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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Permascand AB, 556137-5022 med säte i Ånge Kommun
får härmed avge årsredovisning för 2018.

Allmänt om verksamheten
Permascand levererar konkurrenskraftiga lösningar baserade på vår ingenjörs- och tillverkningskompetens 
inom produktområdena; Water Treatment Systems, Electrochemical Process Technologies samt Welded
Equipment and Components.
Företaget ägs till 100% av Permascand Group AB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning  MKR

Ekonomisk översikt 2018 2017 2016
Nettoomsättning 324 219 199
Resultat efter finansnetto 19 -22 – 14
Balansomslutning 230 123 155
Eget kapital inkl 78%
av obeskattade reserver 69 54 71
Soliditet % 30 34 46
Avkastning på eget kapital % 31% - –
Avkastning på totalt kapital % 13% - –
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2018 präglades av en hög orderingång, tillväxt och positiv utveckling inom flera områden. 

Försäljning inom bolagets basaffär, Elektrokemisk processindustri är stabil, och uppgick under året till 
samma nivå som tidigare år. Tillväxt i försäljning har främst skett inom området för vattenrening.
Efter att FN´s barlastvattenkonvention trädde i kraft 8:e september 2017 har marknaden för system av
barlastvattenrening ökat. Permascand har en unik position på den marknaden vilket haft en positiv effekt 
på omsättning och resultat. Affärsområdet Svetsade produkter är en liten del av totala omsättningen.

Företaget har fortsatt att satsa på att utveckla nya marknader, utveckling av kundanpassade produkter, 
samt förbättrade produktionsmöjligheter för att kunna möta nya krav. Företaget har en unik kompetens inom 
forskning kring elektrokemi och samarbetar med universitet och högskolor inom området. Årets forsknings- 
och utvecklingskostnader uppgick till 11 MSEK.

Under 2018 har stora resurser satsats på service och underhåll samt miljöbefrämjande åtgärder inom
produktionsområdet i Ljungaverk. 

Under 2018 har ledningsgruppen utökats med Jens Michael Povlsen, Quality Environmental Health Safety
Manager samt Linda Ekman, Chief Financial Officer

Hållbarhetsrapport
Permascand AB:s hållbarhetsarbete har fokuserats på områden som avser miljöpåverkan.
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser ytbehandling där titan, 
kolstål och nickel förbrukas. Produktionsprocessen har påverkan på yttre miljön och tillståndet avser 
även utsläpp i vatten, luft samt buller. 
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Eget kapital
2018-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital, 
Nyemission 

under reg

Fond för 
utveckl utgifter

Reservfond 
Övr bundna 

fonder

Över-
kursfond

Fond för 
verkligt värde

Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 6 000 6 401 1 200 – – 35 370 48 971
Justerad IB 6 000 6 401 1 200 – – 35 370 48 971
Årets resultat 4 953 4 953

Omföring mellanposter i eget kapital
Årets avsättning 432 – -432 –
Skatteeffekt – – – –
Summa – 432 – – – -432 –

Vid årets utgång 6 000 6 833 1 200 – – 39 889 53 922

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital, kkr 39 889, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 39 889
Summa 39 889

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 2 323 533 218 696
Kostnad för sålda varor -233 036 -168 605
Bruttoresultat 90 497 50 091
Försäljningskostnader -21 779 -27 714
Administrationskostnader 3 -35 158 -32 189
Forsknings- och utvecklingskostnader -11 202 -14 023
Övriga rörelseintäkter 231 1 928
Rörelseresultat 4 22 589 -21 907

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -134 –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 298 -553
Resultat efter finansiella poster 19 158 -22 459

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 5 -12 548 23 044
Resultat före skatt 6 610 585

Skatt på årets resultat 6 -1 657 –
Årets resultat 4 953 585
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7
och liknande arbeten 6 833 6 661

6 833 6 661
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 11 842 4 440
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 7 068 5 219
Inventarier, verktyg och installationer 10 25 209 22 829
Pågående nyanläggningar 
avseende anläggningstillgångar 11 4 211 –

48 330 32 488
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 12 – 134
Andra långfristiga fordringar 13 110 110

110 244
Summa anläggningstillgångar 55 273 39 393

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 69 938 28 184
Varor under tillverkning 19 706 10 378

89 644 38 562
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 76 573 39 473
Aktuell skattefordran 1 287 –
Övriga fordringar 4 987 3 990
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 023 1 412

84 870 44 875
Kassa och bank
Kassa och bank – 373

– 373
Summa omsättningstillgångar 174 514 83 809

SUMMA TILLGÅNGAR 229 787 123 203
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 15 6 000 6 000
Reservfond 1 200 1 200
Fond för utvecklingsutgifter 6 833 6 401

14 033 13 601
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 34 936 34 785
Årets resultat 4 953 585

14 39 889 35 370
53 922 48 971

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 16 16 439 6 191
Periodiseringsfonder 17 2 300 –

18 739 6 191
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 19 000 –
Skulder till koncernföretag 13 000 13 000

32 000 13 000
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 21 674 5 683
Förskott från kunder 49 518 11 202
Leverantörsskulder 39 868 25 889
Övriga skulder 2 830 2 450
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 11 236 9 818

125 126 55 041
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 229 787 123 203
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr 2018 2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 21 19 158 -22 459
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8 235 5 856

27 393 -16 603
Betald inkomstskatt -2 944 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 24 449 -16 603
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -51 082 26 233
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -38 823 7 896
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 54 094 -9 817
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 362 7 709

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -23 673 -7 020
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 100 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -432 -1 846
Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 005 -8 866

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 34 994 –
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 994 –

Årets kassaflöde -373 -1 157
Likvida medel vid årets början 373 1 530
Likvida medel vid årets slut 22 – 373
Poster som inte ingår i kassaflödet hänför sig till av- och nedskrivningar samt realisationsvinster.



Sida 7
Permascand AB
Org nr 556137-5022

Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

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

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna (fabriksbyggnader) har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i

 komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader 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, golv 50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 15-25 år
- Yttertak 30 år

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
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Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras
 aktuella plats och skick. 

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader
och de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen                     
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den
avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Skatt
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. 

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 
- 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 företagets kontroll,
  inträffar eller uteblir, eller
- 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.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:
- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
  företaget,
- Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
- Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas
  ägande till köparen,
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis
  förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan
  beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.

Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget
reducerar tillgångens redovisade värde.

Not 2 Nettoomsättning per geografisk marknad

2018 2017
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 32 655 48 497
Norge 22 188 29 333
EU och Island 163 753 71 192
Övriga världen 104 937 69 674

323 533 218 696
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2018 2017

KPMG
Revisionsuppdrag 219 225
Andra uppdrag 76 67

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i
enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar 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.

Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav
2018 män 2017 män

Sverige 109 76% 109 82%
Totalt 109 0% 109 0%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2018-12-31 2017-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 28% 0%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2018 2017

Löner och ersättningar 47 553 43 256
Sociala kostnader 21 710 17 430
(varav pensionskostnad) 1) (5 764) (6 889)

1) Av företagets pensionskostnader avser 694 (få 491) kSEK företagets VD.
Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2018 2017
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Löner och andra ersättningar 2 178 45 375 2 066 41 190
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Inga avgångsverelag utgår till VD och styrelse.
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Not 5 Bokslutsdispositioner, övriga
2018 2017

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning 
-  Maskiner och andra tekniska anläggningar -10 248 5 241
Periodiseringsfond, årets återföring -2 300 17 803

-12 548 23 044

Not 6 Skatt på årets resultat
2018 2017

Aktuell skattekostnad -1 520 -
Skatt till följd av ändrad beskattning -137 –

-1 657 –

Avstämning av effektiv skatt

2018 2017
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 6 610 585

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% -1 454 22,0% -129

Ej avdragsgilla kostnader 0,8% -56 -22,0% -52

Ej skattepliktiga intäkter 0,0% – -8,9% 52

Skillnad skattemässiga avskrivningar och bokförda 0,1% -10 0,0%

Rättelse tidigare års skattekostnad 2,1% -137 0,0% –

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 0,0% – -22,1% 129
Redovisad effektiv skatt 25,1% -1 657 -30,9% –

Kommentar

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 701 5 855
Övriga investeringar 431 1 846
Vid årets slut 8 132 7 701

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1 040 -780
Årets avskrivning -260 -260
Vid årets slut -1 300 -1 040

Redovisat värde vid årets slut 6 833 6 661
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Not 8 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 22 441 21 330
Nyanskaffningar 8 406 1 110
Omklassificeringar 2 036 –
Avyttringar och utrangeringar -103 –
Vid årets slut 32 780 22 441

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -18 001 -17 305
Omklassificeringar -2 104 –
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 70 –
Årets avskrivning -903 -696
Vid årets slut -20 938 -18 001
Redovisat värde vid årets slut 11 842 4 440

Varav mark 2018-12-31 2017-12-31
Redovisat värde vid årets slut 277 228

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 81 356 77 174
Nyanskaffningar 3 472 4 182
Avyttringar och utrangeringar -398 –
Vid årets slut 84 430 81 356

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -76 137 -75 534
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 184 –
Årets avskrivning -1 409 -603
Vid årets slut -77 362 -76 137
Redovisat värde vid årets slut 7 068 5 219
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 61 429 59 703
Nyanskaffningar 7 585 1 726
Omklassificeringar 257 –
Avyttringar och utrangeringar -2 004 –
Vid årets slut 67 267 61 429

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -38 600 -34 304
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 2 004 –
Omklassificeringar -258 –
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -5 204 -4 296
Vid årets slut -42 058 -38 600

Redovisat värde vid årets slut 25 209 22 829

Anskaffningsvärdet har minskat med ett investeringsbidrag från Tillväxtverket på 6 657 tkr som  
erhölls år 2014.

Not 11 Pågående nyanläggningar 
avseende anläggningstillgångar

2018-12-31 2017-12-31

Vid årets början – –
Investeringar 4 211 –
Redovisat värde vid årets slut 4 211 –

Not 12 Andelar i koncernföretag
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 134 134
Likvidation – –
Vid årets slut 134 134

Redovisat värde vid årets slut – 134

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag
2018-12-31 2017-12-31

Antal Andel Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

Permascand A/S, 996 153 851, Oslo, Norge 100 100,0 - 134
– 134

Not 13 Andra långfristiga fordringar
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 110 110

110 110

Redovisat värde vid årets slut 110 110
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Not 14 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 39 889 tkr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 39 889
Summa 39 889

Not 15 Antal aktier och kvotvärde
2018-12-31 2017-12-31

antal aktier 1 200 000 1 200 000
kvotvärde 5 5

Not 16 Ackumulerade överavskrivningar
2018-12-31 2017-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 439 6 191
16 439 6 191

Not 17 Periodiseringsfonder
2018-12-31 2017-12-31

Avsatt räkenskapsår 2018 2 300 –
2 300 –

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalkostnader 11 288 7 898
Reservering för reklamationer -52 –
Övriga poster – 1 920

11 236 9 818

Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 15 400 5 000
Företagsinteckningar 48 500 28 500
Spärrade medel i bank - 370

63 900 33 870

Eventualförpliktelser
Bankgarantier 5 012 2 651
Villkorlig återbetalningsskyldighet för erhållna bidrag 2 403 330

7 415 2 981
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Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck
i balans- och resultaträkning.

Not 21 Betalda räntor och erhållen utdelning
2018 2017

Erhållen ränta 1 1
Erlagd ränta -1 832 -409

Not 22 Likvida medel
2018-12-31 2017-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel – 3
Banktillgodohavanden – 370

– 373

Not 23 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Permascand Group AB, org nr 556906-5385 med säte i Ljungaverk.
Permascand Group AB upprättar ej koncernredovisning då företaget och dess samtliga dotterföretag
omfattas av en koncernredovisning som upprättas av Permascand Holding AB, org nr 559011-1240.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1 (1) % av inköpen och 0 (1) % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 24 Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: (Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
Avkastning på
eget kapital: Res efter fin netto i förhållande till genomsnittligt eget kapital o obesk reserver (exkl latent skatt)
Avkastning på
totalt kapital: Res efter fin netto plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning
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