
ÅRSREDOVISNING OCH
KONCERNÅRSREDOVISNING

2021



 

 

 
 
 
 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
 
Inledning 4 

Koncernöversikt 5 

Förvaltningsberättelse 6-11 

Koncernens resultaträkning 12 

Koncernens balansräkning 13-14 

Rapport över förändringar i koncernens egna kapital 15 

Koncernens kassaflödesanalys 16 

Moderföreningens resultaträkning 17 

Moderföreningens balansräkning 18-19 

Rapport över förändringar i moderföreningens egna kapital  20 

Moderföreningens kassaflödesanalys 21 

Noter 22-34 

Revisionsberättelse 35-36 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 37 



 

 

 
 
 
 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
 
Inledning 4 

Koncernöversikt 5 

Förvaltningsberättelse 6-11 

Koncernens resultaträkning 12 

Koncernens balansräkning 13-14 

Rapport över förändringar i koncernens egna kapital 15 

Koncernens kassaflödesanalys 16 

Moderföreningens resultaträkning 17 

Moderföreningens balansräkning 18-19 

Rapport över förändringar i moderföreningens egna kapital  20 

Moderföreningens kassaflödesanalys 21 

Noter 22-34 

Revisionsberättelse 35-36 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 37 



4

Inledning 

2021 – Ett år präglat av tillväxt, coronavirus och stora investeringar 

 
4 

Under 2021 fortsatte coronapandemins härjningar 
såväl i Sverige som i övriga världen. I vår egen värld 
innebar detta att olika försiktighetsåtgärder fick 
vidtas såsom att delar av Flexilasts personal arbet-
ade hemifrån under vintern, våren och senare delen 
av hösten 2021. Ett scenario som vi vant oss vid 
sedan pandemin debuterade i Sverige under våren 
2020 och som därefter fungerat tillfredsställande 
under perioder med hög smittspridning i samhället. 

Inledningen av 2021 var som helhet starkare än året 
innan med stora positiva avvikelser för flera affärs-
områden. För Flexilasts affärsområden Industri & 
Handel, Jordbruk & Livsmedel, Modul samt Kran & 
Special var dock inledningen av 2021 lite trögare än 
förväntat.  

Under våren 2021 intensifierades förhandlingarna 
med Adapteo AB avseende ett köp av deras fastig-
het Borret 15 i Eslöv. Med anledning av detta avhölls 
i Flexilast Ek. för. den 10 april 2021 en extrastämma 
där delägarna i Flexilast ställde sig positiva till ett 
förvärv, varpå förhandlingarna slutfördes och fastig-
heten förvärvades förpackad i ett fastighetsbolag 
som förvärvades i Eslövåkarna AB per den 1 juli 
2021. Efter förvärvet har ytterligare ytor på fastig-
heten asfalterats samtidigt som om- och tillbyggnad 
har gjorts för att bl a ge plats för lastramper i an-
slutning till huvudbyggnaden. Fastigheten används 
huvudsakligen för lager- och logistikändamål och 
utgöra en väsentlig del i en tilltänkt fortsatt tillväxt 
för Flexilasts tredjepartslogistik. I linje med denna 
ambition lagras alltjämt Adapteos husmoduler på 
fastighetens gårdsytor. Invändigt har vi sedan 
sommaren 2021 en ny verksamhet i form av mellan-
lager av bilrutor för Saint-Gobain Sekurit Scandi-
navia AB och i skrivande stund också vitt socker i 
storsäck för Nordic Sugar. Kontorsytor i den externa 
kontorsbyggnaden och intilliggande markytor hyrs 
av Markkompaniet. Sammanfattningsvis har vi fått 
en bra start efter vårt förvärv av fastigheten och 
hoppas kunna följa upp detta med fler affärer under 
2022 och kommande år.  

 

 

 

Det andra halvåret 2021 kännetecknades av höga 
omsättningsutfall för de flesta av Flexilasts affärs-
områden. Till del förklaras detta av kraftigt stigande 
drivmedelspriser som via rörliga drivmedelstillägg 
eller indexuppräkningar till största delen övervältra-
des på marknaden. Pga. eftersläpningar i kompen-
sationen för de höga drivmedelspriserna tillsamm-
ans med mycket brant stigande drivmedelspriser 
genomgick många åkerier en svår period under 
hösten trots en i de flesta fall hög beläggningsgrad. 
Problemet har sedermera ytterligare förstärkts 
under vintern och våren 2022 då drivmedels-
priserna nått nya rekordnivåer vilket f ö utgör ett 
stort problem för hela transportnäringen.  

Flexilast noterade det högsta omsättningsutfallet 
någonsin när vi nu summerar helåret 2021. Förutom 
de höga drivmedelspriserna förklaras detta också av 
flera lyckade affärer tillsammans med glädjande 
framgångar också hos våra kunder. Bland affärs-
områden utmärker sig särskilt affärsområde Bygg & 
Entreprenad där omsättningen ökade med närmare 
30% relativt 2020. Men även i affärsområde Miljö 
återfinns en noterbar positiv avvikelse om drygt 
17% i omsättningstillväxt. Bland Flexilasts övriga 
verksamheter är det förstås drivmedelsförsäljning-
en som har ökat kraftigt pga. de kraftigt stigande 
drivmedelspriserna, men också pga. en ökad försälj-
ning i volym. Omsättningen på våra fastigheter ök-
ade också under 2021 som en konsekvens av för-
värvet av fastigheten Eslöv Borret 15. De förluster 
som noteras för 2021 i dotterföretagen Hörby-
ortens Åkeri AB och EGM Maskin AB möts av åt-
gärdsplaner under 2022 som förankrats i bolagens 
resp. styrelser och som förhoppningsvis ger avsedd 
effekt på resultaten i dessa företag. 

Till sist och som alltid vill jag rikta ett stort Tack till 
alla våra delägare samt deras och vår personal för 
utmärkta insatser och ett mycket bra samarbete 
under 2021! Nu riktar vi åter våra blickar och våra 
gemensamma ansträngningar mot framtiden med 
förhoppningar om att äntligen få lämna coronapan-
demin bakom oss! 
 
Henrik Anderson                                
vd Flexilast Ek. för.
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ÅRSREDOVISNING OCH 
KONCERNÅRSREDOVISNING 

 
för 

Flexilast 
Ekonomisk Förening 

742000-0403 
 

verksamhetsåret 
2021-01-01 – 2021-12-31 

 
 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande årsredovisning och koncern-
årsredovisning för 2021. 
 
Styrelsens säte: Eslöv 
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). 
 
Verksamhet 
 
Föreningens ändamål är att bedriva en kundinriktad transport- och logistikförsäljningsverk-
samhet som främjar delägarnas ekonomiska intressen samt att bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet. 
 
I föreningen och dotterbolagen bedrivs terminal- och lagringsverksamhet, förvaltning av 
koncernens fastighetsbestånd, åkeriverksamhet samt maskinuthyrningsverksamhet. 
 
Koncernförhållande 
 
Flexilast är moderförening i en koncern med fyra helägda dotterbolag: 
 
- Eslövåkarna AB 
- Hörbyortens Åkeri AB 
- EGM Maskin AB 
- Flexilast Logistik AB 
 
Eslövåkarna AB och Hörbyortens Åkeri AB förvaltar koncernens fastighetsbestånd i Eslöv 
respektive Hörby samt bedriver var för sig transportverksamhet med egna transportfordon. 
Dessutom bedriver Eslövåkarna AB lager- och terminalverksamhet i Eslöv. 
 
EGM Maskin AB bedriver maskinuthyrningsverksamhet.  
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Flexilast Logistik AB äger en fastighet i södra Stockholms län. Fastigheten ger förutsättning för 
fordonsparkeringar, omlastningar, lagring och övrig logistikverksamhet som är förenad med 
moderföreningens omfattande transporter av husmoduler. 
 
Resultat och ställning  
 
Koncernen (Mkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 612,3 563,0 561,4 583,0 532,6 

Resultat efter finansiella poster 4,2 4,7 4,5 5,7 6,9 

Balansomslutning 260,9 191,0 180,3 188,6 170,2 

Soliditet 26,7% 34,3% 34,1% 30,5% 32,4% 

Antal anställda 52 50 51 49 51 

 
Soliditeten är beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid årets utgång. 
 
 
Nettoomsättning (Mkr) 

 
2021 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

 
2017 

Avv 
2020 

Flexilast Ek För 619,2 568,4 567,2 590,1 536,6 50,8 
Eslövåkarna AB 5,3 6,2 6,6 8,5 6,9 -0,9 
Flexilast Logistik AB 0 0 0 0 0 0 
Hörbyortens Åkeri AB 8,0 7,2 6,5 0,6 0,2 0,8 
EGM Maskin AB 13,3 12,3 13,4 17,1 13,7 1,0 

 645,8 594,1 593,7 616,3 557,4 51,7 

Koncerninterna elimineringar -33,5 -31,1 -32,3 -33,3 -24,8 -2,4 

Koncernfakturering 612,3 563,0 561,4 583,0 532,6 49,3 
 
 
Resultat efter finansiella poster (Kkr) 

 
2021 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

 
2017 

Avv 
2020 

Flexilast Ek För 2 668 2 025 3 279 3 770 6 283 643 
Eslövåkarna AB 414 1 578 728 4 56 -1 164 
Flexilast Logistik AB 356 446 466 516 -95 -90 
Hörbyortens Åkeri AB -271 32 45 37 -3 -303 
EGM Maskin AB 230 56 19 1 045 1 013 174 

Andel i intresseföretags resultat 1 768 1 541 1 169 853 792 227 
Koncerninterna elimineringar -1 000 -1 000 -1 166 -513 -1 123 0 

Koncernresultat 4 165 4 678 4 540 5 712 6 923 -513 
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Koncernens verksamhet och resultat 
Tillsammans med dotterbolagen kan Flexilast erbjuda marknaden ett brett register av 
transport-, logistik- och maskintjänster.  
 
Moderföreningens resultat skapas i huvudsak genom marknadsföring och försäljning av 
transport- och logistiktjänster. 
 
Sett över helåret och den rådande pandemin till trots har vi i Flexilast haft ett bra år under 
2021. Vi noterar att efterfrågan på Flexilasts tjänster under året i stort har varit stabil och bra 
eller t o m mycket bra inom flera affärsområden. Särskilt utmärker sig affärsområde Bygg & 
Entreprenad med en kraftig ökning av omsättningen under 2021. Även affärsområde Miljö har 
under det gångna året haft en bra tillväxt medan affärsområde Kran & Special samt Jordbruk 
& Livsmedel noterar en liten tillbakagång som i det senare fallet kan tillskrivas ett lite sämre 
skördeutfall än tidigare år. Omsättningen för affärsområdena Industri & Handel, Modul och 
Maskin har utfallit ungefär såsom förväntat. Vi noterar inga stora kundtapp under året och ej 
heller belastas verksamheten med några väsentliga kundförluster. 
 
Coronapandemin har varit i stort fokus i hela världen även under 2021, så också i Sverige där 
den påverkat många företag negativt i flera olika branscher. Flexilast har i detta avseende inte 
noterat någon stor påverkan på verksamheten som kan tillskrivas pandemin. Huvuddelen av 
personalen har i möjligaste mån arbetat hemifrån under långa perioder i kvartal ett, två och 
fyra 2021 för att inte äventyra verksamheten eller personalens hälsa i det fall smittspridning 
med koppling till någon av våra arbetsplatser skulle ha brutit ut. 
 
Nya framtidsorienterade satsningar har gjorts i Flexilasts koncept för tredjepartslogistik för att 
i första hand möjliggöra en framtida tillväxt men där också nya kunduppdrag redan har till-
kommit under verksamhetsåret 2021. 
 
När vi summerar det totala ekonomiska utfallet för Flexilast 2021 kan vi konstatera att vi har 
haft ett bra år med en rekordhög omsättning som uppgår till över 630 Mkr i moderföreningen 
och ett resultat som ligger tydligt över det budgeterade resultatet för verksamhetsåret som 
helhet. 
 
Antalet andelsägare i Flexilast var vid utgången av 2021 102 och antalet andelar var totalt 192. 
 
Eslövåkarna AB bedriver en väl utvecklad och fungerande terminalverksamhet samt uthyrning 
av verkstadslokaler, tvätthall, uppställningsplatser och kontorslokaler. I Eslövåkarna gjordes 
under året en mycket stor investering då fastigheten Eslöv Borret 15 efter en tids förhand-
lingar förvärvades per den 1 juli 2021. Fastigheten var då förpackad i ett fastighetsbolag, Eslöv-
åkarna Fastighets AB, som innan årsskiftet fusionerades in i företaget Eslövåkarna AB. 
 
I Eslövåkarna AB:s åkeriverksamhet är för närvarande två fordon sysselsatta med transporter 
av livsmedel i lösningsform. 
 
Verksamheten i Hörbyortens Åkeri AB är med sina lokaler och markytor centralt belägen i 
Hörby tätort där företaget har uthyrning av kontorsutrymmen, garage och uppställnings-
platser. På fastigheten bedriver moderföreningen en tankanläggning, vilken används med en  
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förhållandevis hög frekvens. I Hörbyortens Åkeri AB:s åkerirörelse finns f n fyra skåpekipage 
som är verksamma i moderföreningens affärsområde Industri & Handel.  
 
EGM Maskin AB:s verksamhet består i uthyrning av entreprenadmaskiner med tillhörande 
maskinförare. Maskinparken består av 12 grävmaskiner och hjullastare i varierande storlek 
samt ett tiotal anställda maskinister. 
 
Flexilast Logistik AB äger en fastighet i Nykvarn i södra Stockholms län där det finns hård-
gjorda ytor för fordonsparkeringar, omlastningar, upplag och övrig logistikverksamhet som är 
förenad med moderföreningens omfattande transporter av prefabricerade husmoduler. På 
fastigheten finns även en personalbod med dusch, toalett och uppehållsrum. Solpaneler sörjer 
till stor del för elförbrukningen. 
 
Kvalitet och miljö 
 
Moderföreningen är sedan flera år kvalitetscertifierad enligt SS-EN ISO 9001 och miljö-
certifierad enligt SS-EN ISO 14001. Detta borgar för att vi kontinuerligt arbetar för att höja 
kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Det innebär också att moderföreningen bl a arbetar för 
en god och säker arbetsmiljö och skyddar den yttre miljön genom att använda modern teknik 
för återvinning och rening.  
 
Flexilast bedriver ett välutvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete, där syftet är att förebygga 
och främja en god arbetsmiljö. Flexilast är arbetsmiljöcertifierat enligt SS-EN-ISO 45001. Det 
stärker både Flexilasts varumärke med engagerad och ansvarstagande personal, samt höjer 
kvaliteten för tjänsterna vi utför åt våra kunder och stärker också samarbetet med övriga 
intressenter. 
 
Miljön är viktig för oss och vi försöker ständigt arbeta för att minska den påverkan vår verk-
samhet har på miljön. Detta är orsaken till att man även har möjlighet att tanka 100% HVO vid 
vår dieselanläggning i Eslöv. För att ytterligare bidra till att minska vår klimatpåverkan och 
reducera utsläpp av CO2 har Flexilast lanserat ett ”EKO tillägg” som innebär att man som kund, 
genom ett mindre pristillägg, kan välja att köpa en fossilfri och klimatsmart transport. Efter 
den energikartläggning som är gjord på fastigheten görs fortlöpande underhåll och investe-
ringar på det som påvisar den snabbaste och effektivaste energibesparingen.  
 
Flexilast har valt att ställa sig bakom Fair Transport. Fair Transport är transportnäringens håll-
barhetscertifiering av godstransporter på väg. Flexilast är även sedan Q1 2022 hållbarhets-
certifierade. Certifieringen säkerställer att transporterna utförs på ett trafiksäkert, klimat-
smart och ansvarsfullt sätt, och revideras löpande via en oberoende tredjepartsgranskning. 
 
Flexilasts intressenter blir mer och mer engagerade i miljöfrågor och ställer allt högre krav på 
vår hållbarhet. Det är framför allt våra kunder som i större utsträckning efterfrågar miljö-
analyser och andra rapporter avseende CO-utsläpp. Detta är en utveckling vi välkomnar och 
vi anpassar våra system så att det är möjligt att ta fram efterfrågade uppgifter. Under 2021 
har bl.a en API lösning utvecklats mot Naturvårdsverket. Som transportör, ombud och använ-
dare skall man enligt lag rapportera samtligt farligt avfall till Naturvårdverket, vilket bidrar till 
en tydligare bild av flödet av farligt avfall i hela landet.  
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Koncernens verksamhet och resultat 
Tillsammans med dotterbolagen kan Flexilast erbjuda marknaden ett brett register av 
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heller belastas verksamheten med några väsentliga kundförluster. 
 
Coronapandemin har varit i stort fokus i hela världen även under 2021, så också i Sverige där 
den påverkat många företag negativt i flera olika branscher. Flexilast har i detta avseende inte 
noterat någon stor påverkan på verksamheten som kan tillskrivas pandemin. Huvuddelen av 
personalen har i möjligaste mån arbetat hemifrån under långa perioder i kvartal ett, två och 
fyra 2021 för att inte äventyra verksamheten eller personalens hälsa i det fall smittspridning 
med koppling till någon av våra arbetsplatser skulle ha brutit ut. 
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i första hand möjliggöra en framtida tillväxt men där också nya kunduppdrag redan har till-
kommit under verksamhetsåret 2021. 
 
När vi summerar det totala ekonomiska utfallet för Flexilast 2021 kan vi konstatera att vi har 
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och ett resultat som ligger tydligt över det budgeterade resultatet för verksamhetsåret som 
helhet. 
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förhållandevis hög frekvens. I Hörbyortens Åkeri AB:s åkerirörelse finns f n fyra skåpekipage 
som är verksamma i moderföreningens affärsområde Industri & Handel.  
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Moderföreningen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Tillståndsplikten 
avser drivmedelsanläggningarna i Eslöv, Hässleholm, Hörby och Höör samt tvättanläggningen 
i Eslöv. 
 
Utsikter för koncernen 2022 
 
Under 2021 har vi i Sverige haft en omfattande spridning av coronaviruset med stor sam-
hällspåverkan. Sedan den 9 februari 2022 klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig 
sjukdom och påverkan på samhället i allmänhet och så även näringslivet förväntas därmed 
minska. Vi förväntar oss mot bakgrund av detta att coronapandemin inte kommer att ha 
någon påverkan på Flexilasts verksamhet. Ett väsentligt större problem är att de kraftiga höj-
ningarna av drivmedelspriserna under andra halvåret 2021 fortsatt under vintern och våren 
2022 bl a som en effekt av den höjda reduktionsplikten för fossila drivmedel samt det försäm-
rade säkerhetsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina. En fortsatt kraftig stegring av 
drivmedelspriserna kommer att öka insatskostnaderna, leda till inflation och sannolikt få en 
avsvalnade effekt på konjunkturen och då inte minst efterfrågan på transporter och andra 
energikrävande sektorer. 
 
Om vi bortser från ovanstående så har vi all anledning att se positivt på utvecklingen under 
2022. Vi har i skrivande stund stora pågående projekt inom affärsområde Bygg & Entreprenad, 
vi får positiva signaler från våra kunder gällande utvecklingen för affärsområde Modul och en 
hög beläggning som förväntas fortgå inom affärsområde Industri & Handel. Även för övriga 
affärsområden får vi försiktigt positiva signaler gällande utvecklingen under 2022 och har mot 
bakgrund av detta funnit anledning att med tillförsikt se positivt på Flexilasts utveckling under 
2022 förutsatt att inte de ovan beskrivna eller andra händelser i vår omvärld drastiskt ändrar 
förutsättningarna för en bra utveckling under året. 
 
Särskilt fokus kommer från såväl ledning som styrelse under 2022 riktas mot utvecklingen i 
dotterföretagen EGM Maskin AB och Hörbyortens Åkeri AB där vi under året har haft stora 
problem med de ekonomiska utfallen. Vidare kommer stort fokus även tillskrivas utvecklingen 
av koncernens likvida situation efter stora investeringar framför allt avseende fastigheten 
Eslöv Borret 15 och som fordrade en mycket stor upplåning. 
 
Mycket glädjande är att vårt tillsammans med Sortera AB samägda återvinningsföretag ”DT-
Recycling i Eslöv AB” nu beviljats ett B-tillstånd och står inför uppstart av återvinningsverk-
samheten av schakter, betong, asfalt, tegel m fl material på fastigheten Hammaren 2 i Eslöv. 
Detta efter flera års handläggning av bl a Eslövs kommun och Länsstyrelsen i Skåne. Vår 
ambition är att efter utgången av överklagandeperioden starta upp verksamheten så snart 
som möjligt. 
 
Riskfaktorer 
 
Konjunkturberoende 
Efterfrågan på Flexilasts resurser påverkas av förändringar i det allmänna konjunkturläget, 
men särskilt av förändringar inom byggverksamheten samt av förändringar i anslag till väg-
byggnationer och vägunderhåll. Dessutom är Flexilast belägen i en region där vi är beroende 
av lantbrukets oförädlade och förädlade produkter. Ledning och styrelse för Flexilast ek för  
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och dotterföretagen följer konjunkturutvecklingen för att snabbt kunna anpassa verksam-
heten och möta förändringar i konjunktur och marknad för företagens utbud. 
 
Prisrisker 
Efterfrågan på transportmarknaden varierar och i en situation av minskad efterfrågan uppstår 
ibland ett överutbud av resurser såsom tillgängliga fordon, m m. I en sådan situation av över-
utbud uppstår samtidigt en betydande risk för kraftiga prisfall. Flexilasts ledning strävar därför 
efter att alltid underbygga prisofferter med seriösa och korrekta kalkyler för att på så sätt 
skapa en prisbild som så långt det är möjligt är hållbar över tiden.  
 
Kreditrisker 
Flexilast ek för har en stor uppsättning av mer eller mindre aktiva kunder och av varierande 
storlek. Kreditvärdigheten varierar kraftigt bland såväl befintliga som potentiella kunder till 
företaget. För att i bästa möjliga mån undvika kreditförluster har Flexilast en rigorös bevakning 
av kunder där man ständigt har eller kan ha stora medel uteliggande. Innan ny kund upptas 
för kredit görs även en kreditvärdighetsundersökning och en bedömning av denna. 
 
Likviditets- och kassaflödesrisker 
Moderföreningen lever med stora svängningar i likviditeten under året, dels beroende på 
säsongsvariationer, dels beroende på stora månatliga utbetalningar till delägarna. Sväng-
ningarna ryms dock gott inom beviljad kreditlimit. 
 
Förslag till resultatdisposition 
 
Till föreningsstämmans förfogande står (kr): 
 
Balanserad vinst 21 111 074 
Årets vinst 1 193 065 

 22 304 139 
 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
 
Tillgodogörs delägarna som emissionsinsatser (700 kr per hel andel 
och 350 kr per halv andel) 

 
134 050 

I ny räkning överföres 22 170 089 

 22 304 139 
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Koncernens resultaträkning    
 Not 2021 2020 
 1 (Kkr) (Kkr) 
 

Nettoomsättning 

 

2 

 

612 285 

 

563 036 

Övriga rörelseintäkter 3, 6 13 772 10 463 

Summa rörelseintäkter  626 057 573 499 

 
Rörelsens kostnader 

   

Driftskostnader  -399 108 -378 529 

Handelsvaror  -156 689 -130 145 

Övriga externa kostnader 4, 5 -16 457 -14 293 

Personalkostnader 7 -39 508 -37 351 

Av- och nedskrivningar 10-13 -10 224 -9 326 

Övriga rörelsekostnader  -45 -77 

Summa rörelsens kostnader  -622 031 -569 721 

Andel i intresseföretags resultat  1 768 1 541 

 
Rörelseresultat 

  
5 794 

 
5 319 

 
Resultat från finansiella investeringar 

   

Ränteintäkter och liknande resultatposter  128 152 

Räntekostnader   -1 757 -793 

Summa resultat från finansiella investeringar  -1 629 -641 

 
Resultat efter finansiella poster 

  
4 165 

 
4 678 

 
Skatt på årets resultat 

 
9 

 
70 

 
-681 

 
Årets resultat 

 
 

 
4 235 

 
3 997 
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Koncernens balansräkning    
 Not 2021-12-31 2020-12-31 
 1 (Kkr) (Kkr) 
TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för dataprogram 10 0 0 
Goodwill 11 0 0 
  0 0 

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 12 75 533 33 514 
Inventarier 13 48 130 41 688 
Pågående nyanläggning  1 828 0 

  125 491 75 202 

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier i intressebolag 15 7 782 7 014 
Aktier och andelar  163 163 
Fordringar hos intressebolag  234 234 
Uppskjuten skattefordran  618 0 
Övriga långfristiga fordringar 16 1 177 1 160 
  9 974 8 571 

Summa anläggningstillgångar  135 465 83 773 

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror  1 887 1 182 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  105 447 78 985 
Skattefordran  1 304 1 142 
Övriga fordringar  175 164 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 449 2 027 

  109 375 82 318 

Kassa och bank 17, 20 14 149 23 696 

Summa omsättningstillgångar  125 411 107 196 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 

  
260 876 

 
190 969 
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Koncernens balansräkning    
 Not 2021-12-31 2020-12-31 
 1 (Kkr) (Kkr) 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    
Insatskapital  8 713 8 713 
Insatsemission  402 345 
Fritt eget kapital inkl årets resultat  60 610 56 432 

Summa eget kapital  69 725 65 490 

Avsättningar 19   

Uppskjuten skatteskuld  8 676 5 648 

Summa avsättningar  8 676 5 648 

Långfristiga skulder    

Övriga skulder till kreditinstitut 21 63 103 26 780 
Övriga långfristiga skulder  0 15 

Summa långfristiga skulder  63 103 26 795 

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  7 646 5 735 
Leverantörsskulder  95 274 69 552 
Övriga skulder  3 995 2 165 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 12 457 15 584 

Summa kortfristiga skulder  119 372 93 036 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  
260 876 

 
190 969 
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Rapport över förändringar i koncernens egna kapital  
 
 

    

 Insatskapital Insats-
emission 

Fritt eget kapital 
inkl årets resultat 

Totalt 

Ingående balans 2020-01-01 8 713 0 52 780 61 493 
Omföring resultat föregående år  345 -345 0 
Årets resultat   3 997 3 997 

Utgående balans 2020-12-31 8 713 345 56 432 65 490 
     
Omföring resultat föregående år  57 -57 0 
Årets resultat   4 235 4 235 

Utgående balans 2021-12-31 8 713 402 60 610 69 725 
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Koncernens kassaflödesanalys    
  2021 2020 
  (Kkr) (Kkr) 

Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  4 165 4 678 
 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

   

Avskrivningar och nedskrivningar  10 224 9 326 
Andel i intressebolags resultat  -768 -541 
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar  -860 -81 
Förvärvad förlust  66 0 

  8 662 8 704 

Betald skatt  -282 -119 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

  
12 545 

 
13 263 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning/ av varulager  -705 344 
Ökning av kortfristiga fordringar  -26 895 -2 453 
Ökning av kortfristiga skulder  24 425 5 401 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 370 16 555 
 
Investeringsverksamheten 

   

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -45 415 -11 876 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  2 096 1 002 
Ökning av långfristiga fordringar  -17 -17 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -43 336 -10 891 
 
Finansieringsverksamheten 

   

Upptagna lån  46 796 8 632 
Amortering av skuld  -22 387 -7 779 
Minskning/ökning av övriga långfristiga skulder  -15 -15 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  24 394 838 
 
Årets kassaflöde 

  
-9 572 

 
6 502 

 
Likvida medel vid årets början 

  
23 696 

 
17 194 

 
Likvida medel i förvärv 

  
25 

 
0 

 
Likvida medel vid årets slut 

  
14 149 

 
23 696 
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Moderföreningens resultaträkning    
 Not 2021 2020 
 1 (Kkr) (Kkr) 
 

Nettoomsättning 

 

2 

 

619 263 

 

568 367 

Övriga rörelseintäkter 3 13 802 10 657 

Summa rörelseintäkter  633 065 579 024 

 
Rörelsens kostnader 

   

Driftskostnader  -422 042 -400 266 

Handelsvaror  -156 689 -130 145 

Övriga externa kostnader 4, 5 -10 540 -9 540 

Personalkostnader 7 -26 338 -25 364 

Av- och nedskrivningar 10-13 -3 579 -3 166 

Övriga rörelsekostnader  -12 642 -9 944 

Summa rörelsens kostnader  -631 830 -578 425 

 
Rörelseresultat 

  
1 235 

 
599 

 
Resultat från finansiella investeringar 

   

Utdelning från intressebolag  1 000 1 000 

Ränteintäkter  128 152 

Ränteintäkter dotterbolag  430 387 

Övriga räntekostnader   -125 -113 

Summa resultat från finansiella investeringar  1 433 1 426 

 
Resultat efter finansiella poster 

  
2 668 

 
2 025 

Bokslutsdispositioner 8 -1 824 -960 

Skatt på årets resultat 9 349 -35 

 
Årets resultat 

  
1 193 

 
1 030 
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 Not 2021 2020 
 1 (Kkr) (Kkr) 
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2 
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Moderföreningens balansräkning    
 Not 2021-12-31 2020-12-31 
 1 (Kkr) (Kkr) 
TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för dataprogram 10 0 0 
Goodwill 11 0 0 
  0 0 

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 12 968 1 022 
Inventarier 13 17 609 12 639 

  18 577 13 661 

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier i dotterbolag 14 1 603 1 603 
Aktier i intressebolag 15 466 466 
Aktier och andelar  12 12 
Fordringar hos intressebolag  234 234 
Uppskjuten skattefordran  349 0 
Övriga långfristiga fordringar 16 1 177 1 160 

  3 841 3 475 

Summa anläggningstillgångar  22 418 17 136 

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Handelsvaror  1 887 1 182 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  105 447 78 985 
Fordringar hos koncernföretag  13 435 10 930 
Skattefordringar  1 132 1 097 
Övriga fordringar  4 1 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 797 1 520 

  121 815 92 533 

Kassa och bank 17, 20 9 983 18 399 

Summa omsättningstillgångar  133 685 112 114 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 

  
156 103 

 
129 250 
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Moderföreningens balansräkning    
 Not 2021-12-31 2020-12-31 
 1 (Kkr) (Kkr) 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Insatskapital, 191,5 (191,5) andelar à 45 500 (45 500) kr  8 713 8 713 
Insatsemission  402 345 
Reservfond  2 658 2 658 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst  21 112 20 139 
Årets vinst  1 193 1 030 

Summa eget kapital  34 078 32 885 

Obeskattade reserver    

Ackumulerade överavskrivningar 12, 13 7 456 6 065 
Periodiseringsfond 18 1 713 2 652 

Summa obeskattade reserver  9 169 8 717 

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  4 542 2 684 
Övriga långfristiga skulder  0 15 

Summa långfristiga skulder  4 542 2 699 

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  2 164 1 422 
Leverantörsskulder  91 693 68 459 
Skuld till koncernföretag  1 273 806 
Övriga skulder  3 355 1 154 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 9 829 13 108 

Summa kortfristiga skulder  108 314 84 949 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
 

 
156 103 

 
129 250 

 
  



19

Flexilast ek för  
742000-0403 

 
18 

 
Moderföreningens balansräkning    
 Not 2021-12-31 2020-12-31 
 1 (Kkr) (Kkr) 
TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för dataprogram 10 0 0 
Goodwill 11 0 0 
  0 0 

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 12 968 1 022 
Inventarier 13 17 609 12 639 

  18 577 13 661 

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier i dotterbolag 14 1 603 1 603 
Aktier i intressebolag 15 466 466 
Aktier och andelar  12 12 
Fordringar hos intressebolag  234 234 
Uppskjuten skattefordran  349 0 
Övriga långfristiga fordringar 16 1 177 1 160 

  3 841 3 475 

Summa anläggningstillgångar  22 418 17 136 

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Handelsvaror  1 887 1 182 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  105 447 78 985 
Fordringar hos koncernföretag  13 435 10 930 
Skattefordringar  1 132 1 097 
Övriga fordringar  4 1 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 797 1 520 

  121 815 92 533 

Kassa och bank 17, 20 9 983 18 399 

Summa omsättningstillgångar  133 685 112 114 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 

  
156 103 

 
129 250 

  

Flexilast ek för  
742000-0403 

 19 

 
Moderföreningens balansräkning    
 Not 2021-12-31 2020-12-31 
 1 (Kkr) (Kkr) 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Insatskapital, 191,5 (191,5) andelar à 45 500 (45 500) kr  8 713 8 713 
Insatsemission  402 345 
Reservfond  2 658 2 658 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst  21 112 20 139 
Årets vinst  1 193 1 030 

Summa eget kapital  34 078 32 885 

Obeskattade reserver    

Ackumulerade överavskrivningar 12, 13 7 456 6 065 
Periodiseringsfond 18 1 713 2 652 

Summa obeskattade reserver  9 169 8 717 

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  4 542 2 684 
Övriga långfristiga skulder  0 15 

Summa långfristiga skulder  4 542 2 699 

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  2 164 1 422 
Leverantörsskulder  91 693 68 459 
Skuld till koncernföretag  1 273 806 
Övriga skulder  3 355 1 154 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 9 829 13 108 

Summa kortfristiga skulder  108 314 84 949 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
 

 
156 103 

 
129 250 

 
  



20

Flexilast ek för  
742000-0403 

 
20 

 
Rapport över förändringar i moderföreningens egna kapital  
 
 

      

 Insats-
kapital 

Insats-
emission 

Reserv-
fond 

Balanserad 
vinst 

Årets 
resultat 

Totalt 

Ingående balans 2020-01-01 8 713 0 2 658 18 450 2 034 31 855 
Omföring resultat 
föregående år 

 345  1 689 -2 034 0 

Årets resultat     1 030 1 030 

Utgående balans 2020-12-31 8 713 345 2 658 20 139 1 030 32 885 
       
Omföring resultat 
föregående år 

 57  973 -1 030 0 

Årets resultat     1 193 1 193 

Utgående balans 2021-12-31 8 713 402 2 658 21 112 1 193 34 078 
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Moderföreningens kassaflödesanalys    
  2021 2020 
  (Kkr) (Kkr) 

Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  2 668 2 025 
 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

   

Avskrivningar och nedskrivningar  3 579 3 166 
Reavinst vid försäljning av inventarier  -517 -20 
  3 062 3 146 

Betald skatt  -35 -40 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

  
5 695 

 
5 131 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning av varulager  -705 344 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -29 247 101 
Ökning av kortfristiga skulder  22 623 4 329 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 634 9 905 
 
Investeringsverksamheten 

   

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -8 953 -1 681 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  975 20 
Ökning av långfristiga fordringar  -17 -17 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 995 -1 678 
 
Finansieringsverksamheten 

   

Koncernbidrag  -1 372 -1 085 
Upptagna lån  5 703 0 
Amortering av skuld  -3 103 -1 422 
Minskning av övriga långfristiga skulder  -15 -15 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 213 -2 522 
 
Årets kassaflöde 

  
-8 416 

 
5 705 

 
Likvida medel vid årets början 

  
18 399 

 
12 694 

 
Likvida medel vid årets slut 

  
9 983 

 
18 399 
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Noter 
 
1. Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).  

 
 Koncernredovisning 
 Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotter-

bolagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och 
skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med 
dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett 
bestämmande inflytande. I normalfallet avser detta företag där moderföretaget innehar 
mer än 50% av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterföretagen från den dagen 
koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger. 
Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens redovis-
ningsprinciper i övrigt. 

 
 I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i 

det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncern-
företagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. 

 
 Andelar i intresseföretag 

Koncernens innehav av andelar i ett företag som inte är dotterföretag men där 
koncernen utövar ett betydande men inte bestämmande inflytande klassificeras som 
innehav av andelar i intresseföretag. Intresseföretag föreligger då koncernen innehar 
mer än 20% men ej mer än 50% av rösterna i den juridiska personen. Koncernen redo-
visar andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Den innebär att förvärvs-
analys upprättas vid förvärvstillfället och eventuella över- och undervärden identifieras. 
Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom 
avskrivningar på övervärden eller återföringar av undervärden. Andelsvärdet påverkas 
även av resultatandelen i intressebolaget under innehavstiden, justerat för internvinster 
och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncern-
mässiga värdet. I koncernens resultaträkning redovisas samtliga resultateffekter 
avseende intressebolaget sammanslaget på en rad och påverkar koncernens rörelse-
resultat.  
 
I de fall koncernen förvärvar ytterligare andelar i intresseföretaget, men det fortsatt är 
ett intresseföretag till koncernen, omvärderas inte det tidigare innehavet. Då andelar i 
intresseföretag avyttras, så att betydande inflytande inte längre föreligger, redovisas 
hela innehavet som avyttrat och eventuell vinst eller förlust redovisas i koncernen 
resultaträkning. I de fall det ändå finns kvar andelar redovisas de som Övriga värde-
pappersinnehav. 
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 Intäktsredovisning sker i bokslutet närmast efter det att transporttjänsten utförts. 

Redovisningen av hyresintäkter baseras på ingångna hyresavtal. Hyresinbetalningen 
sker månadsvis för den månad inbetalningen avser. 

 
 Leasingavtal 
 Koncernen är leasetagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska 

risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till koncernen. 
Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden. Koncernen och moderföretaget har enstaka finansiella 
leasingavtal och då dessa inte är väsentliga för koncernen resp moderföretaget 
redovisas dessa som operationella leasingavtal. 

 
 Ersättningar till anställda 
 Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som bolaget lämnar till de 

anställda. Koncernens ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redo-
visning sker i takt med intjänandet. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, 
att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. 

 
 I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter 

för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda 
utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Koncernen har förmånsbestämda 
pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer 
då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. 

 
 Skatt 
 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultat-

räkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekt 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 per 
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 redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder 
samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
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Noter 
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uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder 
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 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 skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är 
sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en 
överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggnings-
tillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

 
 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska 

livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:  

Koncernen   
Industribyggnader 
 Stomme 

  
25-30 år 

Kontorsbyggnad 
 Stomme 

  
25-50 år 

Markanläggning 
 Underarbete markarbete 
 Övriga markanläggningar 

  
40 år 
20 år 

Fordon  3 – 10 år 

Övriga inventarier  3 – 20 år 

Moderföreningen   
Byggnader  25 – 50 år 

Inventarier  3 – 20 år 

 
 Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 

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 ford-
ringar 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. 
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 Redovisningsprinciper moderföreningen 
 
 Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 
 
 Andelar i koncernföretag 
 Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 

nedskrivningar. Utdelningar redovisas som intäkt, även om utdelningen avser ackumu-
lerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när be-
hörigt organ fattat beslut om den och den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 
 Andelar i intresseföretag 
 Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 

nedskrivningar. Utdelningar redovisas som intäkt, även om utdelningen avser ackumu-
lerade vinster innan förvärvstidpunkten. 

 
2. Nettoomsättningens fördelning på rörelsegrenar (Kkr) 
 
 Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: 
 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Transporter 517 759 487 728 491 178 461 989 
Övrig verksamhet 128 085 106 378 128 085 106 378 
Koncernjusteringar -33 559 -31 070 0 0 

 612 885 563 036 619 263 568 367 
 
3. Övriga rörelseintäkter (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 860 122 517 20 
Övriga rörelseintäkter 12 912 10 341 13 285 10 637 

 13 772 10 463 13 802 10 657 
 
4. Information angående ersättning till revisorer (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Ernst & Young      
Revisionsuppdrag 265 261 174 166 
Andra uppdrag 24 19 24 19 

Summa 289 280 198 185 
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5. Leasingavtal - leasetagare (Kkr) 

Operationell leasing   
 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal 

392 106 392 106 

Framtida minimileasingavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 

    

Ska betalas inom 1 år 404 391 404 391 
Ska betalas inom 1-5 år 55 459 55 459 

 459 850 459 850 
 
 Moderföretaget hyr lokaler av koncernbolag. Årshyran uppgår till 1 250 Kkr och löper 

tills vidare. 
 
6. Leasingavtal – leasegivare 

Koncernen har ingått hyresavtal avseende lokaler vilka redovisas som operationella 
leasingavtal. Hyresavtal med vissa externa kunder löper tillsvidare med 3-6 månaders 
uppsägning. Koncernen har hyresavtal med en årlig hyresintäkt på 1 268 Kkr där avtalen 
löper på mellan 1 och 5 år 

 
7. Personal 
 
 Medelantalet anställda 

 2021 2020 
 Antal 

anställda 
Varav 

kvinnor 
Antal 

anställda 
Varav 

kvinnor 

Moderföreningen 32 11 32 11 
Dotterbolag i Sverige 20 0 18 0 

Koncernen totalt 52 11 50 11 
 

Könsfördelning i företagsledningen 
 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Styrelseledamöter     
Kvinnor 1 1 1 1 
Män 8 8 8 8 

Verkställande direktör och övriga 
befattningshavare 

    

Kvinnor 2 2 2 2 
Män 3 3 3 3 
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Kkr) 
 2021 2020 
 Löner och 

andra 
ersättningar 

Sociala kostn 
(varav 
pensions-
kostnader) 

Löner och 
andra 
ersättningar 

Sociala kostn 
(varav 
pensions-
kostnader) 

Moderföreningen 17 600 8 308 17 120 7 772 
  (2 168)  (1 860) 
Dotterbolag i Sverige 9 782 3 408 8 923 3 044 
  (425)  (328) 

Koncernen totalt 27 382 11 716 26 043 10 816 
  (2 593)  (2 188) 

 
 Av moderföreningens pensionskostnader avser 419 (393) Kkr gruppen styrelse och VD. 

Motsvarande belopp för koncernen är 419 (393) Kkr. 
 
 I det fall VD i moderföreningen skulle avgå i förtid och uppsägning sker från företagets 

sida är uppsägningstiden 1 år. Vid VD:s egen uppsägning är uppsägningstiden sex 
månader. Annan ersättning än lön utgår ej. 

 
I löner och andra ersättningar har utbetalts: 
 
 2021 2020 
 Styrelse och 

VD (varav 
tantiem) 

Övriga 
anställda 

Styrelse och 
VD (varav 
tantiem) 

Övriga 
anställda 

Moderföreningen 1 598 16 002 1 662 15 458 
 (0)  (0)  
Dotterbolag i Sverige 0 9 782 0 8 923 
 (0)  (0)  

Koncernen totalt 1 598 25 784 1 662 24 381 
 (0)  (0)  

 
8. Bokslutsdispositioner (Kkr) 

  Moderföreningen 
   2021 2020 
Lämnade koncernbidrag   -1 506 -1 585 
Erhållna koncernbidrag   134 500 
Förändring avskrivning över plan   -1 391 125 
Förändring periodiseringsfond   939 0 

   -1 824 -960 
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9. Skatt på årets resultat (Kkr) 
 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Aktuell skatt 120 282 0 35 
Tillfällig skattereduktion -618 0 -349 0 
Förändring av uppskjuten skatt på temporära 
skillnader 

428 399 0 0 

 -70 681 -349 35 
Genomsnittlig effektiv skattesats -1,7% 14,6% -41,4% 3,3% 

Avstämning av effektiv skattesats     
Redovisat resultat före skatt 4 165 4 678 844 1 065 
Skatt på redovisat resultat enl gällande 
skattesats (20,6%) 

858 1 001 174 228 

Skatteeffekt av:     
Resultat intressebolag -365 -330 0 0 
Förändring obeskattade reserver -446 -350 0 0 
Bokföringsmässiga avskrivningar på 
byggn/markanl 

423 332 11 19 

Övriga ej avdragsgilla kostnader 36 27 32 21 
Skattemässiga avskrivningar på 
byggn/markanl 

-386 -398 -11 -19 

Ej skattepliktiga intäkter 0 0 -206 -214 
Redovisad skatt 120 282 0 35 
Effektiv skattesats 2,9% 6,0% 0,0% 3,3% 

 
 Upplysningar om uppskjuten skatteskuld 
 Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 19 Avsättningar. 
 
10. Balanserade utgifter för dataprogram (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 547 547 547 547 
Utrangering -547 0 -547 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 547 0 547 
Ingående avskrivningar 547 547 547 547 
Utrangering -547 0 -547 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 547 0 547 
Bokfört värde 0 0 0 0 
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11. Goodwill (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 900 900 900 900 
Utrangering -900 0 -900 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 900 0 900 
Ingående avskrivningar 900 900 900 900 
Utrangering -900 0 -900 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 900 0 900 
Bokfört värde 0 0 0 0 

 
12. Byggnader och mark (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 59 937 59 937 4 408 4 408 
Övertag fusion 14 792 0 0 0 
Övervärde fusion 25 239 0 0 0 
Årets inköp 4 043 0 0 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

104 011 59 937 4 408 4 408 

Ingående avskrivningar 26 423 24 867 3 386 3 297 
Försäljning 0 0 0 0 
Årets avskrivningar 2 055 1 556 54 89 
Utgående ackumulerade avskrivningar 28 478 26 423 3 440 3 386 
Planenligt restvärde 75 533 33 514 968 1 022 
Ackumulerade avskrivningar över plan - - -113 -113 

Bokfört värde 75 533 33 514 855 909 
Fastigheternas taxeringsvärden 71 625 47 052 4 843 4 843 

varav byggnadsvärde 38 407 23 698 3 997 3 997 
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13. Inventarier (KKr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 91 902 83 883 38 700 37 261 
Årets inköp 15 847 11 875 8 953 1 681 
Försäljningar och utrangeringar -10 368 -3 856 -6 245 -242 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 381 91 902 41 408 38 700 
Ingående avskrivningar 50 214 45 380 26 061 23 226 
Försäljningar och utrangeringar -9 132 -2 936 -5 787 -242 
Nedskrivning 0 336 0 0 
Årets avskrivningar 8 169 7 434 3 525 3 077 
Utgående ackumulerade avskrivningar 49 251 50 214 23 799 26 061 
Planenligt restvärde 48 130 41 688 17 609 12 639 
Ackumulerade avskrivningar över plan - - -7 343 -5 952 

Bokfört värde 48 130 41 688 10 266 6 687 
 
14. Aktier i dotterbolag 

 Kapital-
andel 

Rösträtts-
andel 

Nom 
värde 
(Kkr) 

Bokfört 
värde (Kkr) 

Eslövåkarna AB, 556063-3710, Eslöv 100% 100% 1 200 248 

Flexilast Logistik AB, 556193-5148, 
Eslöv 

100% 100% 1 000 1 140 

Hörbyortens Åkeri AB, 556058-1620, 
Hörby 

100% 100% 108 115 

EGM Maskin AB, 556221-4758, Eslöv 100% 100% 100 100 

Summa    1 603 
 
 

 2021 2020 
In- och utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 603 1 603 

 
15. Aktier i intressebolag (Kkr) 

 Kapitalandel Rösträtts-
andel 

Nom värde 
(Kkr) 

Skåne Grus AB, 556251-2045, Malmö 20% 20% 200 

DT Recycling i Eslöv AB, 559083-0344, 
Malmö 

50% 50% 30 
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 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 7 014 6 473 466 466 
Andel i intresseföretags resultat 1 768 1 541 0 0 
Utdelning -1 000 -1 000 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 782 7 014 466 466 
 
16. Övriga långfristiga fordringar (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 1 160 1 143 1 160 1 143 
Omklassificeringar 17 17 17 17 

Utgående anskaffningsvärde 1 177 1 160 1 177 1 160 
 
17. Kassa och bank (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Kassamedel 10 4 10 4 
Disponibla tillgodohavanden 14 139 23 692 9 973 18 395 

Summa 14 149 23 696 9 983 18 399 
 
18. Periodiseringsfonder (Kkr) 

  Moderföreningen 
   2021 2020 
Periodiseringsfond 2015   0 820 
Periodiseringsfond 2016   364 483 
Periodiseringsfond 2017   1 046 1 046 
Periodiseringsfond 2018   303 303 

   1 713 2 652 
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19. Avsättningar (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
Uppskjuten skatteskuld 2021 2020 2021 2020 
Belopp vid årets ingång 5 648 5 249 0 0 
Övervärde i fusion 2 600 0 0 0 
Årets förändring avseende temporära skillnader -6 63 0 0 
Årets förändring avseende obeskattade reserver 434 336 0 0 

Summa 8 676 5 648 0 0 
Specifikation uppskjuten skatteskuld     
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 3 215 621 0 0 
Uppskjuten skatt avseende obeskattade 
reserver 

5 461 5 027 0 0 

Summa 8 676 5 648 0 0 
 
20. Checkräkningskredit 
 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 10 500 (16 500) Kkr och i 

moderföreningen till 7 200 (13 200) Kkr. Checkräkningskrediten förlängs årligen, men är 
långfristig i sin karaktär. 

 
21. Långfristiga skulder (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen     
Skuld till kreditinstitut 21 416 13 127 4 542 2 577 
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen     
Skuld till kreditinstitut 41 687 13 653 0 107 

 63 103 26 780 4 542 2 684 
 
22. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
Upplupna personalkostnader 7 837 7 305 5 372 5 015 
Övriga upplupna kostnader 4 620 8 279 4 457 8 093 

Summa 12 457 15 584 9 829 13 108 
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23. Ställda säkerheter (Kkr) 

 Koncernen Moderföreningen 
 2021 2020 2021 2020 
För egna skulder     

Skuld till kreditinstitut     
Företagsinteckningar 28 050 28 050 17 000 17 000 
Fastighetsinteckningar 55 707 23 910 2 384 1 060 
Tillgångar med äganderättsförbehåll 27 837 22 495 7 279 3 191 
Deposition 1 130 1 113 1 130 1 113 

Summa ställda säkerheter 112 724 75 568 27 793 22 364 
 
24. Eventualförpliktelser 

 Koncernen Moderföreningen 
  2021 2020 2021 2020 
Övriga eventualförpliktelser     

Borgensförbindelser till förmån för 
dotterbolag 

 
- 

 
- 

 
64 045 

 
28 409 

 -  64 045 28 409 
 
25. Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
 För moderföreningen avser 7 (7) procentenheter av årets inköp och 1 (1) procent-

enheter av årets försäljning egna dotterföretag. 
 
 Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för pris-

sättning som vid transaktioner med externa parter. 
 
26. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 Efter balansdagen har drivmedelspriserna fortsatt att stiga som en konsekvens av en 

höjd reduktionsplikt, det försämrade säkerhetsläget i Europa och en svagare kronkurs. 
De högre drivmedelspriserna övervältras huvudsakligen på koncernens kunder via 
indexreglering eller drivmedelstillägg (DMT). Beroende på vad som överenskommits i 
resp. avtal belastar de höga drivmedelspriserna kunder, medlemmar, förening och/eller 
Flexilasts dotterbolag. 

 
27. Förslag till resultatdisposition 

Till föreningsstämmans förfogande står (kr): 
 

 2021 2020 
Balanserad vinst 21 111 074 20 138 788 
Årets vinst 1 193 065 1 029 736 

 22 304 139 21 168 524 
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Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
 
 2021 2020 
Tillgodogörs delägarna som emissionsinsatser 
(700 kr per hel andel och 350 kr per halv andel) 

 
134 050 

 
57 450 

I ny räkning överföres 22 170 089 21 111 074 

 22 304 139 21 168 524 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eslöv 2022-03-31 
 
 
 
Per Olsson 
Ordf 

Jerry Ohlsson Anders Håkanson 

 
 
 
Jan Johansson 

 
 
 
Björn Härbst 

 
 
 
Jörgen Olsson 

 
 
 
Håkan Bäckström 

 
 
 
Anna Nilsson 

 
 
 
Fredrik Nilsson 

 
 
 
Henrik Anderson 
VD 

  

 
 
 
 
Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2022-04-01 
 
 
 
Stefan Svensson 
Auktoriserad revisor 

  

 



35

Flexilast ek för  
742000-0403 

 
34 

 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
 
 2021 2020 
Tillgodogörs delägarna som emissionsinsatser 
(700 kr per hel andel och 350 kr per halv andel) 

 
134 050 

 
57 450 

I ny räkning överföres 22 170 089 21 111 074 

 22 304 139 21 168 524 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eslöv 2022-03-31 
 
 
 
Per Olsson 
Ordf 

Jerry Ohlsson Anders Håkanson 

 
 
 
Jan Johansson 

 
 
 
Björn Härbst 

 
 
 
Jörgen Olsson 

 
 
 
Håkan Bäckström 

 
 
 
Anna Nilsson 

 
 
 
Fredrik Nilsson 

 
 
 
Henrik Anderson 
VD 

  

 
 
 
 
Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2022-04-01 
 
 
 
Stefan Svensson 
Auktoriserad revisor 

  

 

 

 
35 

Revisionsberättelse  
Till föreningsstämman i Flexilast Ekonomisk Förening, org.nr 742000-0403

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Flexilast 
Ekonomisk Förening för år 2021.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderföreningen och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Anta-
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har 
betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.  

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina 
uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Flexilast Ekonomisk 
Förening för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, om-
fattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

• på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller stadgarna. 
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Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett 
förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

 
Eslöv den 1 april 2022 
 
 
 
 
Stefan Svensson 
Auktoriserad revisor 
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GRANSKNINGSRAPPORT 
 
 
 
Till årsstämman i Flexilast Ekonomisk Förening 
Org nr 742000-0403 
 
 
 
 
Vi har granskat föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2021. Granskningen har av-
sett verksamhetens innehållsmässiga inriktning och omfattning samt den interna kontrollens 
kvalitet. Vi har tagit del av bolagets ekonomiska rapportering. Granskningen har utförts enligt 
bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar och god sed. 
 
Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 
sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. 
 
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning före-
ligger därmed inte. 
 
 
Eslöv den 1 april 2022 
 
  
 
Mats Larsson      Nils-Olof Nilsson 
Lekmannarevisor     Lekmannarevisor 
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Kontor 
 
Flexilast ek för 
Industrivägen 1 
Box 168 
241 23  ESLÖV 
Tel: 0413 - 682 00 
 
Industrigatan 16 
Box 224 
281 23 HÄSSLEHOLM 
 
Hantverksgatan 5 
242 21  HÖRBY 
 
Dotterbolagen 
 
Eslövåkarna AB 
Industrivägen 1 
241 38  ESLÖV 
Tel: 0413 - 682 00 
 
EGM Maskin AB 
Industrivägen 1 
241 38  ESLÖV 
Tel: 0413 - 682 52 
 
Hörbyortens Åkeri AB 
Hantverksgatan 5 
242 21  HÖRBY 
Tel: 0415 - 130 70 
 
Flexilast Logistik AB 
Industrivägen 1 
241 38  ESLÖV 
Tel: 0413 - 682 00 
 
Intressebolag 
 
Skåne Grus AB 
Stenyxegatan 7 
213 76  MALMÖ 
Tel: 0413 - 55 96 60 
 
DT Recycling i Eslöv AB 
Hemsögatan 13 
211 24  MALMÖ 
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Industrivägen 1, Box 168, 241 23 Eslöv | Tel 0413-68200
info@flexilast.se | www.flexilast.se


