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Ljusglimtar
& utmaningar

”

Med siktet inställt
på ett bättre år.

”Att genom personligt
engagemang göra det
enklare för företagare att
driva och utveckla sina
företag i Eksjö kommun”
— Verksamhetsidé Eksjö.nu

» Vi hade väl alla hoppats på att 2021 skulle bli annorlunda mot 2020, att vi skulle se ett slut på
pandemin och kunna återgå till ett mer normalt läge. Tyvärr blev det inte så.

Inte ens nu, när jag skriver detta, och vi gått in i början av 2022, ser vi slutet på pandemin.

Men året innehöll även många ljusglimtar som vi ska glädjas åt. Flera av våra företag har haft
ett fantastiskt år med stor efterfrågan på sina produkter och tjänster. Även om de har stått inför
utmaningar som exempelvis råvarubrist och komponentbrist.
Jag vill också åter gratulera Frida Scherdén och Oskar Lindholm, Lindholmsgruppen, som blev
Årets företagare i Jönköpings län!

Sen har vi de verksamhetsområden som drabbats hårt. Jag tänker bland annat på besöksnäring,
kultur, handel och underleverantörer till bilindustrin med flera och att stödåtgärderna som
funnits/finns till våra drabbade företag är alltför klena och att hanteringen från Tillväxtverket är
alltför långsam.
Jag vill ge en stor eloge till alla våra fantastiska företagare och entreprenörer som under
denna svåra period gång på gång lyckats ställa om och hittat nya vägar framåt. Detta är
entreprenörskapets kraft!
En stor eloge även till mina kollegor på Eksjö kommuns näringslivsenhet. Genom flexibilitet och
vilja har vi anpassat verksamhet och arbetssätt efter de förutsättningar som funnits.
2021 var även året då Eksjö.nu:s vd sedan många år, Marie Brask, valde att gå vidare till nya
utmaningar. Det var också året då jag, Désirée Källqvist, tillfrågades att gå in som tillförordnad
vd från 1 augusti till 31 december medan bolagets styrelse genomförde en rekryteringsprocess.
Från 1 april 2022 får Eksjö.nu en ny vd på heltid. Jag önskar Helén Lindqvist ett stort lycka till
och hoppas att vi alla får ett riktigt bra 2022.

Eksjö den 24 januari 2022
Desirée Källqvist, tf vd Eksjö.nu AB
augusti-december 2021
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V I S I O N O C H A F FÄ R S I D É

Eksjö.nu är den självklara
mötesplatsen när det gäller
företagsfrågor och alla
medlemsföretag ska känna
tillhörighet med bolaget.
Medlemsföretagen samarbetar och näringslivsarbetet i
Eksjö kommun och Eksjö.nu utgör ett partnerskap mellan
medlemsföretagen och kommunen. Visionen är att alla
företag i kommunen är engagerade medlemmar i Eksjö.nu.
Genom personligt engagemang gör Eksjö.nu det enklare
för företag att driva och utveckla företag i Eksjö kommun.
Eksjö.nu erbjuder medlemsföretagen följande:
» Eksjö.nu ska vara en samlande faktor
för bolagets medlemmar i samarbetet
med kommunen
» Eksjö.nu ska arbeta med
kompetensförsörjning för företag
» Eksjö.nu ska skapa förutsättningar för
tillväxt i Eksjö kommun
» Eksjö.nu ska skapa ett gynnsamt klimat
för entreprenörer
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M Å L S ÄT T N I N G A R

• Medlemsföretagen ska utifrån sina behov

• Eksjö.nu ska arbeta för att politiker och kommunens

och intressen ha nytta av Eksjö.nu.

tjänstemän är informerade och engagerade i närings-

Bolaget ska vara en attraktiv plattform för

livsfrågor, vilket avser allt från övergripande politiska

medlemsföretagen som ger bra förutsättningar

ställningstaganden till handläggning på tjänsteman-

för att verka och utveckla sina företag

nanivå. Mäts enligt Svenskt Näringslivs ranking med

i kommunen. Målsättningen utvärderas

frågan hur företagarna upplever:

genom antal medlemmar i Eksjö.nu. Antalet
medlemmar ska öka varje år. Antalet

• Medlemsföretagen ska

medlemmar var vid årets slut 200, vilket är

uppleva att Eksjö.nu:s

en liten minskning från tidigare år.

aktiviteter och service
svarar upp mot deras
behov. Mäts genom
årlig enkät till medlemsföretagen.
I medlemsundersökningen
2021 ger respondenterna ett
sammantaget betyg på 4 på en
6-gradig skala, vilket är något
lägre än i fjol (4,4).

» Kommunpolitikernas attityder till företagande.
Målet är minst 4,0 (på en skala upp till 6,0)
» Tjänstemännens syn på och samarbete
med näringslivet. Målet är minst 4,0
I Svenskt Näringslivs ranking 2021
får kommunpolitikernas attityd
betyget 3,18 vilket är lägre än i fjol.
De kommunala tjänstemännens
inställning till företagande får betyget
3,08 vilket är sämre än 2020.

• Eksjö.nu ska verka för att
förstärka förståelsen och
samarbetet mellan kommunala
politiker, tjänstemän och
företagen. Målet mäts genom
egen undersökning hos
medlemsföretagen.
Eksjö.nu:s medlemmar ger
det samlade betyget 3,55
till kommunpolitikernas
attityder till företagande, de

• Eksjö.nu har som mål att utveckla ett bättre näringslivsklimat i Eksjö kommun.
Eksjö.nu verkar för att ta tillvara och samordna företagens intressen och
samverka med kommunen för att åstadkomma ett bättre näringslivsklimat.
Målet är att företagarna ska ha en positiv attityd till näringslivsklimatet i
kommunen. Detta mäts genom Svenskt Näringslivs kommunranking en
gång per år. Eksjö ska placera sig bland topp 70. I senaste mätningen
tappade Eksjö kommun 14 placeringar och hamnade på plats 155.

kommunala tjänstemännens
attityder får betyget 3,41.
Båda resultaten är sämre än
i fjol, men visar fortfarande
att medlemmar i Eksjö.nu ger
ett högre betyg än de företag
som inte är medlemmar.

• Precis som i fjol uppger drygt hälften av medlemsföretagen att de inte påverkats av pandemin.
14 procent av företagen mår bättre än innan pandemin (16 i fjol) och 25 procent mår sämre
(32 i fjol). Endast två företag, eller 3,6 procent, befinner sig i krisläge (5 procent i fjol).
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Där
företagare
möts!

AKTIVITETER 2021
Även 2021 blev en prövning i anpassning.
Myndigheternas rekommendationer har noga följts
och fysiska träffar med begränsat antal deltagare har
prioriterats när det varit möjligt. Samtliga aktiviteter i
bolaget kopplas till målen i affärsplanen.

» NÄR I N G S LIVS LU N C H E R

Framgångsfrallan

Luncher med föreläsningar, ett forum där företagare,
politiker och medlemmar i Eksjö.nu kan mötas och
nätverka. Bidrar till att öka antalet medlemmar, svara
upp mot medlemmarnas behov samt att stärka politiker
och tjänstemäns attityder till företagande.

Handelsnätverket ”Framgångsfrallan” vänder sig till företag
inom handel och besöksnäring och drivs av bolagets
medarbetare. Året startade med digitala möten och övergick
efter sommaren till fysiska träffar. Septemberträffen blev en
positiv tillbakablick på en bra säsong med många besökare
och kunder. Ytterligare en träff, med fokus på utvecklingsfrågor,
genomfördes under hösten.

Som ett alternativ till luncherna genomfördes under våren
digitala ”Frukost med…” och ”Till 15-kaffet med…”. Dessa
har gästats av bland andra föreningen Företagarna, Vattenfall,
Baks & Co, polisen, räddningstjänsten samt företagaren
Calle Bjerkert. Eksjö Bilaffär medverkade på en fysisk
frukostträff. Årets första lunch kunde arrangeras först i
september, då Försvarsmaktens skolinformatörer berättade
om sitt arbete. Årets sista lunch gästades av Science Park
och handlade om AI, artificiell intelligens.

Nätverket Freelance Tuesday har trots pandemin haft en
stående plats i kalendariet första tisdagen i varje månad. Året
inleddes som så många andra aktiviteter digitalt och övergick
under hösten till fysiska möten.
Nätverket TUFF

Eksjö.nu driver olika professionella nätverk, som
blir en mötesplats för företagare/medarbetare med
gemensamma intressen för särskilda frågor. Aktuella
behov styr innehållet och hur nätverken utvecklas. Bidrar
till att öka antalet medlemmar och att svara upp mot
medlemmarnas behov.

TUFF, Tillväxt och utveckling för företag, är en fortsättning
på tidigare projekt. Under året har TUFF uppmärksammats
med en artikel i Landsbygdsnätverkets serie om lyckade
leaderprojekt. Nätverket leds av Carina Eldåker, Eldåker
Konsult AB, som under året bjudit in till föreläsning vid
lägerelden med Helén Lindqvist, workshop i skogen på temat
visionsarbete, inspirationsträff med fokus på hållbarhet hos
företagaren samt ett avslutande glöggmingel.

HR-Forum

Hälsa och välmående

Väl etablerat nätverk som riktar sig till industrin och större
företag i vår egen kommun och grannkommunerna. HRfunktionen är ofta ensam i sin yrkesroll, vilket gör kontakten
med ”kollegor” på andra företag extra värdefull. HRForum leds av Emelie Palmér, Growing Leaders, med
specialkompetens inom utbildning och utveckling inom
ledarskap och teamutveckling. Årets träffar har varit både
digitala och fysiska och bland annat fokuserat på Framtidens
HR och ”Hur skapar vi ansvarsfulla medarbetare genom
självledarskap".

Eksjö.nu:s nytillkomna nätverk vänder sig till företag inom
den växande hälsobranschen och leds av Maria Lagneby,
Gårdsyoga. Nätverket har förutom ett digitalt uppstartsmöte
i början av året genomfört träffar med teman som hälsa
och välmående för företagaren, post-corona – behov och
samarbete samt marknadsföring och storytelling.

» KO M P ETE N S NÄTVE R K

Även 2021 blev en prövning i
anpassning. Myndigheternas
rekommendationer har noga följts.

Freelance Tuesday

VD-nätverket

Maria Lagneby, Gårdsyoga
leder nätverket Hälsa och välmående
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I stället för fysiska träffar, som varit svårt under året,
introducerades under våren nya sätt att mötas. Eksjö.nu
sammanförde två personer i vd-position för förutsättningslösa
lunchträffar, vilket blev ett uppskattat sätt att knyta kontakter.
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AKTIVITETER 2021

» UT B I LD N I N G
Eksjö.nu arrangerar utbildningar utifrån medlemsföretagens behov, i egen regi och i samarbete
med andra aktörer. Bidrar till att öka antalet medlemmar och att svara upp mot medlemmarnas
behov.
Under 2021 fortsatte Eksjö.nu:s samarbete med
Nuvab, näringslivsbolaget i Vetlanda kommun, där
medlemmar i Eksjö.nu har tillgång till hela utbudet i
Nuvabs utbildningsprogram till samma pris och villkor
som Nuvabs egna medlemmar. Samarbetet har
fungerat bra och inneburit ett brett utbildningsutbud.
Egna utbildningar
Samarbetet med Science Park är fortsatt starkt. Tack
vare de digitala plattformarna har fler utbildningar
än normalt varit tillgängliga för medlemsföretagen.
Utbildningar har erbjudits inom bland annat inom
starta-eget, sociala medier, företagsekonomi och

e-handel. Även utbudet av digitala föreläsningar och
workshops har varit brett under året.
Skola-näringsliv
Representanter från bolaget har deltagit som
jurymedlem i samband med den årliga UFmässan i Jönköpings län samt på Framtidskoll på
Prästängsskolan, där högstadieelever fått information
om UF. Precis som tidigare år har bolagets
medarbetare också varit UF-rådgivare.

» P O LITI K O C H NÄR I N G S LIV
Eksjö.nu ska aktivt medverka till att utbilda, engagera och påverka kommunens politiker och
tjänstemän för att få en mer serviceinriktad förvaltning. Bidrar till att förändra politiker och tjänstemäns
attityder till företagande.
Företagsbesök

Företagsklimat i toppklass

För att öka förståelsen och dialogen mellan
kommun och näringsliv var ambitionen att fortsätta
med arrangerade företagsbesök tillsammans med
representanter från tillväxt- och utvecklingsnämnden
och kommunledningen. På grund av pandemin
blev det svårt att genomföra besöken, något kunde
genomföras digitalt.

Under året har Eksjö.nu i samarbete med
näringslivsenheten och samhällsbyggnadssektorn
fortsatt arbetet med att ta fram en modifierad
och lokalt anpassad variant av den så kallade
Rättviksmodellen. Flera tjänstemän har deltagit
i föreläsningar om enkel kommunikation samt
LOU, lagen om upphandling. Representanter från
näringsliv och upphandling har skapat ett team som
med konkreta insatser fokuserar på förbättring och
förenkling ur ett företagsperspektiv.

I februari fick medlemsföretagen i stället frågan
om man önskade besök från kontoret, alternativt
digitalt möte. Intresset var stort och i slutet av
april hade närmare 50 företagsbesök genomförts.
Såväl styrelseledamöter som politiker i tillväxt- och
utvecklingsnämnden hade möjlighet att följa med
på dessa möten. Många företagare betonade
vikten av attraktivitet med bra skola, vackra och
rena miljöer i kommunen, både i samband med
rekryteringsbehovet och för egen del.
Under hösten genomfördes återigen fysiska
företagsbesök.

10
10 || ÅRSBERÄTTELSE
ÅRSBERÄTTELSE 2018
2021

Eksjös placering i kommunrankingen presenterades
i samarbete med Svenskt Näringsliv på ett
frukostmöte i oktober. I november genomfördes en
workshop på Wallnäs AB, med fokus på dialog och
attityder till företagande. Företagare från små och
stora företag i hela kommunen samt kommunala
tjänstemän och politiker deltog.
Målet med Företagsklimat i toppklass är att öka
användarvänligheten och göra mötet mellan
tillsynspersonal och småföretagare smidigare,
enklare och mer betydelsefullt.
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Foton: Johan Lindqvist

ÖVRIGA PRISTAGARE OCH PRISUTDELARE:
Årets företagare:
Peter Sjöbrink, Daniel Berg och
Ola Davidsson, Eksjö Elteam
(nomineras av allmänheten, utses av
Företagarna Höglandet)
Årets unga företagare:
Arvid Bläsung, Trädteamet
(nomineras av allmänheten, utses av
Företagarna Höglandet)
Årets butik:
Klädhuset (nomineras av kunderna, utses av
oberoende jury och delas ut av Eksjö handel)

Årets nytänkare:
Redi Film (utses av Science Park)
Årets turismpris:
Cykla i Filmlandskapet Småland (utses av
tillväxt- och utvecklingssektorn, Eksjö kommun)
Årets UF-företag:
Plant Me UF (utses av Eksjö gymnasium, delas
ut av Swedbank)
Årets företagare i Jönköpings län:
Frida Scherdén och Oskar Lindholm,
Lindholmsgruppen
(utses av Företagarna)

Årets landsbygdsföretag:
Micael Frisk, Kräpplehult
(utses av LRF:s kommungrupp)

Motivering:
”Med en sällan skådad drivkraft har Årets Ta-sigförsamhetspristagare, vid sidan av ett framgångsrikt
övertagande av en befintlig verksamhet, blivit
franchisetagare i en helt ny bransch – mitt under brinnande
pandemi. Med målsättningen att ge något tillbaka till staden har
han sett till att Eksjö fått ett nytt trivsamt vardagsrum med generösa
öppettider.”

» NÄR I N G S LIVS F E STE N
Varje år arrangerar Eksjö.nu företagarnas egen firmafest, där förebilder inom näringslivet
hyllas och företagare och politiker får tillfälle att mötas under lättsamma former. Bidrar till att
öka antalet medlemmar, svara upp mot medlemmarnas behov, samt att öka förståelsen mellan
företagare och politiker.
Precis som under 2020 ersattes näringslivsfesten, på grund av pandemin, med en festligare
lunch på Eksjö Stadshotell. Ett 50-tal företagare, politiker och tjänstemän bjöds på mat och
underhållning i samband med den högtidliga
prisutdelningen.

Eksjö.nu:s eget pris, Årets ta-sig-församhetspris
delas årligen ut till ett företag som vågar och ser
möjligheterna i Eksjö kommun. Priset gick i år till
Johan Åsbrink, som driver Lunnagårds Sjukhem
och Harrys i Eksjö.

AKTIVITETER 2021
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AKTIVITETER 2021
» I N F O R M AT I O N O C H M A R K N A D S F Ö R I N G
Ett övergripande och ständigt pågående arbete som bidrar till att uppnå samtliga mål i affärsplanen.
Förutom löpande information om vår verksamhet och våra aktiviteter handlar insatsen om att marknadsföra
våra medlemsföretag, lyfta goda exempel och att visa upp Eksjö som en attraktiv kommun.

BREVET HEMIFRÅN

BREVET HEMIFRÅN SPONSRAS AV:

JOBB- OCH FRAMTIDSMÄSSAN

WEBB OCH SOCIALA MEDIER

Det digitala nyhetsbrevet Brevet hemifrån, med
artiklar som är öppna för alla, är en effektiv kanal
för att sprida goda nyheter från hela Eksjö kommun. Företagsnyheter är fortsatt det som lockar
flest läsare och under året har intervjuer gjorts
med såväl stora som små medlemsföretag och
nystartade verksamheter. Artiklarna marknadsförs och får god spridning via Facebook,
Instagram och LinkedIn. Eksjö.nu äger Brevet
hemifrån och bolagets styrelseordförande är
ansvarig utgivare.

• Eksjö kommun

Årets jobb- och framtidsmässa i samverkan
med näringslivsenheten samt Vetlanda och Sävsjö kommun ställdes in på grund av pandemin.
Under slutet av året påbörjades planeringen
inför jobbmässan 2022.

I början av 2021 lanserades Eksjö.nu:s nya
hemsida. På Facebook har såväl Eksjö.nu som
Brevet hemifrån passerat 1250 följare. Även på
Instagram fortsätter sifforna att stiga.

• Bruzaholms Bruk
• Olsbergs Hydraulics
• Itolv AB
• Eksjöbostäder/Eksjö Kommunfastigheter
• HjältevadsHus
• Sherwin-Williams
• Vux i12

www.brevethemifran.se
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A R B E TS G I VA R E I F Ö R T U R – F R A M G Å N G S R I K M E D F LY T TA R S E R V I C E :

AKTIVITETER 2021

ASTRID LINDGRENS VÄRLD | BRUZAHOLMS BRUK | EKSJÖHUS | EKSJÖ KOMMUN
FÖRSVARSMAKTEN (SWEDEC & ING 2) | HULTSFREDS KOMMUN | IKEA INDUSTRY HULTSFRED
MERCATUS ENGINEERING METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL | OLSBERGS HYDRAULICS | PLANNJA
REGION JÖNKÖPINGS LÄN | SIS UNGDOMSHEM LÅNGANÄS | SHERWIN WILLIAMS
SVENSK TRYCKGJUTNING | VIMMERBY KOMMUN | ÅBRO BRYGGERI | WIKAN HÖGLANDET

Eksjö.nu driver och/eller medverkar i externt finansierade
utvecklingsprojekt exempelvis EU-projekt som gynnar
medlemsföretagen.
» U TVE C K LI N G S P R OJ E KT
FÖRTUR – framgångsrik medflyttarservice

Digitalisera flera – för en hållbar framtid

Med projektmedel från Astrid Lindgrens Hembygd
har Eksjö.nu drivit projektet Förtur – framgångsrik
medflyttarservice under perioden våren 2019 - september
2021. Projektet skapades för att bidra till en långsiktigt
hållbar rekrytering och att fler familjer etablerar sig och
stannar i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

Eksjö.nu har fått projektmedel från Astrid Lindgrens
Hembygd för att stärka företagare inom handeln och
besöksnäringen i Eksjö och Vimmerby kommuner.
Projektet startade våren 2021 och avslutas september
2022.

Via en digital plattform, som nås via en personlig inbjudan
och inloggning via Brevet hemifrån, kan arbetssökande
medflyttare få kontakt med arbetsgivare och andra
nyinflyttade i området.
Projektledarna har stått för det goda värdskapet
och varit behjälpliga i samband med anställningar,
företagsstarter/etablering, inflyttning och förmedling av
bostäder. Området och dess möjligheter har vid flera
tillfällen presenterats för nyanställda på Eksjö Garnison
samt för potentiella medarbetare på Region Jönköping,
Höglandssjukhuset.
I samarbete med #Attraktiv industri erbjöds arbetsgivarna
i projektet flera föreläsningar. En specialproducerad
inspirationsfilm om föreningsutveckling distribuerades till
flera tusen föreningar. Avslutningsvis spelade projektet
in en film som visar på möjligheterna med att bo, arbeta
och utvecklas i området. Filmen finns på Youtube (sök på
Förtur Eksjö.nu).

Projektet omfattar samverkan med fastighetsägare,
varumärkesbyggnad, digital utveckling/utbildning och
affärscoachning, i syfte att locka fler potentiella kunder/
besökare till kommunerna och stimulera en levande handel
som följer med i utvecklingen utifrån kunderna/besökarnas
efterfrågan.
Under projekttiden kommer det att bjudas in till kickoff,
frukostträffar, trendspaning, affärsutvecklingsprocesser
och finalevenemang som riktar sig brett till aktörer inom
handel och besöksnäring. Huvuddelen av aktiviteterna och
samtliga affärsutvecklingsprocesser har kontrakterats med
Finnvedens Säljkraft AB, som har bred kompetens inom
området.
Under 2021 har det trots pågående pandemi genomförts
en digital kickoff och ett fysiskt trendmöte samt påbörjats
individuella affärsutvecklingsprocesser med 16 företag
varav 7 blev klara under 2021.

Målen har nåtts med råge och innebär bland annat nya
arbetstillfällen, nya företag, nya kommuninvånare och fler
medlemmar i föreningslivet. Den digitala plattformen ägs
av Eksjö.nu för vidare utveckling.
Medverkan i andra projekt
Eksjö.nu har under året funnits med i ytterligare två projekt; kompetensutvecklingsprojektet #Attraktivindustri, som
avslutas våren 2022, och besöksnäringsprojekt Tre Tillsammans – mot nya mål, som stöttar företag i Eksjö, Vimmerby och
Hultsfreds kommuner. Båda projekten omsluter miljonbelopp och genom representation i styrgrupperna kan Eksjö.nu vara
med och påverka inriktning och genomförande.
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Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden
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PERSONAL

Har du frågor?
Funderar du på att etablera dig i Eksjö?
Söker du lokaler eller vill du starta ett
helt nytt företag från grunden?
Desirée Källqvist

Då kan vi hjälpa dig på resan! Med vägledning, personlig rådgivning
och affärsutveckling hjälper vi dig i ditt företagande. Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss!
Du når oss via mejl eller på telefon 0381-362 71

TF VD EKSJÖ.NU AB

augusti-december 2021

Jennie Heimdal,
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

jennie.heimdal@eksjo.se
Föräldraledig till 1 nov 2021
Ida Fredman

Marie Brask

AFFÄRSUTVECKLARE

VD EKSJÖ.NU AB

ida.fredman@eksjo.se
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ÅRS R E DOVI S N I NG 2021
Eksjö.nu AB • 556457-2658
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Eksjö.nu AB, 556457-2658, med säte i Eksjö får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget har som ändamål att inom ramen för den kommunala kompetensen verka för att bredda
och stimulera näringslivet i kommunen och medverka till att öka sysselsättningen.
Detta skall åstadkommas genom att göra det enklare för företag att driva och utveckla affärer i
Eksjö kommun bl.a. genom att få till stånd ett mer personligt engagemang hos dem som arbetar
med dessa frågor.
Bolaget ska vara verktyg för partnerskap mellan företag och kommun och företag emellan.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Eget kapital
Vid årets början
Omföring av föreg. års vinst
Årets resultat
Vid årets slut

2021
1 423
113
87

2020
1 550
149
81

2019
1 743
81
80

Aktiekapital
562 000

Reservfond
200

Balanserad
vinst
450 590
74 803

562 000

200

525 393

Resultatdisposition

Belopp i tkr
2018
1 768
-21
93

Eksjö.nu AB
556457-2658

Eksjö.nu
Eksjö.nu AB
AB
556457-2658
556457-2658

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning

Belopp i kr

Belopp
Belopp ii kr
kr

3 (7)

Not

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

2021-01-01
2021-01-01
2021-12-31
2021-12-31

2020-01-01
2021-12-31

11 423
423 111
111
360
360 852
852
11 783
783 962
962

1 549 789
143 979
1 693 768

-1
-1 645
645 729
729
-25
-25 061
061

-1 543 721
761

––
-1
-1 670
670 790
790

–
-1 542 960

113
113 172
172

150 809

––
-415
-415
-415
-415

–
-1 438
-1 438

112 757

112
112 757
757

149 371

-2 955
-2 955

-2
-2 955
955
-2
-2 955
955

-45 413
-45 413

109 802

109
109 802
802

103 958

-28 909
80 893

-28
-28 909
909
80
80 893
893

-29 155
74 803

Rörelseintäkter, lagerförändring
Rörelseintäkter,
Rörelseintäkter,
m.m.
lagerförändring
lagerförändring m.m.
m.m.
Nettoomsättning
Nettoomsättning
Nettoomsättning
1 423 111
Övriga rörelseintäkter
Övriga
Övriga rörelseintäkter
rörelseintäkter
360 852
Summa rörelseintäkter, lagerförändring
Summa
Summa rörelseintäkter,
rörelseintäkter,
m.m.
lagerförändring
lagerförändring
1 783 962
m.m.
m.m.
Rörelsens kostnader
Rörelsens
Rörelsens kostnader
kostnader
Övriga externa kostnader Övriga
Övriga externa
externa kostnader
kostnader
-1 645 729
Personalkostnader
Personalkostnader
Personalkostnader 2
-25 061 22
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar
Avskrivningar
av
och
och nedskrivningar
nedskrivningar av
av
materiella och immateriellamateriella
materiella
anläggningstillgångar
och
och immateriella
immateriella anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
–
Summa rörelsekostnader Summa
Summa rörelsekostnader
rörelsekostnader
-1 670 790
Rörelseresultat

Rörelseresultat
Rörelseresultat

113 172

Finansiella poster
Finansiella
Finansiella poster
poster
Övriga ränteintäkter och liknande
Övriga
Övrigaresultatposter
ränteintäkter
ränteintäkter och
och liknande
liknande resultatposter
resultatposter
–
Räntekostnader och liknande
Räntekostnader
Räntekostnader
resultatposter och
och liknande
liknande resultatposter
resultatposter
-415
Summa finansiella poster Summa
Summa finansiella
finansiella poster
poster
-415

Resultat efter finansiella poster
Resultat
Resultat efter
efter finansiella
finansiella poster
poster
Balanserad
vinst Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
74 803 Förändring av periodiseringsfonder
Förändring
Förändring av
av periodiseringsfonder
periodiseringsfonder
-74 803 Summa bokslutsdispositioner
Summa
Summa bokslutsdispositioner
bokslutsdispositioner
80 893
80 893
Resultat före skatt
Resultat
Resultat före
före skatt
skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Belopp i kr Årets resultat

Skatter
Skatter
Skatt
Skatt på
på årets
årets resultat
resultat
Årets
Årets resultat
resultat

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 606 286 disponeras enligt följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

525 393
80 893
606 286

Disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

606 286
606 286

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Eksjö.nu AB
556457-2658

8

ng

4 (7) Eksjö.nu

AB
556457-2658

Balansräkning
Belopp i kr

R

stillgångar

Not

2021-12-31 Not

2021-12-31

44 (7)
(7) Eksjö.nu

AB
556457-2658

Balansräkning
Balansräkning
2020-12-31
2020-12-31
Belopp i kr
Belopp i kr

5 (7)

Not

2021-12-31 Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Aktiekapital
–
–
Reservfond
Reservfond
–
–
Summa bundet eget kapital Summa bundet eget kapital

562 000
200
562 200

562 000
200
562 200

562 000
200
562 200

Fritt
– eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

525 393
80 893
606 286

525 393
80 893
606 286

450 590
74 803
525 392

1 168 486

1 168 486

1 087 592

nläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
erktyg och installationer
Inventarier, verktyg och
3 installationer
erialla anläggningstillgångar
Summa materialla anläggningstillgångar

– 3
–

–
–

–

–

fordringar
Kortfristiga fordringar
ar
Kundfordringar
3 326
ngar
Övriga fordringar
54 896
gar
Skattefordringar
13 572
kostnader ochFörutbetalda
upplupna intäkter
kostnader och upplupna intäkter
215 924
ristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
287 718

3 326
54 896
13 572
215 924
287 718

placeringar Kortfristiga placeringar
stiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
ristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

10 000
10 000
Summa eget kapital 67 089
Summa eget kapital
67 089
13 350
13 350
15 232
Obeskattade reserver15 232
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 105 671
Periodiseringsfonder
105 671
Summa obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

119 796
119 796

119 796
119 796

116 841
116 841

400 000
400 000

400 000
400 000

767 390
767 390

767 390
767 390

400 000
Kortfristiga skulder 400 000
Kortfristiga skulder
400 000
Leverantörsskulder 400 000
Leverantörsskulder
–
Övriga skulder
Övriga skulder
68 563
Upplupna kostnader och förutbetalda
Upplupna intäkter
kostnader och förutbetalda intäkter
98 263
959 660
959 660
Summa kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
166 826
959 660
959 660

–
68 563
98 263
166 826

–
63 106
197 792
260 897

sättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar

1 455 108

1 455 108

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
1 455 108
SUMMA
EGET KAPITAL OCH SKULDER
1 465 331
1 465 331

1 455 108

1 465 331

LGÅNGAR

1 455 108

1 455 108

1 465 331

ggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

stillgångar

bank
ank
a och bank

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Fritt
– eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

1 465 331
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer

5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Noter till resultaträkningen
Not 2 Anställda och personalkostnader
Personal

2021-12-31
1
1

2020-12-31
1
1

2021-12-31

2020-12-31

39 412
39 412

39 412
39 412

-39 412
–
-39 412

-39 412
–
-39 412

–

–

2021-12-31

2019-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Medelantalet anställda
Bolaget har under år 2021 köpt in sina tjänster i stället
för att ha egen anställd personal.
Noter till balansräkningen
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
- Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början
- Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 4 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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Ledamöter i styrelsen 2021
Styrelseordförande
Roger Didrick
Vice ordförande
Kristina Carlo
Ord. ledamöter
Daniel Erkenborn
Fredrik Larm
Lars Nordgren
Tord du Rietz
Annelie Hägg
Simon Karlsson
Suppleanter
i styrelsen
Irene Thorn-Andersen
Johan Karlsson
Ola Davidsson
Per Nelzén
Sebastian Hörlin
Magnus Berglund
Nina von Krusenstierna
Andreas Brantgården

Besöksadress: Förvaltningshuset plan 1, Södra Kyrkogatan 4 | info@eksjo.nu | www.eksjo.nu

