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En stark bas är formad inför 
fortsatt expansion

2020 var ett mycket intressant år för Harju Elekter i 
Sverige. Bolagen SEBAB och Grytek, som förvärva
des 2018 av Harju Elekter i Estland, har fusionerats 
och bytt namn till Harju Elekter AB. All verksamhet 
i Sverige är nu med andra ord samlad under det 
gemensamma koncernvarumärket Harju Elekter. 
Moderbolaget Harju Elekter i Estland är noterat  
på Nasdaq Tallinn.

Koncernens verksamhet är inriktad på att utveckla 
och tillverka lösningar för eldistribution, telekom, 
fiber och automation. Många av koncernens kunder 
finns i de nordiska länderna inom energisektorn,  
tele kom- och tillverkningsindustri, samt i den  
marina sektorn.

Denna årsredovisning presenterar balans- och 
resultat räkning för verksamheten i Sverige för  
helåret 2020.  

Konsoliderat resultat för bolagen inom 
Harju Elekter Sverige

De operativa bolagen i Sverige är från och med  
1 januari 2021 Harju Elekter AB och Harju Elekter 
Services AB. De ingår i en koncern där moderbolaget 
är As Harju Elekter i Estland. 

Då den formella årsredovisningen inte presenterar 
den totala nettoomsättningen från de tidigare legala 
enheterna, Harju Elekter AB (tidigare SEBAB AB), 
GRYTEK AB, samt Harju Elekter Services AB (tidigare 
Harju Elekter AB) har en sammanställning gjorts här 
nedan. Syftet är att ge en bättre bild av verksamheter 
och en indikation om förväntningarna inför 2021.

Nettoomsättning samtliga enheter i Sverige under 
2020, rensat från interna beställningar:

Enhet SEK

Harju Elekter AB                                                      195 000 000 

Grytek AB                                                                   25 000 000

Harju Elekter Services AB                                     55 000 000

Totalt:                                                                          270 000 000

 

EBIT beräknat till:                                                    6 000 000
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– Under 2020 har fokus varit på att samla all verk
sam het under en legal enhet i Sverige och bygga 
varumärket Harju Elekter, säger Mikael Schwartz 
Jonsson, VD. 

– Vi har introducerat en tydlig projektorganisation och 
utvecklat projektledning och konstruktion vidare. En 
helt ny hemsida har lanserats och vi har börjat synas 
i olika medier. Trots ett tufft år med pandemi och oro 
i omvärlden så har vi klarat oss mycket bra och går 
starkt in i 2021, säger Mikael.

Under 2021 fortsätter Harju Elekter att arbeta med 
kunder inom energisektorn och fastighetssektorn, 
samt spårbunden trafik, för att säkerställa en stabil 
elförsörjning genom högkvalitativa distributions- och 
fördelningslösningar. 

Mer offensiv markandsbearbetning kommer att ske 
under 2021 inom affärsområdena Förnybart och 
Kommunikation, som omfattar bland annat 5G och 

fiberlösningar, samt Automation. Syftet är att etablera 
Harju Elekter om en stark och kompetent partner  
också inom dessa områden i Sverige. 

En utmaning är dock arbetskraftsförsörjningen, 
framför allt vad gäller elkonstruktörer, men genom 
etableringen av ett konstruktionskontor i Västerås, 
samt satsning på ’Employer Branding’, hoppas Harju 
Elekters ledning attrahera fler medarbetare för att 
kunna ta hand om det starka inflödet av nya  
beställningar.

Sammanfattningsvis är utsikterna för 2021 mycket 
goda för Harju Elekter i Sverige.

Mikael Schwartz Jonsson
VD

”Utsikterna för 2021 
är mycket goda  
för Harju Elekter  
i Sverige”

NÅGRA ORD FRÅN VD
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Flerårsöversikt (TSEK) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 195 283 143 365 88 964 86 328 90 749

Resultat efter finansiella poster 4 041 -12 141 289 2 287 5 208

Rörelsemarginal (%) 2,7 -8,5 0,3 2,6 5,8

Balansomslutning 107 100 86 263 47 408 48 431 44 085

Soliditet (%) 22,8 17,0 51,0 49,6 55,0

Antal anställda 69 41 39 27 23

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Information om verksamheten
Harju Elekter AB ingår i Harju Elekter koncernen och är 
ett marknads- och ingenjörsbolag som säljer elkraft-
anläggningar framförallt i Norden. Bolaget har sina 
rötter i SEBAB AB samt GRYTEK AB som sedan 2018 
ingår i koncernen. Bolaget har över 30 års erfarenhet 
av projekt inom sina affärsområden, För nybart, Energi, 
Infrastruktur, Automation, Kommunikation samt  
Industri-/ kommersiella fastigheter.
 
Under 2020 har bolaget fortsatt sin utveckling och har 
markant ökat sin omsättning samt gjort en resultat-
förbättring. Expansionen gäller inte bara omsättning 
utan även personal och nya investeringar i affärssystem 
samt en helt ny plattform på www.harjuelekter.se.
 
Företaget har sitt säte i Malmö. Produktion i Finspång, 
Borlänge och Stockholm. Regionkontor i Luleå,  
Västerås och Borås.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under hösten fusionerades Grytek AB med Sebab AB. 
Därefter gjordes en namnändring på Sebab AB till 
Harju Elekter AB (2020-12-14). Det forna Harju Elekter 
AB fick då namnet Harju Elekter Services AB.
 
Som i övriga världen har inte den globala pandemin 
inte gått obemärkt förbi. 2020 har varit att tufft år för 
medarbetare, kollegor och vänner. Harju Elekter AB:s 
inledning på pandemin var besvärlig och produktionen  
i Finspång fick gå ned i arbetstid under en period. 
Dock har branschen varit positiv och bolaget har fått 
betydande beställningar under året, som levererades 
under Q3, Q4 och fortsatt under 2021. Ett av de största 
projekten har varit uppgraderingen av två Metro-
stationer i Slussen, Stockholm, till region Stockholm. 
Vi hoppas dock att 2021 blir ljusare på alla sätt och att 
vi börja träffa gamla som nya kunder fysiskt igen. 
 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga  
risker och osäkerhetsfaktorer
Harju Elekter har vuxit kontinuerligt år efter år efter 
intåget 2010 på den svenska marknaden. Trots om-
världens problem 2020 var den organiska tillväxten i 
Harju Elekter kraftig, detta gör att också att framtids-
tron är stor inom både det svenska bolaget och i  
koncernen i stort. De närmaste åren ser vi en till växt-
resa inom framförallt våra stationsprojekt inom energi- 
och infrasektorn.
 
Användande av finansiella instrument
Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.  
Inom efterföljande perioder kommer finansiella 
tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas 
kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets  
princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknads värde.
 
Hållbarhetsupplysningar
Harju Elekter AB fortsätter genom sin ISO 9001 & 14001 
certifiering att bedriva kvalitets- och miljö arbete för att 
ständigt uppnå förbättringar. Dessa två standarder ligger 
till grund för alla våra processer och hållbarhets arbete. 
Vi arbetar aktivt för att vår verksamhet ska ha så liten 
negativ miljöpåverkan som möjligt. Detta innebär att 
alla våra processer, från försäljning till leverans av våra 
produkter och tjänster inom elkraftsområdet, omfattas 
av vårt hållbarhet sarbete. Information om vår verksam-
het och miljö policy delas på ett öppet och objektivt sätt 
på vår hemsida och med personer som arbetar för, 
eller på uppdrag av, Harju Elekter i Sverige.
 
Vår målsättning är också att som bolag bli helt fossil-
fria, i ett led att lyckats med detta producerar vi större 
delen av vår el genom egen solcellsanläggning. Övrig el 
köps enbart från fossilfri produktion. Vi har även startat 
vår förflyttning mot elbilar, där våra säljare nu använder 
laddhybrider som standard.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100% av AS HARJU ELEKTER,  
org. nr. 10029524, i Estland.
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RESULTATRÄKNING

SEK Not

20200101

20201231

20190101

20191231
Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2 195 282 684 143 365 344

Förändring av lagervaror under tillverkning,  

färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  2 015 216 0
Övriga rörelseintäkter  2 597 607 528 806

  199 895 507 143 894 150

    

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror  -147 316 279 -115 177 480

Övriga externa kostnader 3 -14 619 502 -13 973 877

Personalkostnader 4 -31 902 979 -25 538 858

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  

och immateriella anläggningstillgångar  -512 715 -517 980
Övriga rörelsekostnader  -251 086 -519 423

  194 602 561 155 727 665

Rörelseresultat  5 292 946 11 833 515

    

Resultat från finansiella poster    

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar  -25 046 -21 996

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  114 0

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 227 079 -285 886

Resultat efter finansiella poster  4 040 935 12 141 397

    

Resultat före skatt  4 040 935 12 141 397

    

Skatt på årets resultat 5 327 524 2 446 548

ÅRETS RESULTAT  4 368 459 9 694 849
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SEK Not

20200101

20201231

20190101

20191231

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   

EGET KAPITAL 11, 12   

Bundet eget kapital    
Aktiekapital  100 000 100 000

Reservfond  20 000 20 000

  120 000 120 000

    

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  19 969 062 23 982 878

Årets resultat  4 368 459 -9 694 849

  24 337 521 14 288 029

Summa eget kapital  24 457 521 14 408 029

    

Långfristiga skulder 13   

Lån 7 341 243 5 000 000

Summa långfristiga skulder  7 341 243 5 000 000

    

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit 14 18 498 023 9 214 525

Skulder till koncernföretag  15 300 10 798 358

Leverantörsskulder  35 644 297 21 273 967

Fakturerad men ej upparbetad intäkt  7 983 258 13 776 654

Övriga skulder  6 557 580 7 964 755

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 6 603 398 3 826 423

Summa kortfristiga skulder  75 301 856 50 183 742

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  107 100 620 86 262 711

    

BALANSRÄKNING
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SEK Not

20200101

20201231

20190101

20191231

TILLGÅNGAR    
    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
    

Immateriella anläggningstillgångar    

Goodwill 6 0 189 446

  0 189 446

    

Materiella anläggningstillgångar    

Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 622 681 0

Inventarier, verktyg och installationer 8 1 869 008 1 078 026

  2 491 689 1 078 026

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 55 700 80 746

Uppskjuten skattefordran  5 031 474 2 446 548

  5 087 174 2 527 294

Summa anläggningstillgångar  7 578 863 3 794 766

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

    

Varulager m m   

Råvaror och förnödenheter  21 686 651 12 240 616

Varor under tillverkning  2 625 901 557 086

Färdiga varor och handelsvaror  3 858 589 4 630 217

  28 171 141 17 427 920

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  58 876 969 49 905 840

Fordringar hos koncernföretag  0 3 474 204

Övriga fordringar 527 022 2 771 038

Upparbetad men ej fakturerad intäkt  10 470 913 7 473 376

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 1 474 937 1 202 825

  71 349 841 64 827 283

    

Kassa och bank  775 212 742

Summa omsättningstillgångar  99 521 757 82 467 945

    

SUMMA TILLGÅNGAR  107 100 620 86 262 711
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NOTER

Not 1 Redovisnings och värderings
principer
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats 
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelse fordringar och rörelseskulder redovisas i rörelse-
resultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk  
används valutaterminer.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med  
föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som 
intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är för-
knippade med ägandet av varan har överförts från företaget 
till köparen.
 
Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som 
intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras 
eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen 
avräknas successivt.
 
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas 
för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas 
det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som  
en kostnad.
 
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de be-
lopp som fakturerats beställaren under samma period. Om 
de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten  
utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som 
fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger 
de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran 
vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
 

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas:
 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill: 20%

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den 
period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar.
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och andra tekniska anläggningar: 10%
Inventarier, verktyg och installationer: 20%

Finansiella instrument
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas  
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde 
och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets 
princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 
 
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-
naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instru mentets effektivränta. Härigenom överensstämmer 
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det  
belopp som ska återbetalas.
 
NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV FINANSIELLA 
ANLÄGG NINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på 
nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggnings-
tillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången 
bedöms vara bestående och prövas individuellt. 
 
Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas 
utifrån verkligt värde i enlighet med reglerna i kapitel 12  
i BFNAR 2012:1 (K3). 
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 
som operationella. Operationella leasingavtal redovisas som 
en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. 
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade 
försäljnings pris minskat med försäljningskostnader.  
Inkurans i varulagret har inte beaktats.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
 
AKTUELL SKATT
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
 
UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod 
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skatte-
fordringar på temporära skillnader som uppstår mellan 
bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och 
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skatte-
satser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anlägg-
ningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot 
framtida skattemässiga överskott.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersätt-
ningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning 
(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad 
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse 
att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 

PENSIONER
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.  
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
under den period de anställda utför de tjänster som ligger 
till grund för förpliktelsen.
 
Fusion
Fusionen mellan systerföretagen har redovisats i enlighet 
med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:5) om 
redovisning av fusion. Tillgångar och skulder har värderats 
enligt koncern värdesmetoden.  
 
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som 
boksluts dispositioner.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar. (Ej presenterad i detta 
dokument).
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassa-
medel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är 
noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i 
spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
RÖRELSEMARGINAL (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

SOLIDITET (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade  
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balans omslutning.
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisnings-
principer, baseras ofta på ledningens bedömningar, upp-
skattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den 
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedöm-
ningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal 
andra faktorer, som under rådande omständigheter anses 
vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte 
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfal-
let kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och 
antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en be-
tydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
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Not Fusion Grytek AB
Under året har Grytek AB med organisationsnummer 
556928-1693 fusionerats med företaget. Resultat- och 
balansräkningsposterna i Grytek AB per fusionsdagen 2020-
10-29 framgår nedan. Nettoomsättning och rörelseresultat 
som inte redovisas i företaget uppgick vid fusionsdagen till 
24 841 780 respektive -6 641 678.

 Belopp per 20201029  

Materiella anläggningstillgångar 934 669

Uppskjuten skattefordran 2 257 402

Omsättningstillgångar 15 936 565

Skulder 23 689 393

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2020 2019 

Nettoomsättningen per rörelsegren  

Installationsprojekt  
och partihandel med elartiklar -195 282 684 143 365 344

 195 282 684 143 365 344

   

Nettoomsättningen per geografisk marknad 

Norden 195 282 684 142 950 480

Övriga Europa 0 414 864

Övriga Världen 0 0

 195 282 684 143 365 344
  
       

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovis-
ningen 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 arbets-
uppgifter.
 
 2020 2019  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
5560296740
Revisionsuppdrag 235 000 184 000

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 35 700 25 600
Skatterådgivning 4 500 77 000

Övriga tjänster 21 800 14 000

 297 000 300 600
  

Not 4  Anställda och personal kostnader
 2020 2019

Medelantalet anställda

Kvinnor 4 2

Män 65 39

 69 41

   

Löner och andra ersättningar   

Anställda 21 489 178 17 238 592

 21 489 178 17 238 592

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för anställda 2 303 547 1 492 688

Övriga sociala avgifter  
enligt lag och avtal 5 965 808 5 681 493

 8 269 355 7 174 181

   

Totala löner, ersättningar,  
sociala kostnader och 
pensions kostnader 29 758 533 24 412 773

     
Personalstyrkan har under året gått ifrån 41 heltidsanställda  
till 69. Den stora ökningen kommer ifrån fusionen med 
systerbolaget Grytek AB. Ledningens målsättning är att i 
Sverige kontinuerligt öka personalstyrkan de kommande 
åren. Vi ser ett behov att stärka konstruktionsavdelningen 
samt projektledningen med resurser i takt med att antalet 
projekt blir större.
 
 

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt
 2020 2019

Skatt på årets resultat   

Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader 327 524 2 446 548
Totalt redovisad skatt 327 524 2 446 548

   

Avstämning av effektiv skatt 2020 2019

Redovisat resultat före skatt 4 040 935 -12 141 397

Skatt enligt gällande skattesats -864 760 2 549 693

Ej avdragsgilla kostnader -115 342 -103 145

Resultat fusion januari-oktober 1 421 319  

Effekt av ändrad skattesats -113 693  
Redovisad effektiv skatt 327 524 2 446 548

NOTER
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Not 6 Goodwill
 20201231 20191231

Ingående anskaffningsvärden 947 247 947 247

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 947 247 947 247
  

Ingående avskrivningar -757 801 -568 352

Årets avskrivningar -189 446 -189 449

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 947 247 757 801

Utgående redovisat värde 0 189 446 

Not 7 Maskiner och andra  
tekniska anläggningar

 20201231 20191231 

Ingående anskaffningsvärden 1 384 795 1 285 844

Inköp 84 115 100 891

Försäljningar/utrangeringar 0 -1 940

Omklassificeringar -1 353 374  

Fusion 1 050 551  

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 166 087 1 384 795
   

Ingående avskrivningar -1 128 969 -1 030 137

Omklassificeringar 1 129 713  

Årets avskrivningar -120 729 -98 832

Fusion -423 421  

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 543 406 1 128 969
   

Utgående redovisat värde 622 681 255 826
    
 

Not 8 Inventarier, verktyg  
och installationer

 20201231 20191231 

Ingående anskaffningsvärden 1 379 227 1 210 099

Inköp 1 045 904 169 128

Omklassificeringar -466 450  

Fusion 580 245  

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 2 538 926 1 379 227

Ingående avskrivningar -811 527 -581 828

Omklassificeringar 590 406  

Årets avskrivningar -430 591 -229 699

Fusion -272 706  

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 924 418 811 527

Ej avskrivningsbara inventarier 254 500 254 500

Utgående ackumulerade  
uppskrivningar 254 500 254 500

  

Utgående redovisat värde 1 869 008 822 200

Not 9 Andra långfristiga  
värdepappersinnehav

 20201231 20191231

Ingående anskaffningsvärden 744 157 744 157

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 744 157 744 157

Ingående nedskrivningar -663 411 -641 415

Årets nedskrivningar -25 046 -21 996

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar 688 457 663 411

Utgående redovisat värde 55 700 80 746
  
 

Not 10 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

20201231 20191231

Förutbetalda hyreskostnader 1 140 470 656 123

Övriga förutbetalda kostnader 224 797 546 702 

Förutbetalda försäkringskostnader 109 670 0 

1 474 937 1 202 825
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Not 11 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier Kvotvärde

A-Aktier 1 000 100 

1 000

  

 Not 12 Disposition av vinst eller förlust

 20201231

Förslag till vinstdisposition  

Styrelsen föreslår att till  
förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst 19 969 062

Årets vinst 4 368 459 

 24 337 521 

Disponeras så att i ny räkning 
överföres 24 337 521
    
 

Not 13 Långfristiga skulder
 20201231 20191231

Förfaller senare än fem år 
efter balansdagen

 

TNÅA  AB 7 341 243 5 000 000

7 341 243 5 000 000
   
 

Not 14 Checkräkningskredit
 20201231 20191231

Beviljat belopp på check-
räkningskredit uppgår till 20 000 000 10 000 000

Utnyttjad kredit uppgår till 18 498 023 9 214 525

Ställda säkerheter

Företagsinteckning 20 000 000 10 000 000

20 000 000 10 000 000
  
 

Not 15 Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

20201231 20191231

Upplupna semesterlöner 3 377 122 2 174 191

Upplupna sociala avgifter 2 116 964 1 235 107

Övriga upplupna kostnader 1 109 311 417 126

6 603 397 3 826 424

      

Not Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets slut
Den 1/1-2021 tar Harju Elekter AB över Harju Elekter  
Services AB:s verksamhet.

NOTER
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Harju Elekter AB, Bariumgatan 15–19, 213 64 Malmö. 040 601 05 00. info.se@harjuelekter.com

www.harjuelekter.se

 

Snabbfakta Harju Elekter 
Verksamhet: Norden och Baltikum

Huvudkontor: Tallinn, Estland

Noterad: Nasdaq Tallinn

Omsättning 2020: Koncernen 1 500 MSEK,  
Sverige 270 MSEK

Medarbetare i Sverige: 80

Produktion och försäljning i Sverige:  
Borlänge, Grytgöl, Malmö och Stockholm,  
samt försäljning i Borås, Luleå och Västerås

Lösningar för elektrifiering,  
0,4-170 kV, telecom och fiber:

• Primär- och sekundärstationer

• Låg- och mellanspänningsställverk

• Kabelskåp

• Centraler

• Likriktarstationer

• SCADA system

• Teknikhus

• Fiberbodar

• IT skåp, IT-rack

Omfattande resurser:

• Förstudier

• Projektledning

• Konstruktion

• Montage 

• FAT-tester

• Installation 

• Driftsättning

• Service


