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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ekonomisk utveckling i sammandrag 
1) 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat efter skatt, tkr -12 529 -4 111 31 726 -76 820 -15 226
Antal företag i investeringsportföljen, stycken 16 24 35 46 52
Portföljinvesteringar under perioden, tkr - 22 191 16 428 57 653 205 849
Årets kassaflöde, tkr -1 174 914 22 147 64 430 -47 765 -185 779
Likvida medel och kortfristiga placeringar, tkr 75 237 1 240 025 1 224 045 1 160 542 1 200 781
Justerat eget kapital, tkr 310 171 1 673 684 1 877 642 1 853 294 1 935 340
Soliditet, % 96,4 99,1 99,2 99,1 98,7
Medelantal anställda, stycken 3 6 9 12 12
1) Nyckeltalsdefinitioner framgår av inledningen till Tilläggsupplysningar.

Inlandsinnovation AB är helägt av Saminvest AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inlandsinnovation AB har under året avyttrat samtliga andelar i åtta portföljföretag, delavyttrat andelar i ett 
portföljföretag samt erhållit lån åter från två portföljföretag. Vid årsstämman den 3 april 2019 beslutades om en 
utdelning till ägaren om 1 345 miljoner kronor. Under året har omstruktureringen av Bolaget fortsatt och åtgärder har 
vidtagits i syfte att minska ner verksamheten ytterligare och successivt anpassa densamma efter befintliga behov. I 
april överläts kapitalförvaltningen till moderbolaget Saminvest till anskaffningsvärde. Vid utgången av året fanns en 
anställd, 16 portföljinnehav och ett utfäst kapital om 12 miljoner kronor.

ÅRSREDOVISNING 
FÖR INLANDSINNOVATION AB

Styrelsen och verkställande direktören för Inlandsinnovation AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 
2019-01-01--2019-12-31.

Ägarförhållanden

Verksamhetens art och inriktning
Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag som bildades i december 2010 efter ett riksdagsbeslut och fick ett 
kapitaltillskott på två miljarder kronor.

Inlandsinnovation är sedan den 1 januari 2017 ett dotterbolag till Saminvest AB, vilket är ett bolag för investeringar i 
riskkapitalfonder ägt av svenska staten. Inlandsinnovations uppdrag har förändrats och innebär att bolaget inte längre 
gör nyinvesteringar utan helt fokuserar på att ansvarsfullt förvalta befintliga innehav för att successivt avyttra dem.
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Resultat

Kassaflöde

Eget kapital

Omvärldsrisker

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Vid denna rapports publicering är den slutliga effekten av Coronavirusets (COVID-19) spridning oklar. Hittills har den 
haft stor påverkan på samhället och de finansiella marknaderna. Inlandsinnovation bedriver full verksamhet i denna 
situation och ledningen för bolaget lägger stort fokus på att löpande följa och analysera de konsekvenser, som detta 
får för bolagets verksamhet.

Resultat efter skatt för året uppgick till -13 (-4) miljoner kronor. Resultatet har huvudsakligen påverkats av resultat från 
investeringsverksamheten avseende utdelning om 4 (2) miljoner kronor, resultat från försäljning av andelar och lån 
om -60 (15) miljoner kronor och resultat från årets och återföring av tidigare års nedskrivningar om 38 (-15) miljoner 
kronor samt övriga externa kostnader om -4 (-6) miljoner kronor, kostnader för personal om -4 (-13) miljoner kronor,  
resultat från övriga finansiella poster om 13 (11) miljoner kronor samt bokslutsdispositioner om -2 (-) miljoner kronor.

Med omvärldsrisk avses risken att ett verkligt värde eller framtida kassaflöde från en investering kommer att variera 
på grund av förändringar i omvärlden. Några omvärldsrelaterade faktorer som kan påverka Inlandsinnovations 
portföljinvesteringar är; förflyttning av marknader geografiskt, ändrade marknadskrav, nya aktörer, ny teknologi och 
den ekonomiska situationen i omvärlden. Omvärldsrisken kan inte kontrolleras av Inlandsinnovation och en utveckling 
i negativ riktning för en, flera eller alla av dessa faktorer innebär en risk för Inlandsinnovations möjlighet att nå 
framgång i sin verksamhet. För att minska den omvärldsmässiga risken har portföljinvesteringar skett i olika 
branscher, i olika mognadsfaser, i olika företagsstorlekar och med varierande belopp. Med omvärldsrisker menas 
även omvärldsrelaterade faktorer såsom det allmänna konjunkturläget och tillgång till kompetent arbetskraft.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Kassaflödet uppgick för året till -1 175 (22) miljoner kronor inklusive utdelning till ägaren om 1 345 (200) miljoner 
kronor. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar i räntefonder uppgick till 75 (1 240) miljoner kronor vid årets 
slut.

Den 31 december 2019 uppgick eget kapital till 296 (1 654) miljoner kronor, varav årets resultat utgjorde -13 (-4) 
miljoner kronor. Utdelning har lämnats till moderbolaget om -1 345 (-200) miljoner kronor. Bolagets obeskattade 
reserver uppgick till 18 (26) miljoner kronor och justerat eget kapital uppgick till 310 (1 674) miljoner kronor. Antal 
aktier uppgick till 150 000 000 stycken.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, rapport över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys 
samt noter.
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Operativa risker

Kreditrisker
Med kreditrisk avses de risker som uppstår vid utlåning och garantigivning och som innebär att kredittagaren inte 
förmår fullgöra sina återbetalningsskyldigheter och därmed orsakar en förlust för Inlandsinnovation. Bolagets låne-, 
garanti- och kreditpolicy, är fastställd av styrelsen och omfattar riktlinjer för utlåning, garantigivning och 
kredithantering. Bolagets hållning är att lämna lån (i första hand) och garantier (alltid) på marknadsmässiga villkor 
genom samverkan med samarbetspartner/utförare som har en specifik organisation och kompetens för denna typ av 
verksamhet. 

Inlandsinnovation bedriver investeringsverksamhet i kommersiellt riskfyllda skeden, vilket innebär finansiella risker 
bland annat på grund av osäkerheten i att kunna bedöma ett portföljföretags kommersiella möjligheter och beroende 
på möjligheten att påverka utvecklingen över tid i de enskilda portföljföretagen. Inlandsinnovation har förändrat sin 
investeringsverksamhet och gör inte längre nyinvesteringar. Verkställande direktören bereder investeringsärenden 
som beslutas av styrelsen. Inlandsinnovation stödjer sina innehav genom att vara en aktiv ägare. Målsättningen är att 
nominera minst en styrelseledamot, med specifikt lämplig kompetens, för varje direktinvestering i rörelsedrivande 
bolag. Vidare följs företagens utveckling löpande av Inlandsinnovations ägaransvarige.

Inlandsinnovations operativa risker består i risker för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna 
processer eller rutiner, mänskliga misstag, felaktiga system eller externa händelser. Störst enskild risk representeras 
av processen kring tilläggsinvesteringar i portföljföretag och uppföljningen av dessa, varför ett uppföljningssystem 
används i denna process. I uppföljningssystemet dokumenteras kvartalsvis utvecklingen och händelser i 
direktinvesteringsportföljen.
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Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat 158 865 882
Årets resultat -12 529 001

146 336 881

Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 62 000 000
i ny räkning balanseras 84 336 881

146 336 881

Förslag till vinstdisposition, kronor

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, rapporter 
över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej 
annat anges.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen lämnas som ett från årsredovisningen skilt dokument.
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RESULTATRÄKNING Not 2019-01-01 2018-01-01
(Tkr) 2019-12-31 2018-12-31

2

Resultat från investeringsverksamheten
Ränteintäkter investeringsverksamheten 79 225
Utdelning från andelar i portföljbolag 4 4 406 2 308
Resultat från andelar och lån i dotterbolag 5 - -1 559
Resultat från andelar och lån i intresseföretag 5 -38 581 -19 074
Resultat från andelar och lån i övriga företag 5 -21 256 35 803
Nedskrivning av andelar och lån, årets förändring 5 38 029 -15 184

Summa resultat från investeringsverksamheten -17 323 2 519

Övriga rörelseintäkter 6 1 865 2 659

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 7,8 -4 317 -5 789

Personalkostnader 9 -3 676 -13 205
Summa rörelsens kostnader -7 993 -18 994

Rörelseresultat -23 451 -13 816

Resultat från övriga finansiella poster som inte är 
investeringar i portföljföretag
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 10 3 237 16 761
Nedskrivningar av övriga finansiella anläggningstillgångar 
och kortfristiga placeringar, årets förändring 11 10 126 -6 166
Räntekostnader och liknande kostnader - 0
Summa resultat från övriga finansiella poster som inte 
är investeringar i portföljföretag 13 363 10 595

Resultat efter finansiella poster -10 088 -3 221

Bokslutsdispositioner
Lämnat koncernbidrag -10 341 -
Förändring av periodiseringsfond 7 900 -
Summa bokslutsdispositioner -2 441 0

Resultat före skatt -12 529 -3 221

Skatt på årets resultat 12 - -890

ÅRETS RESULTAT -12 529 -4 111
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BALANSRÄKNING Not 2019-12-31 2018-12-31

(Tkr)

2

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 13 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i portföljföretag
Andelar i koncernföretag 14 90 426 92 500
Andelar i intresseföretag 15 86 102 143 175
Fordringar hos intresseföretag 16 - 4 497
Ägarintressen i övriga företag 17 47 267 62 515
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 18 4 500 7 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 1 000 0
Andra långfristiga fordringar 20 1 600 1 600

Summa investeringar i portföljföretag 230 895 311 287

Övriga långfristiga fordringar 21 9 159 10 871

Summa finansiella anläggningstillgångar 240 054 322 158

Summa anläggningstillgångar 240 054 322 158

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 501 180
Fordringar hos koncernföretag - 116 000
Fordringar hos intresseföretag - 412
Aktuella skattefordringar 7 6 202
Övriga fordringar 5 493 1 083
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 564 3 337

Summa kortfristiga fordringar 6 565 127 214

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar - 1 236 074

Summa kortfristiga placeringar 0 1 236 074

Kassa och bank 75 237 3 951

Summa omsättningstillgångar 81 802 1 367 239

SUMMA TILLGÅNGAR 321 856 1 689 397
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BALANSRÄKNING Not 2019-12-31 2018-12-31

(Tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23

Bundet eget kapital
Aktiekapital 150 000 150 000

Summa bundet eget kapital 150 000 150 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 158 866 1 507 752
Årets resultat -12 529 -4 111

Summa fritt eget kapital 146 337 1 503 641

Summa eget kapital 296 337 1 653 641

Obeskattade reserver 24 17 600 25 500

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 25 4 163 3 886

Summa avsättningar 4 163 3 886

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 563 458
Skulder till koncernföretag 1 533 -
Övriga avsättningar 9 294 3 387
Övriga kortfristiga skulder 306 276
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 1 060 2 249

Summa kortfristiga skulder 3 756 6 370

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 321 856 1 689 397
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RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)

Bundet eget kapital

 Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 150 000 1 676 026 31 726 1 857 752
Disposition av föregående års resultat 31 726 -31 726 0

Årets resultat -4 111 -4 111

Transaktioner med ägare:  

  Utdelningar -200 000 -200 000

Summa transaktioner med aktieägare -200 000 -200 000

Utgående balans per 31 december 2018 150 000 1 507 752 -4 111 1 653 641

Aktiekapital 150 000 000 aktier á kvotvärde 1 kronor.

Bundet eget kapital

 Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 150 000 1 507 752 -4 111 1 653 641
Disposition av föregående års resultat -4 111 4 111 0

Årets resultat -12 529 -12 529

Transaktioner med ägare:  

  Utdelningar -1 344 775 -1 344 775

Summa transaktioner med aktieägare -1 344 775 -1 344 775

Utgående balans per 31 december 2019 150 000 158 866 -12 529 296 337

Aktiekapital 150 000 000 aktier á kvotvärde 1 kronor.

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital
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KASSAFLÖDESANALYS 2019-01-01 2018-01-01
(Tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -23 451 -13 816
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 17 457 45
Erhållen utdelning, ränta och övriga liknande finansiella poster 3 237 16 234
Betald inkomstskatt - 370

-2 757 2 833

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -321 921
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 116 189 -79 747
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder 105 -291
Minskning(-)/ökning(+) övriga kortfristiga skulder -4 285 146
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 111 688 -78 971
Kassaflöde från den löpande verksamheten 108 931 -76 138

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i portföljföretag som inte är koncernföretag - -13 195
Lån till portföljföretag som inte är koncernföretag - -8 996

51 575 127 720
Amortering, andra långfristiga fordringar, portföljföretag 7 409 200 500
Ökning/minskning andra långfristiga fordringar 1 936 -7 744
Kassaflöde från investeringsverksamheten 60 920 298 285

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -1 344 765 -200 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 344 765 -200 000

Årets kassaflöde -1 174 914 22 147
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början 1 240 025 1 224 045
Annan ökning/minskning av bokförda värden 28 10 126 -6 167

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut 29 75 237 1 240 025

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

Försäljning av andelar i portföljföretag som inte är 
koncernföretag
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Not 1 Allmän information

Nyckeltalsdefinitioner
Justerat eget kapital  är eget kapital samt obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4%).

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Utdelning och ränteintäkter

Utländsk valuta

Belopp anges i tusen kronor (tkr) om inget annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
Miljoner kronor förkortas mkr.

Inlandsinnovation AB är ett helägt dotterbolag till Saminvest AB, org.nr. 559066-7605, med säte i Stockholm, Sverige.

Soliditet  är eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt 
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 

Leasegivare
Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt 
bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs till objektet minskar över tiden.

Bolagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Inlandsinnovation ABs intäkter består i huvudsak av:

Leasetagare

Försäljning av tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas. 

Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.

Inlandsinnovation AB med organisationsnummer 556819-2263 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Östersund. 
Adressen till huvudkontoret är Akademigatan 2, Östersund. Bolagets verksamhet omfattade att att äga och förvalta lös 
egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Inlandsinnovation tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning  (''K3'') samt riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Ingen koncernredovisning har upprättats med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2 § punkt 1.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör 
att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en 
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella 
leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.
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Omräkning av poster i utländsk valuta

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Materiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som 
värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i 
rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag 
för transaktioner som utgör säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av 
nettoinvesteringar.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns 
inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen 
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket 
normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till 
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i 
skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla bolaget och att 
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt 
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter 
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser 
som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har 
delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas 
när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:     
Inventarier   3-5 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har 
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då bolaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
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Andelar i portföljföretag 

Andelar i koncernföretag 

Finansiella instrument

Upplupet anskaffningsvärde

Effektivränta

Derivatinstrument

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

Andelar i portföljföretag omfattar andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga portföljföretag som ingår i 
Inlandsinnovations investeringsportfölj.

Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelning från andelar i 
intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsenliga 
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
upphör, regleras eller när bolaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga 
fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. 

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, d.v.s. det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för 
amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan 
erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade 
löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelning från 
dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns indikationer på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar 
minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är betydande finansiella svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller att det 
är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs. 

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. 
Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta 
används den på balansdagen aktuella räntan. 

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge.

Bolaget tillämpar säkringsredovisning i syfte att minska fluktuationer i resultatet som en följd av säkring av valutarisker. 
Omvärdering sker inte av den säkrade posten om det finns en motsatt värdeförändring på säkringsinstrumentet.
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Likvida medel

Avsättningar

Kassaflödesanalys

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per 
balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästa räkenskapsår.

Värdering av andelar i portföljföretag
För finansiella anläggningstillgångar rörande portföljföretag görs nedskrivningsprövning om indikation finns på att 
portföljföretagets värde är lägre än redovisat värde. För Inlandsinnovations andelar i portföljföretag som är onoterade, 
baseras inte värderingen på noterade marknadsdata. Nedskrivningprövning sker genom uppskattningarna och bedömningar 
av de prognoser som portföljföretaget lämnar och information om betydande förändringar som inträffat eller väntas inträffa 
som innebär negativa effekter för tillgången när det gäller teknik, marknadsförutsättningar, ekonomisk eller juridisk 
omgivning på den marknad där portföljföretaget verkar. Om det genomförts en finansieringsrunda eller transaktion på 
''armlängds avstånd'' för andelar i portföljföretag används detta, i första hand, som utgångspunkt vid värderingen.

Kassaflödesanalysen visar bolagets förändringar av bolagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har 
upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och 
utbetalningar. 

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp som 
krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade 
med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar. 

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska 
gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om 
bolaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, 
eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det 
inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för 
förvärvet. 

Avsättningar redovisas när bolaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. 
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Not 4 Utdelning från andelar i portföljföretag
2019 2018

Utdelning från andelar i intressebolag 4 406 -
Utdelning från andelar i övriga företag - 2 308
Summa 4 406 2 308

Not 5 Resultat från samt nedskrivningar andelar, lån och andra långfristiga värdepappersinnehav

Resultat från andelar och lån i dotterbolag 2019 2018
Realisationsresultat vid försäljning av andelar - -1 559
Summa 0 -1 559

Resultat från andelar och lån i intresseföretag 2019 2018
Realisationsresultat vid försäljning av andelar -38 581 -19 074
Summa -38 581 -19 074

Resultat från försäljning andelar och lån i övriga företag 2019 2018
Realisationsresultat vid försäljning av andelar -21 256 35 803
Summa -21 256 35 803

2019 2018
Andelar i dotterföretag -2 074 1 757
Andelar i intresseföretag 25 801 -18 512
Andelar i övriga företag 13 302 6 571
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 -5 000
Summa 38 029 -15 184

Not 6 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern
2019 2018

Inköp - -
Försäljning 1 497 2 397

Not 7 Upplysning om ersättning till revisorn
2019 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   revisionsuppdrag -507 -516
Deloitte AB
   revisionsuppdrag - 69
   revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag - -
   övriga tjänster -50 -
Summa -557 -447

Övriga tjänster avser värderingsfrågor.

Operationella leasingavtal - leasetagare

Förfallotidpunkt: 2019 2018
Inom ett år 409 430
Senare än ett år men inom fem år 82 -
Senare än fem år - -
Summa 491 430

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen 
och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med 
revisionsuppdraget.

Not 8 Leasingavtal

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende hyra av kontorslokaler. Summan av årets kostnadsförda 
leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 530 (564) tkr. Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Nedskrivning/återföring av tidigare nedskrivning andelar, lån och andra långfristiga 
värdepappersinnehav, årets förändring
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Medeltalet anställda 2019 2018

Antal anställda 3 6

   -varav kvinnor (1) (3)

Totalt 3 6

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2019-12-31 2018-12-31
Kvinnor:

1 2
- -

Män:
2 2
1 1

Totalt 4 5

Löner och andra ersättningar samt sociala avgifter 2019 2018

Löner och andra ersättningar 2 016 7 585

Sociala kostnader 1 554 5 378

  - varav pensionskostnader (771) (2 439)

Totalt 3 570 12 963

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och anställda 2019 2018

Styrelse och vd 1 567 1 517
  -varav tantiem och dylikt (0) (0)
Övriga anställda 449 6 068
Totalt 2 016 7 585

Pensioner

Ersättningar till styrelsen

Ersättningar till till ledande befattningshavare

Verkställande direktör

Ersättning och avgångsvederlag

Pension

Bolagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 771 (2 439) tkr. 

   -andra personer i bolagets ledning inklusive vd

   -andra personer i bolagets ledning inklusive vd

Av bolagets pensionskostnader avser 473 (470) tkr gruppen styrelse och vd. Bolagets utestående pensionsförpliktelse till dessa 
uppgår till 0 (0) tkr.

   -styrelseledamöter

  - styrelseledamöter

Not 9 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Inlandsinnovations ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse

Ersättningen till Jörgen Larsson utgörs av en fast grundlön och pension. Incitamentsprogram eller rörlig ersättning förekommer inte. 
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida 
erhåller Jörgen Larsson ett avgångsvederlag som uppgår till 6 månadslöner. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår 
inget avgångsvederlag. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot andra inkomster.

På årsstämman den 3 april 2019 noterades i stämmoprotokollet att inget styrelsearvode utgår. Per den 31 december består styrelsen 
av tre ledamöter, varav en kvinna och två män.

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen och ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av 
verkställande direktören.

Inlandsinnovation är ett statligt ägt bolag och på årsstämma den 3 april 2019 beslutades att bolaget ska följa regeringens riktlinjer för 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, beslutade den 22 december 2016.

Jörgen Larsson omfattas av en premiebestämd pensionslösning. Premieavsättningen är 30% på lönedelar upp till 50 
inkomstbasbelopp.

Jörgen Larsson tillträdde som tillförordnad verkställande direktör den 19 maj 2017 och som ordinarie verkställande direktör den 1 
november 2017.
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Löner och 
ersättningar

Skatte-
pliktiga 

förmåner
Pensions-

kostnad Summa
Jörgen Larsson, vd, fr.o.m 2017-05-19 1 569 3 473 2 045
Totalt 1 569 3 473 2 045

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
2019 2018

Ränteintäkter 552 80
Ränteintäkter, koncernföretag 322 473
Kursdifferenser - 527
Realisationsresultat övriga kortfristiga placeringar 2 363 15 681
Summa 3 237 16 761

2019 2018
10 126 -6 166

Summa 10 126 -6 166

Not 12 Skatt på årets resultat
2019 2018

Aktuell skatt - -890
Skatt på årets resultat 0 -890

Avstämning årets skattekostnad 2019 2018
Redovisat resultat före skatt -12 529 -3 221

Årets redovisade skattekostnad beräknad med 21,4% (22,0%) fördelas enligt följande:
Skatt beräknad med skattesats 21,4% (22,0%) på redovisat resultat före skatt 2 681 709
Skatteeffekt av försäljning näringsbetingade aktier -12 942 -
Skatteeffekt av försäljning kapitalplaceringaktier 118 -
Ej skattepliktiga erhållna utdelningar 943 -

-20 -20
-1 059 -1 078

Skatteeffekt av koncernkvittning koncerninterna ränteintäkter/räntekostnader 69 -
-270 -13 482

10 549 12 940
-69 41

Summa 0 -890
Årets redovisade skattekostnad 0 -890

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 205 205
Försäljningar/utrangeringar -30 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 205
Ingående avskrivningar enligt plan -205 -205
Försäljningar/utrangeringar 30 -
Årets avskrivningar enligt plan - -
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -175 -205
Utgående planenligt restvärde 0 0

Ersättningar och förmåner under året, ledande 
befattningshavare

Skatteeffekt av övriga ej avdragsgilla kostnader

Skatteeffekt på schablonintäkt på periodiseringsfonder

Nedskrivning i kortfristiga placeringar, årets förändring

Not 11 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

Skatteeffekt av övriga ej skattepliktiga intäkter 

Skatteeffekt på schablonintäkt på investeringsfonder

Skatteeffekt på förändring av outnyttjat underskott
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Not 14 Andelar i koncernföretag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 92 500 94 257
Försäljning under året - -1 757
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 500 92 500
Ingående nedskrivningar - -1 757
Återförda nedskrivningar - 1 757
Årets nedskrivningar -2 074 -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 074 0
Utgående redovisat värde 90 426 92 500

Bolagets innehav av andelar i koncernföretag
Företagets Kapital- Röst- Antal
namn andel andel andelar 2019-12-31 2018-12-31
Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB 100% 100% 1 000 90 426 92 500
Summa 90 426 92 500

Företagets namn Org.nr Säte

Redovisat 

resultat1

Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB 556784-9426 Östersund 90 749 -1 720
1 Avser värden enligt senast fastställda årsredovisning. 

Not 15 Andelar i intresseföretag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 211 612 237 868
Förvärv av andelar - 10 195
Försäljning av andelar -82 874 -36 451
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 738 211 612
Ingående nedskrivningar -68 437 -49 925
Försäljningar 32 281 25 461
Återförda nedskrivningar - 528
Årets nedskrivningar -6 480 -44 501
Utgående ackumulerade nedskrivningar -42 636 -68 437
Utgående redovisat värde 86 102 143 175

Bolagets innehav av andelar i intresseföretag

Företagets namn Kapitalandel
Röst-
andel

Antal 
andelar 2019-12-31 2018-12-31

Digitala Tillväxtkassan i Umeå AB 49,0% 49,0% 245 000 700 4 900
Electronic Parking AB 36,5% 36,5% 833 10 690 10 691
Elevenate AB - - - - 10 339
Grönklittsgruppen AB (publ) 20,9% 20,9% 933 765 60 051 60 051
Investa Företagskapital AB I likvidation - - - - 21 200
Loxysoft Group AB 26,7% 26,7% 3 368 7 649 9 929
Natural User Interface Technologies AB 25,3% 25,3% 4 015 7 012 7 012
PEPAB Produktionspartner AB - - - - 3 101
Startkapital i Norr AB - - - - 5 000
Söderhamns Tillväxtkassa AB - - - - 5 325
Tempus Information Systems AB - - - - 0
Umlax Invest AB - - - - 5 627
Summa 86 102 143 175

Redovisat värde

Redovisat värde

Företaget har under räkenskapsåret erhållit utdelningar från intresseföretag uppgående till 4 406 tkr (-) tkr. Dessa har redovisats som 
intäkt i resultaträkningen.

Justerat eget 

kapital1
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Företagets namn Org.nr Säte

Redovisat 

resultat1

Digitala Tillväxtkassan i Umeå AB 556981-5789 Umeå 6 970 -1 320
Electronic Parking AB 556871-1450 Luleå 1 641 -3 341
Grönklittsgruppen AB (publ), koncernen 556098-7462 Orsa 290 648 26 301
Loxysoft Group AB, koncernen 556979-9330 Bräcke -8 234 -10 008
Natural User Interface Technologies AB 556731-1344 Skellefteå 5 580 674
1 Avser värden enligt senast fastställda årsredovisning. 

Intresseföretag Kapitalandel (%)
Rösträtts-
andel (%)

Grönklittsgruppen AB (publ) 25,9 25,9

Not 16 Fordringar hos intresseföretag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 497 -
Tillkommande fordringar - 4 497
Reglerade fordringar -4 497 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 4 497
Utgående redovisat värde 0 4 497

Not 17 Ägarintressen i övriga företag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 85 310 156 652
Förvärv av andelar - 3 000
Försäljning av andelar -28 549 -74 342
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 56 761 85 310
Ingående nedskrivningar -22 795 -29 366
Försäljningar 16 012 8 292
Återförda nedskrivningar - 2 402
Årets nedskrivningar -2 711 -4 123
Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 494 -22 795
Utgående redovisat värde 47 267 62 515

Not 18 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 7 000 2 500
Tillkommande fordringar - 4 500
Reglerade fordringar -2 500 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 500 7 000
Utgående redovisat värde 4 500 7 000

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 000 10 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 000 10 000
Ingående nedskrivningar -10 000 -5 000
Årets återförda nedskrivningar 1 000 -
Årets nedskrivningar - -5 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 000 -10 000
Utgående redovisat värde 1 000 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav avser förlagsinsats i Garantia ekonomisk förening, Org.nr 760910-7791.

Not 20  Andra långfristiga fordringar
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 600 202 100
Reglerade fordringar - -200 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 600 1 600
Utgående redovisat värde 1 600 1 600

Justerat eget 

kapital1

Inlandsinnovation har även ett indirekt ägande i ett av intresseföretagen. Inlandsinnovations direkta och indirekta ägande ser ut som 
följer:
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Not 21 Övriga långfristiga fordringar
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 911 3 167
Tillkommande fordringar - 7 744
Reglerade fordringar -1 936 -
Omvärdering 224 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 199 10 911
Ingående nedskrivningar -40 -173
Årets återförda nedskrivningar - 133
Årets nedskrivningar - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -40 -40
Utgående redovisat värde 9 159 10 871

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Upplupen intäkt koncernföretag - 707
Övrig upplupen intäkt 201 710
Upplupen fondrabatt - 1 438
Övriga poster 363 482
Summa 564 3 337

Not 23 Eget kapital

Aktiekapital
Övrigt fritt eget 

kapital
Summa eget 

kapital

150 000 1 503 641 1 653 641
Transaktioner med ägaren:
Utdelning beslutad vid årsstämma 2019-04-03 -1 344 775 -1 344 775

-12 529
150 000 158 866 296 337

Antalet aktier uppgår till 150 000 000 med ett kvotvärde av 1 krona per aktie.

Not 24 Obeskattade reserver
2019-12-31 2018-12-31

Periodiseringsfond tax 2014 - 7 900
Periodiseringsfond tax 2015 10 900 10 900
Periodiseringsfond tax 2016 6 700 6 700
Summa 17 600 25 500

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjuten skatt i periodiseringsfonder 3 766 5 457
Summa 3 766 5 457

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner 192 287
Upplupna sociala avgifter 60 90
Övriga poster 808 1 872
Summa 1 060 2 249

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser avser värde av pensionsskuld inklusive löneskatt per 2019-12-31.

Bland andra långfristiga fordringar ingår värde av kapitalförsäkringar med 3 351 tkr.

Belopp vid årets ingång

Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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2019 2018

-38 029 15 184

59 838 -12 863
Utdelning och liknande från portföljföretag -4 406 -2 308
Avsättning för pensions- och löneförpliktelser m.m. 54 32
Summa 17 457 45

2019 2018
Annan ökning/minskning av bokförda värden 10 126 -6 167
Summa 10 126 -6 167

2019-12-31 2018-12-31
 Kassa och bank 75 237 3 951

Övriga kortfristiga likvida placeringar - 1 236 074
Summa 75 237 1 240 025

Not 30 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31
Värde av kapitalförsäkring 3 351 3 127
Summa 3 351 3 127

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande - 3 000
Utfäst kapital 11 794 11 794
Kapitaltäckningsgaranti - -
Summa 11 794 14 794

Not 31 Upplysningar om närstående

Not 34 Händelser efter balansdagen

Not 35 Disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel, kronor: 146 336 881

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas kronor: 62 000 000
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras kronor: 84 336 881

Not 29 Likvida medel och kortfristiga placeringar i kassaflödet

Not 28 Annan ökning/minskning av bokförda värden

Not 27 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Inlandsinnovation AB har under året överlåtit likviditetsförvaltningen till anskaffningsvärde, lämnat en utdelning på 1 345 mkr och ett 
koncernbidrag på 10 mkr till Moderbolaget Saminvest AB. Per den 31 december uppgår avräkningsskulden till moderbolaget till 1,5 
mkr. Några övriga transaktioner mellan Inlandsinnovation AB och dess närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och 
resultat har ej ägt rum. Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder. 

Vid denna rapports publicering är den slutliga effekten av Coronavirusets (COVID-19) spridning oklar. Hittills har den haft stor 
påverkan på samhället och de finansiella marknaderna. Inlandsinnovation bedriver full verksamhet i denna situation och ledningen för 
bolaget lägger stort fokus på att löpande följa och analysera de konsekvenser, som detta får för bolagets verksamhet.

Nedskrivning/återföring nedskrivning m.m. av andelar, lån mm i investeringsverksamheten, 
årets förändring
Resultat försäljning andelar i övriga företag 
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