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Styrelsen och verkställande direktören för Folktandvården Gävleborg AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2020.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges fyra största tandvårdsbolag. På 21 kliniker från
Bergsjö i norr till Hedesunda i söder bedriver bolaget sin verksamhet. Dessutom finns specialister
inom käkkirurgi, orofacial medicin, tandreglering, tandlossningssjukdomar, barn- & ungdomstandvård,
kron- och bro, röntgen och bettfysiologi.
 
Folktandvården Gävleborg AB har dessutom en av landets mest moderna klinikstruktur. Så gott
som samtliga kliniker inom länet är om - och nybyggda för att möta marknadens krav på effektiva
kliniker som inte bara gör företagets resursutnyttjande så optimal som möjligt utan även bidrar till en hög
kundnöjdhet och god arbetsmiljö för bolagets personal.
 
 
Företaget har sitt säte i Gävle kommun.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 372 699 444 178 450 521 451 437 448 083
Årets resultat -17 078 2 568 2 725 9 152 12 096
Nettomarginal (%) -4,6 0,7 0,5 2,4 2,9
Soliditet (%) 41,2 53,3 50,1 50,0 50,0
Avkastning på totalt kap. (%) -18,1 1,8 1,2 5,7 7,0
Kassalikviditet (%) 86,5 118,0 119,0 127,0 132,0
      

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Det negativa resultatet präglas av bolagets påverkan av covid-19 och visar att vi tappat en betydande
andel av intäkterna under räkenskapsåret. Bolaget har sedan mars 2020 haft en krisledningsgrupp för att
hantera effekterna av pandemin och har tagit del av de statliga stöd som funnits med anledning av
pandemin.  
 
I resultatet för 2020 har bolaget inte nått upp till dess ägarkrav på en nettomarginal på 1,5 %. Utifrån den
betydande effekt som pandemin har haft så är detta kontinuerligt kommunicerat med ägaren. 
 
Resultat och omsättning
 
Folktandvården Gävleborg AB:s omsättning uppgick till 373 mkr (444 mkr). Resultatet efter
finansiella poster hamnade på -17,1 mkr (3,0 mkr).
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Finansiell ställning
 
Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets utgång 47,0 mkr (64,1 mkr) vilket gav en soliditet på 41
procent (53 procent). Likvida medel uppgick till 37,9 mkr (34,3 mkr) vid årets slut vilket gav en
kassalikviditet på 87 procent (118 procent). Bolaget har inte haft några lån sedan 2014.
 
Investeringar
Under 2020 investerade bolaget i byggnader och övriga anläggningstillgångar för 4,4 mkr (15,2
mkr).
 
Personal
Antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid årsskiftet 420 personer (436).
 
Strategiska områden
Folktandvården Gävleborg AB har sex övergripande strategiska områden
 
Attraktion som arbetsgivare
Ledarskap
Hälsa
Teknik-utrustning-lokaler
Varumärke
Ekonomi
 
Utifrån dessa strategiska områden så sätter vi upp styrtal och anpassade mål för att styra
verksamheten framåt.
 
Risker i verksamheten
 
En ränterisk föreligger på bolagets pensionskostnader i form av sänkta garantiräntor vilket medför
ökade kostnader.
 
Folktandvården Gävleborg AB är endast verksamt inom Gävleborg vilket medför att antalet
transaktioner och flöden i utländsk valuta är begränsade varför några direkta valutarisker inte finns.
 
För att minimera kundkreditrisken arbetar bolaget aktivt med kravprocessen. Patienter uppmuntras att
betala med kort. Vid bokning av ny behandling kontrolleras att obetalda fakturor inte föreligger vid
någon av bolagets kliniker. Folktandvården Gävleborg AB strävar hela tiden mot att minska obetalda
fordringar och följer utvecklingen genom att kontinuerligt mäta genomsnittlig
kundkreditbindningstid. Sedan 2013 har bolaget varit kontantlöst på klinikerna för att öka personalens
säkerhet samt få en effektivisering av betalningsprocesserna. Utifrån de stigande riskerna för
arbetslöshet i länet och i Sverige i och med Covid-19 så finns det risk att våra kundförluster kan öka.
 
Risker för prisförändringar hanteras främst genom att material och laboratorietjänster upphandlas i
enlighet med lagen om offentlig upphandling, LoU. Detta innebär att priserna på aktuella produkter och
tjänster är reglerade för en bestämd avtalsperiod. För att minimera risken för prisökningar
beträffande bolagets lokaler tecknas hyresavtal som sträcker sig under så långa perioder som är
affärsmässigt försvarbart.
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Riskfaktor i och med covid-19
 
I början av 2020 så drabbades världen av en pandemi som orsakades av ett coronavirus. Infektionen
som viruset ger upphov till kallas covid-19. Vi har särskilt beaktat effekterna av Covid-19 utbrottet
och hur det kan påverka bolagets framtida utveckling och de risker som kan påverka den finansiella
rapporteringen framåt.
 
Bolaget startade i början av mars 2020 en krisledningsgrupp för att hantera de olika riskerna som
uppkommit i samband med Covid-19. Vi ser att detta drabbade bolaget ekonomiskt samt att vi fick en
minskad produktion under året som gick. 
 
Vi följer sedan starten av krisledningsgruppen kontinuerligt upp tillgången på medarbetare, patienter och
material till produktionen för att kunna se vilken typ av tandvård som vi kan bedriva. Bolaget har även
sökt bidrag utifrån de paket som regeringen utfärdat, varav det största nu är en sökning av korttidsarbete.
Där har vi skickat in en första avstämning till Tillväxtverket men har ännu inte fått någon återkoppling på
den slutgiltiga avräkningen. Bidragsdelarna  har gjort att det ekonomiska tappet för 2020 har mildrats
något men har inte kunnat kompensera upp det intäktstapp som pandemin inneburit. 
 
Bolaget har kunnat söka samma typ av bidrag som andra aktiebolag och det har inte funnits några
ytterligare bidrag riktade till tandvården.  
 
Även in i 2021 så ser vi en fortsatt påverkan utifrån covid-19 vilket kommer att påverka bolaget negativt.
I nuläget är det svårt att prognostisera i vilken utsträckning pandemin påverkar.
 
Händelser efter räkenskapsårets slut
 
Styrelseordförande samt VD har tillkännagett att de på eget beslut kommer att sluta sina uppdrag under
hösten 2021. Processen för nytillsättning av dessa tjänster har påbörjats. 
 
Framtidsutsikter
 
Arbetet med den strategiska inriktningen på bolaget fortsätter och där ska vi fortsätta att stärka vårt
varumärke. De övergripande strategiska områdena är attraktion som arbetsgivare, ledarskap, hälsa,
teknik-utrustning-lokaler, varumärke och ekonomi. Visionen är att bevara det friska friskt.
 
Ökade krav på transparens från myndigheter i både verksamhet och finansiering ställer allt högre
administrativa krav på bolagets förmåga att redovisa resultat på olika nivåer inom företaget.
Folktandvården Gävleborg AB har sedan länge goda rutiner och systemstöd för genomlysning av
verksamheten.
 
Folktandvården Gävleborg AB fortsätter att aktivt bevaka utvecklingen av marknaden. 
 
Över 50 procent av länets vuxna befolkning väljer Folktandvården Gävleborg AB som sin vårdgivare
idag. Detta gör oss till länets största aktör inom tandvård.
 
Miljö
 
Vi har fortsatt vårt fina miljöarbete under året och Folktandvården Gävleborg AB är
miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Miljöarbetet är något som är väldigt viktigt för oss och
ska genomsyra allt som vi gör i alla olika delar av bolaget.
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Våra miljömål är kopplade till Region Gävleborgs övergripande miljöprogram. Vi  arbetar hårt med att
utveckla miljöarbetet vidare. En del som ständigt revideras är vårt material där vi utvärderar vad som är
mest tillämpbart utifrån bland annat kvalitet och miljöhänseende.
 
Målet är att Folktandvården Gävleborg AB skall vara det mest miljövänliga alternativet vid valet av
vårdgivare.
 
Kvalitet och patientsäkerhet
 
Vi har fortsatt vårt starka kvalitetsarbete och där vi hela tiden försöker förbättra vår uppföljning samt
efterföljande åtgärder. Kvalitetsarbetet sker också i samverkan nationellt.
 
Forskning och utveckling
 
Bolaget bedriver forskning i såväl större som mindre omfattning och inom en rad olika områden. Det
har bidragit till flera forskarutbildade medarbetare med klinisk förankring vilket är betydelsefullt för
utveckling av nya behandlingsmetoder. Folktandvården Gävleborg AB har sedan 2014
egenhandledda ST-utbildningar. Vi har pågående egna ST-utbildningar inom organisationen samt
att vi hjälper till med externa ST-utbildningar.
 
Styrelsens arbete
 
Styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB har under året bestått av sju ledamöter. Till styrelsen har
adjungerats tre arbetstagarrepresentanter. Styrelseledamöterna är utsedda av regionfullmäktige.
Under året har styrelsen haft sju ordinarie sammanträden. Styrelsen har arbetat enligt den
arbetsordning som fastställts och som tillsammans med VD-instruktionen årligen uppdateras och ses
över.
 
Hållbarhetsrapport
 
En separat hållbarhetsrapport för 2020 har upprättats. 
 
Ägarförhållanden
 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Region Gävleborg, org nr 232100-0198. 
Region Gävleborg upprättar inga sammanställda räkenskaper.
 
 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Balanserat Årets Totalt
 kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 12 000 49 490 2 568 64 058
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:  2 568 -2 568 0
Årets resultat   -17 078 -17 078
Belopp vid årets utgång 12 000 52 058 -17 078 46 980
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 52 058 643
årets förlust -17 078 118
 34 980 525
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överföres 34 980 525
 
Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2020 på grund av osäkerhet kring
Covid-19.
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31  

 

kassaflödesanalys med noter.

Rörelsens intäkter 2, 3     
Nettoomsättning  372 699  443 702  
Övriga rörelseintäkter  12 514  476  
 4 385 213  444 178  
      
Rörelsens kostnader 2     
Produktionsrelaterade kostnader  -40 695  -46 846  
Övriga externa kostnader 5, 6 -88 345  -93 781  
Personalkostnader 3, 7 -269 875  -286 806  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8, 9 -14 945  -14 146  
  -413 860  -441 579  
Rörelseresultat  -28 647  2 599  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 459  394  
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -3  -12  
  456  382  
Resultat efter finansiella poster  -28 191  2 981  
      
Bokslutsdispositioner 12 12 213  550  
Resultat före skatt  -15 978  3 531  
      
Skatt på årets resultat 13 -1 100  -963  
Årets resultat  -17 078  2 568  
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Ombyggnation på annans fastighet 9 25 249  27 925  
Inventarier, verktyg och installationer 8 48 319  56 711  
  73 568  84 636  
      
Summa anläggningstillgångar  73 568  84 636  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter  6 247  5 939  
Färdiga varor och handelsvaror  565  664  
  6 812  6 603  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 15 5 559  9 002  
Fordringar hos koncernföretag  4 955  7 336  
Aktuella skattefordringar  8 492  10 084  
Övriga fordringar  8 676  4 348  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 9 410  13 694  
  37 092  44 464  
      
Kassa och bank 18 37 897  34 322  
Summa omsättningstillgångar  81 801  85 389  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  155 369  170 025  
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 17 12 000  12 000  
  12 000  12 000  
      
Fritt eget kapital 19     
Balanserad vinst eller förlust  52 059  49 490  
Årets resultat  -17 078  2 568  
  34 981  52 058  
Summa eget kapital  46 981  64 058  
      
Obeskattade reserver 20 21 686  33 899  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  16 324  11 318  
Övriga skulder 21 11 789  9 577  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3, 22 58 589  51 173  
Summa kortfristiga skulder  86 702  72 068  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  155 369  170 025  
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31  

 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -28 191  2 981  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 23 15 202  14 165  
Betald skatt  -818  -963  
Resultat efter finansiella poster  -13 807  16 183  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -208  -640  
Förändring av kundfordringar 15 3 444  1 089  
Förändring av kortfristiga fordringar  3 928  -4 002  
Förändring av leverantörsskulder  5 006  -10 452  
Förändring av kortfristiga skulder  9 627  -2 256  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  7 990  -78  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 8, 9, 14 -4 416  -15 053  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 416  -15 053  
      
Finansieringsverksamheten      
Utbetald utdelning  0  -4 000  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 000  
      
Årets kassaflöde  3 574  -19 131  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  34 322  53 453  
Likvida medel vid årets slut  37 896  34 322  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
 
För utförda vårduppdrag redovisas inkomster som är hänförliga till uppdraget som intäkt i
förhållande till vårduppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Vårduppdragets
färdigställandegrad mäts kontinuerligt genom åtgärdsrapportering i produktionssystemet T4. Detta
innebär att intäkter redovisas i den takt som utförda tjänster produceras. Eftersom Folktandvården
Gävleborg AB:s vårduppdrag består i omhändertagandet av patienter, är det inte möjligt att mäta
nedlagda utgifter per patient. Bolagets patientrelaterade utgifter kostnadsförs sålunda i takt med att
de uppstår. En befarad förlust på ett vårduppdrag redovisas omgående som kostnad.
 
Materiella anläggningstillgångar
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i
en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten .
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
 
Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folktandvården Gävleborg AB:s verksamhet aktiveras som
anläggningstillgångar. Avskrivningsperioden sätts mellan 10 och 20 år beroende på
anläggningstillgångens klassificering. 
 
I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången
omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. 
 
Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas som obeskattad reserv och förändring därav som
bokslutsdisposition.
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider
tillämpas:
 
Datorer 3 år  
Övriga inventarier 5-15 år  
Ombyggnationer på annans fastighet 10-20 år  
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Ombyggnationer på annans fastighet 10-20 år  

   
Finansiella instrument
 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att
värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga
fordringar och leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från
instrumentet har löpt ut eller överförts och företaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten.
 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
 
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en
löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
 
Leverantörsskulder
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Leasingavtal
 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden.
 
Bolaget disponerar endast i liten omfattning tillgångar via leasingavtal.
 
Varulager
 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
 
Inkomstskatter 
 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
bolagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de
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bolagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de

skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att
fastställas.
 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget
kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och
balansräkningarna.
 
Ersättningar till anställda
 
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
 
Ersättningar efter avslutad anställning
I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.
 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon
legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan
uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas
pensionsberättigande tjänster utförts.
 
Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer
att kosta mer än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från
förväntningarna. Bolaget redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s
förenklingsregler. Bolaget har förmånsbestämda planer som innebär att pensionspremier betalas
och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.
 
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig
avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk
fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att
lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som
skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
 
Kassaflödesanalys
 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Nettomarginal (%)
Nettoresultat i procent av nettoomsättning.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
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Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
 
 
Not 2 Transaktioner med närstående
 
 

 
 

2020-12-31
 

2019-12-31
 

Inköp % 15 14
Försäljning % 41 37
  56 51
    

Ovan anges inköp och försäljningar avseende Region Gävleborg. Vid inköp mellan Folktandvården
Gävleborg AB och Region Gävleborg tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner
med externa parter.
 
 
Not 3 Uppskattningar och bedömningar
Folktandvården Gävleborg AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan
att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år
behandlas i huvuddrag nedan:

Periodisering av intäkter skolverksamhet
Kostnader för avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensioner
 
 
Not 4 Intäkternas fördelning
 2020 2019  
    
Nettoomsättningen per rörelsegren    
Försäljning av tandvård 217 228 283 093  
Försäljning av tandvård till Region Gävleborg 155 471 160 744  
Statliga bidrag till följd av pandemin 12 250   
Övrigt 264 341  
 385 213 444 178  
    



Folktandvården Gävleborg AB
Org.nr 556702-1836

15 (20)
 

   
 

    

 
Not 5 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2020 2019  
    
PwC    
Revisionsuppdrag 293 481  
Skatterådgivning 60 7  
 353 488  
    

 
Not 6 Operationell leasing
 2020 2019  
    
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas icke
uppsägningsbara leasingavtal:    
Förfaller till betalning inom ett år 22 143 21 400  
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 55 858 34 274  
Förfaller till betalning senare än fem år 33 828 30 168  
 111 829 85 842  
    
    
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 27 615 27 679  
 27 615 27 679  
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Not 7 Anställda och personalkostnader
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 391 398  
Män 41 38  
 432 436  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 1 857 1 828  
Övriga anställda 176 177 181 227  
 178 034 183 055  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 448 496  
Pensionskostnader för övriga anställda 25 996 28 804  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 59 641 64 022  
 86 085 93 322  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 264 119 276 377  
    

För VD gäller vid uppsägning från styrelsens sida sex månaders uppsägning med oförändrade
anställningsförmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från styrelsens sida utgår en
engångsersättning till VD motsvarande 12 månadslöner.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 14,3 % 14,3 %  
Andel män i styrelsen 85,7 % 85,7 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 44,4 % 72,7 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 55,6 % 27,3 %  
    

 
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
 2020 2019  
    
Ingående anskaffningsvärden 173 865 162 408  
Inköp 4 360 13 624  
Försäljningar/utrangeringar -3 636 -2 168  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 174 589 173 864  
    
Ingående avskrivningar -117 155 -107 802  
Försäljningar/utrangeringar 3 097 2 147  
Årets avskrivningar -12 213 -11 500  
 0   
Utgående ackumulerade avskrivningar -126 271 -117 155  
    
Utgående redovisat värde 48 318 56 709  
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Not 9 Ombyggnationer på annans fastighet
 2020 2019  
    
Ingående anskaffningsvärden 40 354 38 801  
Inköp 56 1 553  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 410 40 354  
    
Ingående avskrivningar -12 429 -9 783  
Årets avskrivningar -2 732 -2 646  
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 161 -12 429  
    
Utgående redovisat värde 25 249 27 925  
    

 
Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2020 2019  
    
Övriga ränteintäkter 459 394  
 459 394  
    

 
Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020 2019  
    
Övriga räntekostnader -1 -2  
Övriga finansiella kostnader -2 -10  
 -3 -12  
    

 
Not 12 Bokslutsdispositioner
 2020 2019  
    
Förändring av överavskrivningar 12 213 550  
 12 213 550  
    

Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
 
 
Not 13 Skatt på årets resultat
 2020 2019  
    
Skatt på årets resultat   
Skatt beräknad enligt skattesats (21,4%) 0 -756
Skatteffekt ej avdragsgilla kostnader 0 -207
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat -1 100  
Totalt redovisad skatt -1 100 -963
   



Folktandvården Gävleborg AB
Org.nr 556702-1836

18 (20)
 

   
 

   

 
Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 125  
Omklassificeringar  -125  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
    

 
Not 15 Kundfordringar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Kundfordringar    
Kundfordringar 1 967 5 350  
Fordringar Försäkringskassan 3 592 3 651  
 5 559 9 001  
    

 
Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Förutbetalda hyror 5 107 5 468  
Upplupna intäkter 3 062 6 287  
Övriga poster 1 241 1 939  
 9 410 13 694  
    

 
Not 17 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 12 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr. Aktiekapitalet är fördelat på 12 000 st
A-aktier och 0 st B-aktier.
 
 
Not 18 Kassa och bank
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Koncernkonto Region Gävleborg 37 779 34 218  
Övrigt 117 105  
 37 896 34 323  
    

Checkräckningslimit 15 Mkr (15 Mkr)
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Not 19 Disposition av vinst eller förlust
 2020-12-31   
    
Förslag till vinstdisposition    
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:    
    
balanserad vinst 52 059   
årets förlust -17 078   
 34 981   
    
disponeras så att    
i ny räkning överföres 34 981   

 
Not 20 Obeskattade reserver
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ackumulerade överavskrivningar 21 686 33 899  
 21 686 33 899  
    

 
Not 21 Övriga skulder
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Personalens källskatt 4 718 4 451  
Arbetsgivaravgifter 4 872 4 750  
Övriga skulder 2 198 377  
 11 788 9 578  
    

 
Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Semesterskuld och övertidslön inkl sociala avgifter 14 936 14 286  
Pensionskostnader, avgiftsbestämd del 9 116 9 854  
Särskild löneskatt pensioner 6 539 8 625  
Övriga poster 27 998 18 407  
 58 589 51 172  
    

 
Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Avskrivningar 14 945 14 146  
Förlust vid avyttring 46 19  
Övriga ej kassapåverkande poster 211   
 15 202 14 165  
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Not 24 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter under 2020 eller 2019.
 
 
Not 25 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser under 2020 eller 2019.
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