliktelser 

Lamnade garantier 
I{ 
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2019-12-31 

2019-12-31 2018-12-31 
400 000 400 000 
400 000 400 000 

Inga Inga 
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DELABGLAVA AB 
556365-0786 

U nderskrifter 

Glava 2020-07-30 

Bengt Danielsson 

Min rzion iler"ttelse har l•mnats den 

J tGn P~ son 
ktorise d revisor 
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Revisionsberattelse 
Till bolagsstamman i DELABGLAVA AB, org. nr 556365-0786 

Rapport om arsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfi:irt en revision av iirsredovisningen for DELABGLAVA AB for iir 2019. 

Enligt min uppfattning har iirsredovisningen upprattats i enlighet med iirsredovisningslagen och ger en i alla vasent
liga avseenden rattvisande bild av DELABGLAVA ABs finansieffa stallning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat for iiret enligt iirsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med iirsredovisningens 
ovriga delar. 

Jag tillstyrker darfor att bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. 

Grund for uttalanden 

Jag har utfi:irt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag ar oberoende i forhiillande till 
DELABGLAVA AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamiilsenliga som grund for mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for att iirsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt iirs
redovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna kontroll som de bedomer ar nodvandig for att uppratta 
en iirsredovisning som inte innehiiller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprattandet av iirsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av bolagets fi:irmaga att fortsatta verk
samheten. De upplyser, nar sii ar tillampligt, om forhallanden som kan piiverka formiigan att fortsatta verksamheten 
och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om beslut har fattats 
om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina miil ar att uppnii en rimlig grad av sakerhet om huruvida iirsredovisningen som helhet inte innehiiller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller min a uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en revision 
som utfi:irs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppta.cka en vasentlig felaktighet om en sadan 
finns. Felaktigheter kan uppstii pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan forvantas piiverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i arsredovis
ningen. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar for revisionen av iirsredovisningen finns pa Revisorsinspektionens webb

plats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberattelsen. 

~ 
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WeKon: 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 

Uttalanden 

Utover min revision av arsredovisningen har jag aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for DELABGLAVA 
AB for ar 2019 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelse
ledamoten ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Grund for uttalanden 

Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Re
visorns ansvar. Jag ar oberoende i forhallande till DELABGLAVA AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust. Vid forslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen ar forsvarlig med hansyn till de krav som 
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och stallning i ovrigt. 

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och forvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlopande bedoma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation ar utformad sa 
att bokforingen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa ett betryg
gande satt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revis
ionsbevis for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot i nagot vasentligt avse
ende: 

• foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon forsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• pa nagot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust, och darmed mitt utta
lande om detta, ar att med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget ar forenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller forsummefser som kan foranleda ersattningsskyldighet mot bo
laget, eller att ett forslag till disposition er av bolagets vinst eller forlust inte ar forenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar for revisionen av forvaltningen finns pa Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberattelsen. 

Anmiirkning 

Bolaget har vid flera tillfallen inte betalat skatter och avgifter i ratt tid. 

Arsredovisningen har inte upprattats i sadan tid att det varit mojligt att halla arsstamma inom sex manader efter 
rakenskapsarets utgang enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen. 

Au torise ad revisor 
I 
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