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Styrelsen för ETC Bygg AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet med utveckling av byggnationer som kallas Passivhus.
 
ETC Bygg AB är en självaständig del av ETC sfären men har med andra bolag en gemensam värdegrund 
som verksamheten grundas på.
Bolagets viktigaste uppdrag, utöver kärnverksamheten, är att aktivt arbeta mot klimathotet baserat på 
IPCC:s analyser och aktivt delta i åtgärder r att minska företagets och de anställdas, men också 
kundernas klimatutsläpp.
 
Varje år genomför sfären projekt i ett program kallat "Från Hopp till Handling" där förändring 
presenteras brett för allmänheten och där vi förutom ekonomisk redovisning också lägger till redovisning 
av beräknad CO2 minskning av de åtgärder bolagen genomför. Generellt gäller att bolagen arbetar för 
eldrift vad gäller transporter, själv erbjuder ekologisk klimatpositiv mat till medarbetare och investerar i 
fossilfria projekt.
Företaget erbjuder samtliga anställda som avstår från privata flygresor under ett år, två dagars extra 
ledigt för att exempelvis använda det till längre tågresor.
De mediepublikationer som ingår i sfären har tagit ett aktivt beslut att tacka nej till olika annonser som 
anses hamna i konflikt med bolagens målsättning. Det gäller annonser för alkohol och tobak, anonnser 
för nätkasinon och andra liknande verksamheter samt - som första mediehus globalt - ett nej till fossila 
annonser digitalt och i tryck.
 
Utöver klimatpositiva åtgärder arbetar förtagen med en feministisk värdegrund, antirasistiskt och grundar 
arbetet utifrån de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på betydelsen av att alla människor har 
samma rättigheter och lika värde.
Företagen uppmuntras att arbeta transparent och inbjuda kunder och allmänheten insyn i verksamheten. 
Företagen uppmuntras också att jobba med affärsområden där Crowdfounding blir en naturlig del i 
inkludering av många sammarbetspartners och allmänhet.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2017/18    
Nettoomsättning 0 0
Resultat efter finansiella poster 0 4
Balansomslutning 70 602 19 147
Soliditet (%) 44 63

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital

Aktie-
Ej 

registrerat Överkurs- Balanserat Årets Totalt
kapital aktiekapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 500 000 11 500 000   3 119 12 003 119
Ej registrerad nyemission   21 176 100   21 176 100
Nyemission 213 900 -2 300 000    -2 086 100
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:    3 119 -3 119 0
Årets resultat    1 1
Belopp vid årets utgång 713 900 9 200 000 21 176 100 3 119 1 31 093 120

     
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 3 119
överkursfond 21 176 100
årets vinst 1

21 179 220
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 21 179 220
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 



ETC Bygg AB
Org.nr 559123-4934

3 (8)

Resultaträkning Not 2019-01-01
-2019-12-31

2017-08-31
-2018-12-31

(17 mån)
 

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 6 454 375 2 510 000
Övriga rörelseintäkter 5 572 465 3 020

12 026 840 2 513 020

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -8 169 920 -1 481 603
Övriga externa kostnader -2 470 465 -259 866
Personalkostnader 2 -264 534 -140 676
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -400 000 -400 000

-11 304 919 -2 282 145
Rörelseresultat 721 921 230 875

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 102 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -722 022 -226 873

-721 920 -226 873
Resultat efter finansiella poster 1 4 002

Resultat före skatt 1 4 002

Skatt på årets resultat 0 -884
Årets resultat 1 3 118
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 3 3 200 000 3 600 000

3 200 000 3 600 000

Summa anläggningstillgångar 3 200 000 3 600 000

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Pågående arbete för annans räkning 4 8 964 375 2 510 000

8 964 375 2 510 000

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 304 69 800
Fordringar hos övriga företag som det finns ett 
ägarintresse i 8 444 894 5 533 841
Aktuella skattefordringar 15 114 19 640
Övriga fordringar 766 946 99 811
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 300 0

9 239 558 5 723 092

Kassa och bank 49 197 571 7 313 709
Summa omsättningstillgångar 67 401 504 15 546 801

SUMMA TILLGÅNGAR 70 601 504 19 146 801
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 713 900 500 000
Ej registrerat aktiekapital 9 200 000 11 500 000

9 913 900 12 000 000

Fritt eget kapital
Överkursfond 21 176 100 0
Balanserad vinst eller förlust 3 119 0
Årets resultat 1 3 119

21 179 220 3 119
Summa eget kapital 31 093 120 12 003 119

Långfristiga skulder 5
Byggnadskreditiv 39 121 108 371 058
Övriga skulder 0 6 466 500
Summa långfristiga skulder 39 121 108 6 837 558

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 50 071 0
Leverantörsskulder 322 306 300 064
Övriga skulder 9 284 4 037
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 615 2 023
Summa kortfristiga skulder 387 276 306 124

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 601 504 19 146 801
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändringar i resultaträkningen, 
balansräkningen, kassaflödesanalys eller noter och någon effekt i det egna kapitalet har med anledning 
av övergången till K3 inte uppkommit.
 
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.
 
Pågående entreprenadarbeten och liknande
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 belopp 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 redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 år

Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
 
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 mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas.
 
 



ETC Bygg AB
Org.nr 559123-4934

7 (8)

 
Inkomstskatter 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2019 2017-08-31
 -2018-12-31

Medelantalet anställda 0,5 0,5

 
Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 000 000 0
Inköp  4 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 000 000 4 000 000

Ingående avskrivningar -400 000 0
Årets avskrivningar -400 000 -400 000
Utgående ackumulerade avskrivningar -800 000 -400 000

Utgående redovisat värde 3 200 000 3 600 000

 
 
 
Not 4 Pågående arbete för annans räkning

2019-12-31 2018-12-31

Pågående arbete 8 964 375 2 510 000
8 964 375 2 510 000
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Not 5 Långfristiga skulder

2019-12-31 2018-12-31

 
Byggnadskreditiv -39 121 108 -371 058
Övriga långfristiga skulder 0 -6 466 500

-39 121 108 -6 837 558

Det finns ingen fastställd amorteringsplan på de långfristiga skulderna men då det gäller inlåning för 
investeringar i solceller där återbetalning kan krävas inom tre månader ligger de som amortering inom ett 
år för att förtydliga att återbetalning kan behöva ske.
 
 
 
Stockholm 2020-
 
 
 

Johan  Ehrenberg Tommy Rundqvist
VD

Rolf Hansson
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Börje Krafft  
Auktoriserad revisor
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Fastställelseintyg
 
Undertecknad styrelseledamot i ETC Bygg AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i 
årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2020-                            . Årsstämman beslutade att 
godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
 
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med 
originalen.
 
 
Stockholm 2020-
 
 
 
 
Johan Ehrenberg
 


