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Årsredovisning

Biometria ek. för.

769604-6924

Styrelsen och verkställande direktören för Biometria ek. för. får härmed lämna sin redogörelse för

föreningens utveckling under räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Om inte särskilt anges visas alla belopp i tusental kr (SEK).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA

- Förvaltningsberättelse 2 - 4

- Resultaträkning 5

- Balansräkning 6 - 7

- Kassaflödesanalys 8

- Noter 9 - 17

- Underskrifter 18
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2019

37.211

41.232

5.794

2020

38.771

40.955

5.064

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Efter fusionen av tre virkesmätningsföreningar och övertagande av den huvudsakliga verksamheten hos SDC ek för,

driver Biometria sedan 2019-01-01 all mätning och redovisning av skogsråvaror. Hos Virkesmätningskontroll VMK ek

för, tidigare SDC, finns två personer anställda och ägandet av programvaran Viol 3 som utvecklas och färdigställs av

Biometria.

Biometria omfattas i tillämpliga delar av Virkesmätningslagen och tillsynsmyndighet är Skogsstyrelsen.

Utveckling och viktiga händelser

Under 2020 har Biometria mätt in följande volymer (m3fub) på mottagnings- och mätplatser.

Tusen m3fub

Sågbara sortiment

Massaved

Biobränslen

Covid-19 pandemin har haft en begränsad inverkan på inmätta volymer. Verksamheten i sin helhet har kunnat fortsätta

med små störningar trots omfattande hemarbete av egen kontorspersonal och konsulter. Mät- och mottagningsplatser

har bemannats utan särskilda störningar.

Fjärrmätning i bilder ökar fortsatt och volymen uppgick till 26.581 tusen m3fub vilket är en ökning med 18 % från 2019.

De flesta sortiment är nu föremål för fjärrmätning och fortsatt teknik- och metodutveckling sker. I delar av

fjärrmätningen tillämpas nu helautomatisk volymmätning av timmer och massaved.

Under 2020 har verksamheten som bl a omfattar kvalitetssäkring av skördare utökats till hela landet för att erbjuda

branschföretag hög kvalitet i mätningen av stockar vid avverkning. Det är ett viktig steg eftersom Biometrias

verksamhet omfattar hela logistikkedjan, även om idag den huvudsakliga mätningen av skogsråvaror sker vid

förbrukande industrier, värmeverk eller terminaler.

Styrelsen fastställde slutdatum 2022-08-01 för tillämpningen av omräkningstal vid mätningen av sågbara sortimenet i

m3fub. Då kommer s k toppformtalsmatriser att bli utfasade hos Biometria. Om mätningsresultaten finns rapporter på

föreningens hemsida.

Under 2020 har projektorganisationen för Viol 3 på olika sätt stärkts och arbetet trots pandemin drivits i planerad takt.

Sett över hela verksamheten är nedlagda kostnader i Viol 3 totalt 205 mkr varav 42 mkr aktiveras hos

Virkesmätningskontroll ek för. Beloppet är bokfört som upplupen intäkt i balansräkningen 2020-12-31 och fakturering

sker under 2021. För att stabilisera föreningens ekonomi och täcka del av löpande kostnader för utvecklingen av Viol 3

beslutade styrelsen om ett tillägg med 70 % på föreningens fakturering av IT-tjänster fr o m 2020-03-01. Tillägget

uppgick under 2020 till 107 mkr och i samband med beslutet erlade ett antal större medlemmar, för att stärka

likviditeten, förskott på tjänster att utföras under 2021 med 51 mkr. Exkluderat aktiverade belopp för Viol 3 har

föreningens resultat efter finansiella poster förbättrats från -96 mkr till 18 mkr.

  2021-04-23 13:35:27 UTCSignerat 1773911 2 / 22Oneflow ID Sida



Biometria ek. för.

769604-6924

3(18)

1701-1712

195 638

-8 352

59 047

9

Totalt

-10 759

0

1

41 856

31 098

1801-1812

213 864

600

193 640

11

Årets

resultat

-30 195

30 195

41 856

41 856

1901-1912

669 468

-41 037

187 718

-6

Balanserat

resultat

18 648

-30 195

-11 547

2001-2012

830 242

59 020

322 328

11

Reservfond

762

762

Inbetalda

insatser

26

1

27

Medlemmar

Vid utgången av 2020 hade Biometria 268 medlemmar jämfört med 260 vid föregående årsskifte. Köparintresset

representeras av 212 (209) medlemmar och säljarintresset av 49 (49) medlemmar samt övriga medlemmar där antalet

nu är 7 (2).

Utveckling framåt

Fokus är fortsatt att driva utvecklingsprojekt i hela logistikkedjan från avverkning till mottagning av skogsråvaror hos

förbrukare. Det innefattar ett ständigt förbättringsarbete av främst den ersättningsgrundande mätningen.

Det stora utvecklingsprojektet är Viol 3 och styrelsen räknar med att under 2021 kunna redovisa en plan för

driftssättningen i branschen.

Styrelsen och ledningen följer noggrant Covid-19 pandemins utveckling och vidtar kontinuerligt åtgärder för att

begränsa negativa effekter på föreningen.

Hållbarhetsrapport

En hållbarhetsrapport enligt aktiebolagslagen 6 kap 11§ har upprättats och publiceras på föreningens hemsida.

FLERÅRSÖVERSIKT

Nettoomsättning

Rörelseresultat

Balansomslutning

Soliditet %

Perioden 1901 - 2012 omfattar Biometrias verksamhet och tidigare år är VMF Qbera ek. för.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

Resultatdisposition enligt föreningsstämman:

Balanseras i ny räkning

Förändring medlemsinsatser

Årets resultat

Belopp vid årets utgång
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-11 546 875

41 855 516

30 308 641

30 308 641

30 308 641

RESULTATDISPOSITION

Beloppen i resultatdispositionen är angivna i hela kronor.

Medel att disponera:

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning

Summa

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond

Förändring av överavskrivning

Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatter

Skatt på årets resultat

Årets resultat

2

3

4, 5

6

7

830 242

45 579

875 821

–

-281 673

-526 723

-8 322

-83

-816 801

59 020

1 086

-500

586

59 606

-5 123

-1 246

-6 369

53 237

-11 381

41 856

669 468

57 362

726 830

-106

-241 123

-522 012

-4 597

-29

-767 867

-41 037

304

-314

-10

-41 047

1 159

1 900

3 059

-37 988

7 793

-30 195

2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för dataprogram

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjuten skattefordran

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

8

9

10

11

12

13

14

15, 16

17

16

3 887

3 887

1 137

1 116

3 054

5 307

951

115

61 106

62 172

71 366

31 003

83 456

102 703

217 162

2 789

2 789

31 011

31 011

250 962

322 328

3 036

3 036

1 187

6 957

4 256

12 400

951

8 207

–

9 158

24 594

24 660

9

121 870

146 539

4 500

4 500

12 085

12 085

163 124

187 718

2020-12-31 2019-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser och insatsemissioner

Reservfond

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Ackumulerade överavskrivningar

Summa obeskattade reserver

Avsättningar

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18

19

20

27

762

789

-11 547

41 856

30 309

31 098

5 123

1 246

6 369

2 760

2 760

–

–

51 100

21 474

12 084

78 467

118 976

282 101

322 328

26

762

788

18 648

-30 195

-11 547

-10 759

–

–

–

4 120

4 120

1 805

1 805

–

42 090

9 876

40 597

99 989

192 552

187 718

2020-12-31 2019-12-31
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KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

- Avskrivningar

- Realisationsförlust

- Övriga avsättningar

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar

av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

- Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar

- Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Avyttring av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån

Långfristig utlåning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut 24

59 020

8 322

-99

-1 360

1 086

-500

-1 081

65 388

-70 623

87 341

82 106

-1 780

-200

1 711

-269

-1 805

-61 106

-62 911

18 926

12 085

31 011

-41 037

4 597

–

-3 398

272

-282

9 761

-30 087

-81 026

25 584

-85 529

-3 035

-7 626

7 982

-2 679

-4 630

–

-4 630

-92 838

104 923

12 085

2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

1
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Nyttjandeperiod

5 år

1Not

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning

(K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört föregående år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Föreningen redovisar tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförts. Pågående ej fakturerade

tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av det utförda arbetet.

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som

intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Inkomstskatt

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter

värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran

avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att

avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt,

redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget

kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är

hänförlig till obeskattade reserver.

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Typ

Dataprogram

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. När en komponent i en

anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya

komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
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Nyttjandeperiod

20-50 år

5-8 år

3-5 år

bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens

restvärde. Föreningens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för

övriga typer av materiella tillgångar. Inga låneutgifter aktiveras.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Typ

Byggnader

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansella instrument värderade utifrån

anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella

transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter

första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för

eventuella uppskrivningar.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde.

Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt

värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av

de framtida kassaflöden som tillgången förväntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller

utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av

pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till

grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing

Samtliga leasingavtal där föreningen är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen

är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas

återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga

skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från

balansdagen.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Placeringar

Kortfristiga och långfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på

balansdagen. Värderingen görs på portföljnivå. Det innebär att för instrument som ingår i samma portfölj har

orealiserade vinster avräknats mot orealiserade förluster.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad

händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning
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Nettoomsättning per rörelsegren

Övriga rörelseintäkter

2020

723 016

107 226

830 242

2019

669 468

–

669 468

2

3

av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att

krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Ersättningar till anställda

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag och företaget

har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter

avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifter ger. Avgifterna

för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få

bidraget uppfylls. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när

prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt uppfyllts, redovisas

bidraget som skuld.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar,

uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och

bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter

anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som

inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och

bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en

betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:     Totala tillgångar

Soliditet:         Justerat eget kapital /Totala tillgångar

Not

Fakturering

VIOL-tillägg

Not

Övriga rörelseintäkter inkluderar offentliga bidrag med 2 802 tkr varav 2 322 tkr är hänförliga till Coronarelaterade

bidrag.
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Operationella leasingavtal

Ersättning till revisorer

Personal

2020

12 371

2 549

0

20 782

2020

230

30

260

2020

2 021

356 162

358 183

159 548

540

39 703

517 731

650

173

823

12

1

4

3

2019

13 467

9 887

0

21 524

2019

238

209

447

2019

1 967

350 505

352 472

154 132

540

39 858

506 604

664

165

829

12

1

3

4

4

5

6

Not

Förfallotid för framtida leasingavgifter

Inom ett år

Senare än ett år men inom fem år

Senare än fem år

Kostnadsförda leasingavgifter

Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret

Not

KPMG

Revisionsuppdrag

Övriga tjänster

Summa

Not

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD

Övriga anställda

Totala löner och andra ersättningar

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader

(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande)

(varav pensionskostnader till övriga anställda)

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

Medelantalet anställda

Män

Kvinnor

Medelantalet anställda

Könsfördelning i företagets styrelse

Män

Kvinnor

Könsfördelning i företagets ledning

Män

Kvinnor
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Skatt på årets resultat

Balanserade utgifter för dataprogram

2020

-3 289

-8 092

–

-11 381

-21,38

53 237

11 393

–

250

-312

50

11 381

21,38

2020-12-31

3 036

1 780

4 816

-930

-930

3 887

2019

–

–

7 793

7 793

-20,51

-37 988

8 129

292

-320

-299

-9

7 793

-20,51

2019-12-31

–

3 036

3 036

–

–

3 036

7

8

Not

Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar:

Redovisad skatt i resultaträkningen

Aktuell skatt

Justering för tidigare år

Förändring av uppskjuten skatt för temporära skillnader

Summa redovisad skatt

Effektiv skattesats (%)

Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 (21,4) %

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Omvärdering av uppskjuten skatt

Övrigt

Summa redovisad skatt

Effektiv skattesats (%)

Not

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Utgående anskaffningsvärden

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde
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Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2020-12-31

2 083

2 083

-373

-50

-423

-523

-523

1 137

2020-12-31

37 987

–

-27 306

10 680

-29 733

27 270

-5 904

-8 367

-1 297

99

-1 198

1 116

2019-12-31

2 083

2 083

-318

-56

-373

-523

-523

1 187

2019-12-31

33 348

4 639

–

37 987

-26 333

–

-3 399

-29 733

-1 297

–

-1 297

6 957

9

10

Not

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Ingående nedskrivningar

Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

Not

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Ingående nedskrivningar

Förändringar av nedskrivningar

Återförda nedskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

Utgående nedskrivningar

Redovisat värde
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Inventarier, verktyg och installationer

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjuten skattefordran

Andra långfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

2020-12-31

13 410

200

–

13 610

-9 154

31

-1 433

-10 556

3 054

2020-12-31

951

951

2020-12-31

–

115

115

2020-12-31

0

61 106

61 106

2020-12-31

2 789

2 979

2019-12-31

13 376

3 017

-2 983

13 410

-10 966

2 954

-1 141

-9 154

4 256

2019-12-31

951

951

2019-12-31

8 092

115

8 207

2019-12-31

0

0

0

2019-12-31

4 500

4 583

11

12

13

14

15

Not

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not

Ingående anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde, totalt

Not

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag

Uppskjuten skatt avseende:

Övrigt

Utgående uppskjuten skattefordran

Not

Vid årets början

Tillkommande fordringar

Redovisat värde vid årets slut

Beloppet avser Virkesmätningskontroll VMK ek för.

Not

Redovisat värde

Börsvärde eller motsvarande
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Checkräkningskredit

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Resultatdisposition

Avsättningar

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Eventualförpliktelser

2020-12-31

10 000

2020-12-31

1 957

83 357

337

11 247

5 804

102 703

2020-12-31

2 760

–

2 760

2020-12-31

7 499

111 477

118 976

2019-12-31

10 000

2019-12-31

1 463

91 326

675

20 305

8 101

121 870

-11 547

41 856

30 309

30 309

30 309

2019-12-31

3 719

401

4 120

2019-12-31

2 533

97 457

99 989

16

17

18

19

20

21

Not

Beviljad checkräkningskredit

Likvida medel finns genom kreditavtal med Virkesmätningskontroll VMK ek. för. och tillgängliga medel uppgår

till 82 964tkr. Beloppet ingår i övriga fordringar.

Not

Förutbetalda hyror

Upplupna intäkter

Förutbetalda leasingavgifter

Förutbetalda licensavgifter

Övriga poster

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras enl följande:

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

Förslag till disposition

Balanseras i ny räkning

Summa

Not

Övriga avsättningar

Omstruktureringsåtgärder

Redovisat värde vid årets utgång

Not

Övriga poster

Upplupna personalrelaterade kostnader

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not

En obegränsad generell borgen för Virkesmätningskontroll VMK ek. för. (789200-4461).
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Likvida medel

2020-12-31

2 789

2020

31 011

2019-12-31

4 500

2019

12 085

22

23

24

Not

Den 2021-02-01 tillträdde Ingela Ekebro befattningen som VD efter Peter Eklund.

Extra föreningsstämma hölls 2021-02-16 då nya stadgar slutligen antogs och en valberedning utsågs.

Not

Avseende övriga avsättningar

- Övriga kortfristiga placeringar

Not

Banktillgodohavanden

Ovanstående komponenter ingår i likvida medel.
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Mats Sandgren

Styrelseordförande

Martin Holmgren

Lena Nyberg

Mats Boström

Olof  Hansson

Patrik Karlsson

Fredrik Munter

UNDERSKRIFTER

Uppsala  

Ingela Ekebro

Verkställande direktör

Jörgen  Bendz

Per-Arne Nordholts

Jonas Torstensson

Magnus Norrby

Calle Nordqvist

Thomas Magnusson

Vår revisionsberättelse har lämnats 

KPMG AB

Thomas  Nielsen

Auktoriserad revisor
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Deltagare

  BIOMETRIA EKONOMISK FÖRENING 769604-6924 Sverige

Påverkare

Lena Johansson

lena.johansson@biometria.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Ingela Ekebro

ingela.ekebro@biometria.se

2021-04-13 14:07:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Granskare

Helena Sandström Wallin

helena.sandstrom.wallin@biometria.se
Leveranskanal: E-post

  MATS SANDGREN XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Mats Sandgren

mats.sandgren@sodra.com

+46706849630

xxxxxx-xxxx

2021-04-13 16:30:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  JÖRGEN BENDZ XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Jörgen Bendz

jorgen.bendz@sca.com

+46702044745

xxxxxx-xxxx

2021-04-22 11:39:05 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  MARTIN HOLMGREN XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Martin Holmgren

martin.holmgren@storaenso.com

+46705429002

xxxxxx-xxxx

2021-04-13 16:32:05 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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  PERARNE NORDHOLTS XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

PerArne Nordholts

perarne.nordholts@sagisyd.se

+46704831500

xxxxxx-xxxx

2021-04-23 11:54:05 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  LENA NYBERG XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Lena Nyberg

lena.nyberg@holmen.com

+46703406764

xxxxxx-xxxx

2021-04-15 07:44:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  JONAS TORSTENSSON XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Jonas Torstensson

jonas.torstensson@eon.se

+46702551418

xxxxxx-xxxx

2021-04-13 13:48:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  MATS BOSTRÖM XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Mats Boström

mats.bostrom@norra.se

+46706627974

xxxxxx-xxxx

2021-04-14 07:33:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 MAGNUS NORRBY Sverige

Signerat med SMS

Magnus Norrby

magnus.norrby@iturgor.se

+46 705156939

2021-04-14 07:31:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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  OLOF HANSSON XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Olof Hansson

olof.hansson@sodra.com

+46730711833

xxxxxx-xxxx

2021-04-22 16:23:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  CALLE NORDQVIST XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Calle Nordqvist

calle.nordqvist@skogssallskapet.se

+46702181505

xxxxxx-xxxx

2021-04-21 10:47:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 PATRIK KARLSSON Sverige

Signerat med SMS

Patrik Karlsson

patrik.karlsson@sveaskog.se

+46734611000

2021-04-13 13:16:55 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 THOMAS MAGNUSSON Sverige

Signerat med SMS

Thomas Magnusson

thomas.magnusson@sodra.com

+46730711850

2021-04-19 13:45:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  FREDRIK MUNTER XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Fredrik Munter

fredrik.munter@mellanskog.se

+46706768811

xxxxxx-xxxx

2021-04-14 12:55:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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  THOMAS NIELSEN XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med SMS

Thomas Nielsen

thomas.nielsen@kpmg.se

+46733272480

xxxxxx-xxxx

2021-04-23 13:35:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Till föreningsstämman i Biometria ek. för., org. nr 769604-6924 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Biometria ek. för. för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansva-
rar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

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

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

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

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii revis-
ionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Biometria ek. 
för. för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Revisionsberättelse Biometria ek. för., org. nr 769604-6924, 2020 



Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skö-
tas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller 

på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med la-
gen om ekonomiska föreningar. 

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

Falun den 23 april 2021 

KPMG AB 

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

Thomas Nielsen 

Auktoriserad revisor 
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