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Styrelsen och verkställande direktören för Tiohundra AB får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Tiohundra AB, ägs till 100 procent av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), där 
Region Stockholm och Norrtälje kommun till lika delar är medlemmar.
 
Enligt ägardirektiven ska bolaget utifrån sin roll, att bedriva verksamhet omfattande både inom 
kommunens och landstingets ansvarsområden, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att 
därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Härigenom skall bolaget också bli ett 
föredöme för andra delar av regionen, liksom för övriga regioner i landet.
 
Tiohundra AB bedriver verksamhet inom hälsa, sjukvård och omsorg. Bolagets verksamhet ska omfatta 
somatisk akutsjukvård, geriatrik, primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt 
äldre- och handikappomsorg, socialpsykiatri och skolhälsovård. Verksamheten ska bedrivas i Norrtälje 
kommun. 
  
Bolaget har sitt säte i Norrtälje.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Även under 2021 har bolagets verksamhet i stor utsträckning präglats av pandemin. Under det första 
halvåret var smittspridningen i samhället fortsatt hög vilket innebar att Norrtälje sjukhus, för att hantera 
den ökade belastningen på sjukhusvården, antingen var i förstärknings- eller stabsläge. I takt med att 
befolkningen vaccinerades och smittspridningen avtog växlade sjukhusets fokus till den vård som inte 
kunnat utföras till följd av pandemin. Under hösten har Norrtälje sjukhus, inom ramen för i budgeten 
fastställda ekonomiska förutsättningar, ökat operationskapaciteten för att arbeta bort den uppskjutna 
vården och därmed uppfylla vårdgarantin.
 
Trycket på övriga akutsjukhus i Region Stockholm har under året varit högt. Genom att ta emot 
IVA-patienter från andra sjukhus i regionen samt genomföra akuta operationer, som i huvudsak skulle 
utförts på Danderyds sjukhus, har Norrtälje sjukhus avlastat och bidragit till ett fungerade hälso- och 
sjukvårdsystem i Region Stockholm. Under hösten har det goda samarbetet med Danderyds sjukhus 
intensifierats och Norrtälje sjukhus har avlastat Danderyd genom att ta emot ambulanser från Österåkers 
och Vallentunas kommuner. Erfarenheterna från pandemin vittnar om att Tiohundra AB fortsatt är en viktig 
aktör i Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem.
 
Bolagets husläkarmottagningar har under året tagit ett stort ansvar för att vaccinera de äldre som är 
listade på bolagets mottagningar. Redan i april hade 95 procent i åldersgruppen över 80 år fått en första 
dos av vaccinet mot covid-19. Under hösten har arbetet fokuserat på att komma i kapp med de årliga 
kontroller som fått skjutas upp med anledning av pandemin samt säkerställa en hög vaccinationsgrad 
bland listade patienter.
 
Trots att pandemin dominerat har Tiohundra AB under året fortsatt bedriva verksamhetsutveckling för att 
medborgarna i Norrtälje kommun ska få tillgång till vård- och omsorg av hög kvalitet. I slutet av december 
fattade KSON:s direktion beslut om att det sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteamet (SAMS), som 
bedrivits i projektform, från och med 2022 skulle bli ett tilläggsuppdrag till sjukhusavtalet och därmed en 
permanent del av vårdutbudet i kommunen. Erfarenheterna från personal och patienter visar på att SAMS 
varit viktigt i vården av multisjuka äldre och framför allt för personer med hjärtsvikt och KOL som 
huvuddiagnoser. Under projektperioden har i genomsnitt cirka 30 patienter per månad varit inskrivna i 
SAMS. Sammanfattningsvis innebär SAMS ett mer personcentrerat arbetssätt och patienterna tas om 
hand på en effektivare vårdnivå utanför slutenvården.
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Köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin har länge varit långa. För att öka tillgängligheten har 
verksamheten infört förändrade arbetssätt, exempelvis psykoedukation och gruppbehandling, som 
medfört att det inte längre finns köer till första besök och behandling. Individuell behandling blir ett nästa 
steg om behov finns. Dock kvarstår utmaningar för att komma till rätta med väntetider till neuropsykiatriska 
utredningar.
 
Inom hemtjänsten har digitala lås installerats och digitala inköp införts vilket både leder till ökad säkerhet 
och bättre nyttjande av hemtjänstens resurser. Inom vård- och omsorgsboenden har ett korttidsboende i 
undermåliga lokaler flyttats med syftet att förbättra både kvalitet och kostnadseffektivitet. Vidare har 
Hamnens serviceboende öppnat med tio platser för brukare med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, ofta i kombination med andra psykiatriska diagnoser.
 
En förutsättning för att bolaget ska haft möjligheter att bedriva vård, omsorg och utveckling under 
ytterligare ett år med covid-19 har varit de enastående insatser som bolagets chefer och medarbetare 
gjort. Utan dessa fantastiska och lojala medarbetare hade bolaget inte kunnat tillhandahålla vård och 
omsorg av god kvalitet till kommunens befolkning. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Pandemins fjärde våg slog till med kraft i början av januari vilket medförde att antalet patienter i 
covid-flödet på Norrtälje sjukhus ökade från låga nivåer. Ökad smittspridning i kombination med hög 
sjukfrånvaro bland personalen medförde att sjukhuset under januari pendlat mellan stabs- och 
förstärkningsläge. Elektiva operationer har ställts in för att hantera det akuta flödet. Även 
omsorgsverksamheterna har påverkats av den fjärde vågen på grund av hög sjukfrånvaro bland personal 
samt myndigheternas rekommendationer avseende karantän. 
 
Möjligheter till fortsatt drift
Mot bakgrund av att merparten av de avtal som bolaget tecknat med Kommunalförbundets Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje (KSON) inte räknas upp för 2022 kommer verksamheterna vara tvungna att genomföra 
nödvändiga effektiviseringar för att klara det fastställda resultatkravet för året. Att bolagets eget kapital 
stärkts under senare år innebär möjligheter att klara tillfälliga fluktuationer i det ekonomiska resultatet.
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De ekonomiska förutsättningarna för 2022 är utmanande. I budgeten antas att avtalen med KSON, 
exklusive sjukhusavtalet, inte räknas upp i nivå med den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället. 
För att säkerställa att bolaget har en hållbar ekonomi behöver verksamheterna under året genomföra 
nödvändiga effektiviseringar. 
 
Hur pandemin utvecklas framöver kommer att ha betydelse för om fokus under 2022 kommer att vara på 
att hantera de akuta effekterna av pandemin eller på att hantera det uppdämda vårdbehov som pandemin 
inneburit. 
 
Forskning och utveckling
Tiohundra AB strävar efter att vara ledande inom vård och omsorg och har uppmärksammats för 
innovationer och nya arbetssätt som effektiviserar arbetet och samtidigt främjar patient-, kund- och 
brukarsäkerheten. Kompetenta och engagerade medarbetare är en av de viktigaste komponenterna i 
dagens sjukvård och omsorg. Bolaget erbjuder möjlighet till kompetensutveckling, utbildning och forskning 
för medarbetarna.
 
Trots rådande covid-pandemi har bolaget upprätthållit FoUU-verksamheten. Under 2021 har över 1 000 
studerandeveckor genomförts med studerande från bland annat sjuksköterskeprogrammet och 
fysioterapiprogrammet. Därutöver har bolaget ett stort utbildningsuppdrag och tar emot studerande från 
olika utbildningar, bland annat AT- och ST-läkare. 
 
Under 2021 har 20 regionnära FoUU-projekt erhållit medel. Exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt 
som bedrivs inom Tiohundra är vård vid hjärtstopp, egenvård vid astma, biomarkörer för barn med feber, 
hur förflyttning av patienter kan göras smidigare utan risk för arbetsskada, mobila arbetssätt på 
vårdavdelningar och SÄBO. Utöver dessa projekt deltar Tiohundra aktivt i olika innovations- och 
utvecklingsprojekt med externa aktörer. Under 2021 har Tiohundra haft ett samarbete med Region 
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Uppsala Innovation och testat tre olika modeller för internt innovationsarbete bland annat innovationsjakt 
för framtagande av innovativa idéer och en idéstation för patienter och anhöriga att delge 
förbättringsförslag. Under tidiga hösten 2021 gick Tiohundra in med en ansökan till Vinnova om att 
studera mobila vårdformer tillsammans med Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Region Kronoberg 
vilken beviljades. En fortsättning på denna ansökan planeras in i början av 2022. I slutet av 2021 
beviljades forskare inom Tiohundra från BUMM och Primärvården ett VR anslag om arbete med 
infektioner hos barn.
 
Icke-finansiella upplysningar
Personal
Antalet anställda har minskat från 2 199 i december 2020 till 2 190 i december 2021. För 2021 uppgick 
totala sjukfrånvaron inom bolaget i genomsnitt till 9 procent vilket är en minskning jämfört med 2020 
(9,9%). Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma vid symtom har haft stor 
påverkan på sjukfrånvaron. Under året så har rehabiliteringsprocessen uppdaterats och förbättrats och 
cheferna har vid två tillfällen fått en genomgång av den.

Miljö och hållbarhet
I november genomfördes en miljörevision som konstaterade att finns ett moget och väl infört 
miljöledningssystem i bolaget.  

En separat hållbarhetsrapport biläggs denna årsredovisning.

Tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Bolaget är inte tillståndspliktigt enligt nuvarande miljölagstiftning.
 
Ägarförhållanden
Tiohundra AB, ägs till 100 procent av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, där Region 
Stockholm och Norrtälje kommun till lika delar är medlemmar.

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 1 722 720 1 723 807 1 617 552 1 638 853 1 574 099
Resultat efter finansiella poster -33 090 92 728 -59 149 -7 385 -27 751
Rörelsemarginal (%) 1,3 9,4 -3,1 1,1 -0,4
Kassalikviditet (%) 313,2 329,5 271,1 272,7 242,5
Soliditet (%) 13,0 13,6 2,2 3,8 3,7

Tiohundra AB redovisar ett resultat för 2021 på -40,1 miljoner kronor. Resultatet exklusive 
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -33,1 miljoner kronor. 
 
Rörelsen intäkter uppgår till 1 809 miljoner kronor vilket är i nivå med 2020. Rörelsens kostnader uppgår 
till 1 787 miljoner kronor.  Bolagets största kostnadspost utgörs av personalkostnader. För 2021 
summerar lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter och pensionskostnader till 1 412 miljoner kronor.  
Sammantaget uppgår rörelsens resultat för 2021 till 22,3 miljoner kronor. 
 
Finansnettot uppgår till 55,4 miljoner kronor varav effekten av ändrad diskonteringsränta uppgår till 43,5 
miljoner kronor. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutade i juni om 
att tillföra Tiohundra AB 49,4 miljoner kronor som villkorat aktieägartillskott för att täcka det underskott 
som uppkommit till följd av sänkt diskonteringsränta.     
                        
Uteblivna intäkter och merkostnader till följd av pandemin uppgår till 24,3 respektive 35,5 miljoner kronor. 
Bolaget har erhållit ersättning från Region Stockholm på 24,9 miljoner kronor för merkostnader till följd av 
pandemin.
 
Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgår till 22,6 miljoner kronor. Pandemin har påverkat 
upparbetningsgraden av investeringar och att planerade investeringar därmed skjutits fram i tid.
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Förändring av eget kapital

Aktie- Balanserat Årets Totalt
kapital resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 17 300 000 50 740 594 36 618 313 104 658 907
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:  36 618 313 -36 618 313 0
Erhållna aktieägartillskott  49 400 000  49 400 000
Årets resultat -40 116 338 -40 116 338
Belopp vid årets utgång 17 300 000 136 758 907 -40 116 338 113 942 569

17 300 aktier med ett kvotvärde om 1 000 kr.
Bolaget har under året erhållit villkorat aktieägartillskott om 49 400 tkr (50 700 tkr). Totalt erhållna och ej 
återbetalade villkorade aktieägartillskott summerar till 323 616 tkr (274 216 tkr). Bolagets eget kapital 
uppgår per december till 113,9 miljoner kronor.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 136 758 907
årets förlust -40 116 338

96 642 569
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 96 642 569
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 1 722 720 1 723 807
Övriga rörelseintäkter 3, 4 86 086 86 271

1 808 805 1 810 078

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -91 465 -82 706
Övriga externa kostnader 5, 6 -262 024 -242 631
Personalkostnader 7 -1 411 851 -1 303 708
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -21 177 -19 252

-1 786 517 -1 648 297
Rörelseresultat 22 289 161 781

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 245 91
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -55 623 -69 143

-55 378 -69 053
Resultat efter finansiella poster -33 090 92 728

Bokslutsdispositioner 10 -4 000 -38 000
Resultat före skatt -37 090 54 728

Skatt på årets resultat 11 -3 026 -18 110
Årets resultat -40 116 36 618
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 5 318 4 115
Inventarier, verktyg och installationer 13 56 993 56 846

62 311 60 961

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 14 48 200 48 200
Summa anläggningstillgångar 110 511 109 161

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 121 446 121 015
Aktuella skattefordringar 43 626 12 863
Övriga fordringar 21 861 2 809
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 154 888 107 834

341 821 244 521

Kassa och bank 677 509 639 731
Summa omsättningstillgångar 1 019 330 884 252

SUMMA TILLGÅNGAR 1 129 841 993 413

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 17 300 17 300

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 136 759 50 741
Årets resultat -40 116 36 618

96 643 87 359
Summa eget kapital 113 943 104 659

Obeskattade reserver 16 42 000 38 000

Avsättningar
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt 
tryggandelagen 17 648 474 582 417

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 31 226 23 152
Övriga skulder 50 371 46 638
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 243 827 198 547
Summa kortfristiga skulder 325 424 268 337
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 129 841 993 413
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -33 090 92 728
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 86 501 84 878
Betald skatt -33 789 -87
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 19 622 177 519

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av rörelsefordringar -66 538 4 407
Förändring av rörelseskulder 57 087 20 497
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 171 202 423

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 12, 13 -22 601 -19 217
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 13 808 827
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 793 -18 390

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott 49 400 50 700
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49 400 50 700

Årets kassaflöde 37 778 234 733

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 639 731 404 998
Likvida medel vid årets slut 20 677 509 639 731
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Rättelser av fel
Tidigare har Tiohundra AB bokfört debiterad preliminärskatt som kortfristig fordran. Felet är rättat från 
2021 och preliminärskatten bokförs under skatteskulder.
Förändringen innefattar också justering i årsredovisningens balansräkning då nettosumman av aktuell 
skatt är en fordran. 
 
Intäktsredovisning
Försäljning av vårdtjänster redovisas i enlighet med upprättade vårdavtal. För utförda vårduppdrag 
redovisas inkomster som är hänförliga till uppdraget som intäkt i förhållande till vårduppdragets 
färdigställandegrad på balansdagen. Ett vårduppdrags färdigställandegrad mäts kontinuerligt genom 
rapportering av vårdåtgärder. 
 
Då Tiohundra AB:s vårduppdrag består i omhändertagande av patienter, är det inte möjligt att mäta 
nedlagda utgifter per patient. Bolagets patientrelaterade utgifter kostnadsförs sålunda i takt med att de 
uppstår.
 
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Efter genomgång av befintliga anläggningstillgångar har konstaterats att inga betydande komponenter 
med väsentligt olika nyttjandeperioder har identifierats.
 
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är 
väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen när det, på bas av tillgänglig 
information, är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller 
företaget och att anskaffningsvärdet på tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande 
utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den 
ursprungliga nivån. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som en kostnad i den period de 
uppkommer.
 
Bilar 5 år
Medicinsk utrustning 5 år
Datautrustning 5 år
Övriga inventarier 5 år
Ombyggnation av hyrda lokaler 5 år

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från 
nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto har erlagts som leasingavgift under året.
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Skatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.
 
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.
 
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och 
det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas 
efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
 
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga 
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
 
Aktieägartillskott
Aktieägartillskott redovisas efter sin ekonomiska innebörd i enlighet med K3-regelverket som 
aktieägartillskott.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 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. 
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något 
ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt 
Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.
 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period den anställda utför de 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift om 
pensionsskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag (KPA Pension) och redovisas enligt den 
erhållna uppgiften.
 
Avseende 2021 års resultat har bolaget tillämpat följande bedömning av hanteringen av resultateffekten 
som en förändrad diskonteringsränta på bolagets pensionsskuld medför. Bolaget redovisar 
resultateffekten det år som den av Finansinspektionen rekommenderade diskonteringsräntan avser, vilket 
innebär att resultateffekten för den i oktober 2021 fastställda räntan för år 2022 kommer att redovisas 
under 2022.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2021 2020

Nettoomsättningen per verksamhetsgren   
Patientintäkter 19 800 17 437
Sålda primärtjänster 931 583 932 566
Sålda övriga tjänster 33 837 31 182
Erhållna bidrag 737 500 742 622

1 722 720 1 723 807

 
Not 3 Offentliga bidrag
Bolaget har erhållit 28,5 mkr i statliga bidrag samt bidrag om 24,9 mkr avseende merkostnader för 
covid-19 2021 via Region Stockholm och Norrtälje kommun. Vidare har bolaget erhållit 9,9 mkr avseende 
sjuklönekostnader och arbetsgivaravgifter.
 
 
Not 4 Övriga rörelseintäkter

2021 2020

Statliga stimulansmedel 34 118 38 837
Övriga rörelseintäkter 51 967 47 434

86 085 86 271

 
Not 5 Operationella leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, exkl. lokaler, uppgår till 9 748 tkr (11 252  tkr). Årets 
kostnad för förhyrda lokaler uppgår till 57 539 tkr (57 541 tkr). Företagets leasingavtal avser i huvudsak 
leasing av bilar, telefonväxel, kopiatorer, kaffeautomater och mattor. 
Leasingavtal gäller för 24-36 månader. Hyresavtalen gäller perioder 1-10 år.

Avgifterna nedan avser ej uppsägningsbara operationella leasingavtal.
 

2021 2020

Framtida minimileaseavgifter (exklusive lokaler)   
Ska betalas inom 1 år 5 776 7 392
Ska betalas inom 2-5 år 3 455 5 369
Ska betalas senare än 5 år 212 396

9 443 13 157

Framtida minimihyresavgifter hyresavtal lokaler  
Ska betalas inom 1 år 76 088 106 456
Ska betalas inom 2-5 år 20 581 93 636
Ska betalas senare än 5 år 7 853 10 886

104 522 210 978



Tiohundra AB
Org.nr 556595-7395

12 (17)

 
 
Not 6 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 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 arbetsuppgifter.
 

2021 2020
Landstingsintern revision   
Arvode till lekmannarevisorer  0

 0

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Revisionsuppdrag 437 326
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  0
Skatterådgivning 23 46

460 372
Svensk Certifiering Norden AB   
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 191  

191  

 
Not 7 Anställda och personalkostnader

2021 2020

Medelantalet anställda
Kvinnor 1 830 1 863
Män 360 336

2 190 2 199

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 2 633 2 746
Övriga anställda 982 222 927 604

984 855 930 350

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 652 655
Pensionskostnader för övriga anställda 91 823 70 445
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 319 411 290 754

411 886 361 854

Övriga personalkostnader 15 118 11 504

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 1 411 859 1 303 708

Pensionsförpliktelser
Nuvarande styrelse och verkställande direktör 4 436 3 839

4 436 3 839
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 57 % 43 %
Andel män i styrelsen 43 % 57 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 84 % 81 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 16 % 19 %

 
Avtal om avgångsvederlag
Tiohundra AB har rätt att säga upp VD med omedelbar verkan. Lön utgår då med den lön som VD har vid 
uppsägningstidpunkten under 24 månader, dock längst till och med den månad VD fyller 65. VD behöver 
under denna tid inte stå till bolagets förfogande. Erhåller VD annan förvärvsinkomst under dessa 24 
månader ska trots detta uppsägningslön utgå under de första 12 månaderna. För resterande 12 månader 
minskas uppsägningslönen lönen med 100% av den nya förvärvsinkomsten. Motsvarande gäller 
beträffande pensionsavsättning belöpande på lönen under denna tid. 

Är grunden för uppsägningen att VD grovt åsidosatt sina skyldigheter mot bolaget har han inte någon rätt 
till ovan nämnda uppsägningslön.

VD har vid egen uppsägning en uppsägningstid om sex månader.
 
 
 
Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2021 2020

Övriga ränteintäkter -245 -91
-245 -91

 
 
Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

2021 2020

Räntedel avseende pensionskostnader -55 580 -69 121
Övriga räntekostnader -43 -22

-55 623 -69 143

 
Not 10 Bokslutsdispositioner

2021 2020

Avsättning till periodiseringsfond 0 -26 000
Förändring av överavskrivningar -4 000 -12 000

-4 000 -38 000

 
Not 11 Aktuell och uppskjuten skatt

2021 2020

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -3 026 -18 110
Totalt redovisad skatt -3 026 -18 110
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Avstämning av effektiv skatt
2021 2020

  
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -37 090 54 728

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 7 641 21,40 -11 712
Ej avdragsgilla kostnader  -464  -251
Skatteeffekt av aktieägartillskott bokfört 
direkt mot eget kapital  -10 176  -10 850
Årets skatteeffekt på skattemässiga 
underskott    4 868
Övrigt  -26  -166
Redovisad effektiv skatt -8,16 -3 026 33,09 -18 110

 
Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 733 22 480
Inköp 2 794 1 253
Försäljningar/utrangeringar -152 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 375 23 733

Ingående avskrivningar -19 617 -18 169
Försäljningar/utrangeringar 152 0
Årets avskrivningar -1 592 -1 449
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 057 -19 618

Utgående redovisat värde 5 318 4 115

 
 
Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 242 247 224 747
Inköp 19 806 17 964
Försäljningar/utrangeringar -7 273 -464
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 254 780 242 247

Ingående avskrivningar -185 401 -167 960
Försäljningar/utrangeringar 7 198 363
Årets avskrivningar -19 584 -17 804
Utgående ackumulerade avskrivningar -197 787 -185 401

Utgående redovisat värde 56 993 56 846
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Not 14 Fordringar hos koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 48 200 48 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 200 48 200

Utgående redovisat värde 48 200 48 200

 
 
 
Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 128 649 88 837
Förutbetalda hyreskostnader 7 018 8 179
Övriga poster 19 220 10 818

154 887 107 834

 
Not 16 Obeskattade reserver

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 16 000 12 000
Periodiseringsfond 2020 26 000 26 000

42 000 38 000

 
Not 17 Avsättningar

2021-12-31 2020-12-31

Pensioner och liknande förpliktelser   
Belopp vid årets ingång 582 417 516 059
Årets avsättningar 66 057 66 358

648 474 582 417

 
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 28 356 32 301
Upplupna semesterlöner 52 633 46 508
Upplupna sociala avgifter 34 981 35 981
Pensionskostnader 42 622 29 732
Löneskatt på pensioner 66 124 31 840
Övriga poster 19 111 22 184

243 827 198 546
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Not 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 21 177 19 252
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -732 -726
Förändring avsättning till pension 22 557 24 942
Förändring avsättning till diskonteringsränta 43 500 41 417
Övrigt  -7

86 502 84 878

Not 20 Likvida medel
Under 2021 öppnade Tiohundra AB ett inlåningskonto hos DNB Bank ASA, Swedish Branch.
 

2021-12-31 2020-12-31

Likvida medel
Kassamedel 12 17
Banktillgodohavanden 677 487 639 709
Övriga poster 10 5

677 509 639 731
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Norrtälje den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
 
 
 
 
 
Barbro Naroskyin Peter Graf
Ordförande Verkställande direktör

Agneta Jöhnk Claes Ånstrand

Gunilla Edvinsson Göran Hägerfelth

Göran Stiernstedt Maarit Korkeila Lidén

Annika Westlund Andreas Lundin

Crister Hallingström Kristina Drotz

 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
 
 
 
Anders  Rabb
Auktoriserad revisor


