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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för förvaltningen av
bolaget under räkenskapsåret.
Hogia AB, som under 2021 avverkade sitt 41:e verksamhetsår, är moderbolag i en koncern som består
av ca 30 helägda företag i Norden och Storbritannien. Den operativa verksamheten i koncernen bedrivs
i dotterbolagen till Hogia AB, som självt bedriver verksamhet främst i förhållande till dotterbolagen.
Externt talar vi ofta om ”Hogia-gruppen”. Före årsskiftet 2020/2021 avsåg vi då företagen i Hogia ABkoncernen samt Hakenäs Gård AB och Hakenäs Gård Konsult AB. De senare företagen är direktägda
av Bert-Inge och Åse Hogsved. Nu avser vi med det begreppet enbart företagen i Hogia AB-koncernen.

6 miljoner kollektivtrafikresenärer får varje dag information om sin resa
genom ett eller flera av Hogias IT-system.

Verksamhet och affärsidé
Hogia-gruppens kärnverksamhet är programvaruverksamhet. Kontinuerligt underhålls och
vidareutvecklas en mycket stor uppsättning programvaror av standardkaraktär avsedda att stödja
verksamheten i företag av många olika slag och inom många olika marknadssegment.
Den affärsidé som formulerades strax efter Hogias tillkomst 1980 är fortfarande central i verksamheten.
Den talar om ”att finnas till hands för att nu och under lång tid framöver göra det möjligt för ett stort
antal företag och andra organisationer att sköta sin administration på ett enkelt och meningsfullt sätt”.
Det serviceabonnemangskoncept som etablerades samtidigt med att affärsidén formulerades har efter
hand blivit allt mer innehållsrikt. Serviceabonnemangsintäkterna, som uppvisar en mycket stabil
utveckling, utgör idag mer än 60 % av Hogia-gruppens intäkter.
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En unik långsiktighet
Satsningar i standardprogramvaror innebär stora investeringar och det tar lång tid innan de blir
lönsamma. En studie inom gruppen visar att det oftast tar 3-5 år innan de löpande intäkterna från en
satsning blir lika stora som de löpande kostnaderna. Det tar därmed ännu längre tid, oftast 7-8 år, innan
en satsning når ”break-even” resultatmässigt.
Den långsiktighet som uttrycks i affärsidén motsvaras i Hogia-gruppens fall av en ovanlig
långsiktighet vad gäller såväl finansieringen av verksamheten som ägarbilden.
Det har aldrig tagits in något externt kapital i verksamheten utöver de ursprungligen satsade 5 000
kronorna. Hogia-gruppen har heller inga lån. Verksamheten har alltså på ett för svenskt näringsliv unikt
sätt självfinansierats sedan starten.
Självfinansieringen, långsiktigheten i ägarbilden och det faktum att gruppen visat positiva resultatsiffror
i över trettio år, är mycket viktiga försäljningsargument i förhållande till en kundkrets som mer än
någonsin söker stabila och långsiktigt syftande leverantörer.
Ytterligare ett tecken på Hogias långsiktiga tänkande är den utmärkelse som Hogia fick under hösten
2021 då Hogia AB tilldelades Dun & Bradstreets kreditrating Triple-AAA Gold. Ett företag ska ha haft
Triple-AAA rating under minst 15 år för att få detta guld-diplom och det är enbart 4 promille av alla
svenska aktiebolag som har det.
Hogia-gruppen har under hela sin existens varit ägd av Bert-Inge och Åse Hogsved och deras söner
Johan och Markus. Inga aktier har någonsin sålts till utomstående. En stiftelsebildning för två år sedan
kommer nu att ytterligare ”permanenta” denna långsiktighet i ägarbilden.
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Bert-Inge och Åse Hogsveds stiftelse
I november 2019 bildades en stiftelse med namnet Bert-Inge och Åse Hogsveds stiftelse. Den har sitt
säte i Stenungsund och enligt sina stadgar har den två ändamål.
Det ena ändamålet är att främja forskning och utbildning inom entreprenörskap, ett område som BertInge och Åse Hogsved känner ett mycket stort engagemang för. Ett exempel på detta är att ”Bert-Inge
Hogsveds pris för bästa entreprenörskap” i början av 2021 delades ut på Chalmers, för elfte året i rad.

Mottagare av ”Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap” 2021 är två Chalmersstudenter,
som belönas för sin nya, icke-invasiva metod för mätning av mjölksyra i blodet.
Det andra ändamålet är att äga aktier och på sikt bli majoritetsägare i Hogia AB. Stiftelsen skall säkra
en fortsatt kontinuitet på ägarsidan. Den skall aktivt verka för att Hogia fortsätter att bedriva sin
verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt med entreprenörskap och småskalighet i fokus.
En målsättning för stiftelsen är att den skall bidra till att säkerställa att Hogia-gruppen kommer att
fortsätta att hållas samman som idag, till trygghet för våra medarbetare, kunder och omgivning.
Det kan betonas att tillkomsten av stiftelsen inte kommer att ha någon direkt påverkan på den operativa
verksamheten i Hogia-gruppen. Däremot kommer stiftelsen att så småningom t ex kunna påverka valet
av styrelseledamöter i Hogia AB.
Under året har stiftelsens egen styrelse förstärkts genom att Sofia Westergren har trätt in i den. Sofia har
en mångårig erfarenhet av eget företagande men också av politisk verksamhet. Hon var i flera år
kommunalråd i Stenungsund. Under de senaste fyra åren har hon varit riksdagsledamot och skaffat sig
erfarenheter som är intressanta för Hogia genom arbete i riksdagens finans- och trafikutskott.
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Utvecklingen under 2021
År 2021 blev ett rekordår för Hogia-gruppen, både vad gäller omsättning och resultat!
Resultatet efter finansiella poster ökade från 31,3 miljoner kronor under 2020 till 34,6
miljoner kronor under 2021.
Därmed var 2021 det 3 :a året i rad som Hogia-gruppen haft positiva resultatsiffror i
årsbokslutet.
I lönsamhetstermer innebar resultatet 2021 att vi, för tionde gången under de senaste elva
åren, hade en lönsamhet som låg på, eller strax över, våra önskade 4 procent av den
totala omsättningen som är vår målsättning.
Omsättningen ökade från 618 miljoner kronor 2020 till 640 miljoner kronor 2021.
Antalet medarbetare var 650 såväl vid 2021 års början som vid årets slut. Under första
halvåret minskade personalstyrkan något, under andra halvan ökade den lika mycket.
Under 2022 räknar vi med att på nytt ha en viss personalökning.

En vackert belägen arbetsplats för 550 medarbetare i Stenungsund.
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Några händelser under räkenskapsåret
Distansarbete
Liksom 2020 har under en stor del av 2021 flertalet av Hogias medarbetare arbetat hemifrån med
anledning av Coronapandemin. Tack vare att vi sedan tidigare haft ett stort inslag av digitalisering i vårt
arbetssätt, så kunde omställningen till hemarbete ske snabbt och utan större komplikationer.

I hälsans tecken
Vår träningssatsning ”I hälsans tecken” har upprätthållits på distans, vilket har bidragit till att vi fortsatt
motionera i en tid då stillasittandet ökat. Den individuella hälsocoachningen har blivit ännu viktigare för
att motverka psykisk ohälsa och våra chefer har fått stöd i att leda sina medarbetare på distans.

Hogia Running Club är en av Hogias föreningar i hälsans tecken.

En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare
Hogia har för tredje året i rad utsetts av Karriärföretagen till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Motiveringen lyder: ”Hogia är ett modernt företag med attraktiva arbetsförhållanden och mycket att
erbjuda. Här finns en öppen kultur och en bra kommunikation mellan medarbetarna och ledningen. Inte
nog med det så har de ett tänkvärt hållbarhetsarbete. Bra jobbat! Hos Hogia får medarbetarna alla de
verktyg som behövs för en fantastisk karriär och vi ser fram emot att följa Hogias utveckling i
framtiden.”

Johan och Markus Hogsveds stämning av Hogia AB
I slutet av februari 2020 lämnade sönerna Johan och Markus Hogsved in en stämningsansökan mot
Hogia AB. I den finns ett enda sk förstahandsyrkande, att tingsrätten i Uddevalla skall besluta att Hogia
skall tvångslikvideras. Detta skulle inte bara äventyra jobben för alla Hogias anställda utan dessutom
vålla Hogias kunder, våra partners och vår omgivning mycket stor skada.
Vi ser yrkandet inte bara märkligt utan absurt. Vi känner oss helt övertygade om att sannolikheten är
noll för att rätten skulle tvångslikvidera ett mycket väletablerat och välskött företag som har en
synnerligen solid ekonomi (Triple-AAA Gold) och mycket goda framtidsutsikter.
Rättsprocessen pågår när detta skrivs.
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Hogias verksamhetsområden
Hogia-gruppen bedriver affärsverksamhet genom att vi organiserar oss i olika branschbolag och
erbjuder våra kunder ett mycket djupt kunnande inom respektive bransch. För att framgångsrikt förse ett
stort antal företag med molnbaserade tjänster som är hållbara över tid är vår inriktning att jobba med
standardiserade lösningar.
Våra branschverksamheter skapar en entreprenöriell småskalighet som ger våra medarbetare
möjligheter att ta ansvar och utvecklas. Det gör att våra kunder i kontakten med oss möter medarbetare
som är specialister på verksamhetskritiska flöden, regelverk och integrationer inom respektive bransch.
Vår absoluta styrka är att vi kan våra kunders verksamhet och deras vardagliga utmaningar. Genom
djup branschkompetens hjälper vi våra kunder att utvecklas.
Hogia-gruppens tillväxt och lönsamhet skapas genom offensiva satsningar i respektive
branschverksamhet. Till stöd för dessa satsningar finns koncernens centrala verksamheter inom t ex
Marketing & Communication, IT Operations, Facility Management, ekonomi- och HR-funktioner.

Allmänt om Hogias utvecklingssatsningar
Molnplattformen Hogia Star är navet i vårt digitala ekosystem. Hogia-gruppens ekonomiska stabilitet
har gjort det möjligt för oss att satsa offensivt och med samlad kraft. Mer än en tredjedel av våra
medarbetare är direkt involverade i utvecklingsrelaterad verksamhet med siktet inställt på framtiden.

Investeringen hittills i Hogia Star uppgår nu till 1,2 miljarder kronor.
Våra molnbaserade delade komponenter säkerställer kvalitet och säkerhet i absolut världsklass. 200 000
unika användare arbetar i Hogia Star varje månad – långt många fler tar del av information kopplade till
den. Plattformens 280 standardkomponenter övervakas dygnet runt och den totala tillgängligheten är
mycket nära 100 %. Hogia Stars infrastruktur och driftsmiljö är numera ISO 270001-certifierad. Det ger
en stor trygghet i en värld av ständigt ökande informations- och säkerhetshot. Hogias nära samarbete
med Microsoft säkerställer att plattformen vidareutvecklas enligt dagens best practices för SaaSlösningar. Driften har under året flyttats helt till Microsoft Azure.
Nya uppdateringar och förbättringar släpps varje dag genom en helt automatiserad och kvalitetssäkrad
utvecklingsprocess. Genom Hogia Stars enhetliga miljö blir det smidigt att koppla ihop Hogias egna
lösningar samt andra leverantörers system. Via Star Academy kompetensutvecklas våra medarbetare i
både plattformens teknik och arbetssätt. Det är så vi kombinerar Hogias långa erfarenhet med
framtiden.

Hogia AB
556108-8039

9/38

Transportområdet
Transportområdet svarar för en tredjedel av Hogia-gruppens totala omsättning och är därmed vår största
branschsatsning. System för sektorn är också det av våra verksamhetsområden som växt snabbast de
senaste åren.
Med nöjda kunder i sex världsdelar är vi en internationellt framstående IT-leverantör inom
transportområdet, där vi erbjuder verksamhetskritiska system för kollektivtrafik, landsvägs- och
järnvägstransporter, färjetrafik, hamnar och terminalhantering.
Unik bredd av egenutvecklade standardprogramvaror
Hogia har sedan 1988 gjort stora utvecklingssatsningar varje år inom transporter och logistik. Idag har
vi en uppsättning egenutvecklade standardprogramvaror som inget annat europeiskt programvaruföretag
har någon motsvarighet till. Ambitionen är att befästa rollen som ett av de ledande företagen i Europa
inom programvarulösningar för såväl enskilda transportslag som olika kombinationer av transporter och
hantering.
Hogias transportlösningar är en del av det smarta samhället och får vardagen att fungera inom många
viktiga områden. Mer än tiotusen bussar, tåg och färjor i Norden använder vår lösning för att ge
resenärer exakt reseinformation. En stor del av Sveriges import och export av gods flödar dagligen
genom Hogias terminalsystem och vi digitaliserar såväl väg- som bygg- och anläggningstransporter.
Samtidigt underlättar vårt färjebokningssystem dagligen resor världen över.

Hogia tillhandahåller resenärsinformation till 94 % av alla kollektivtrafikresor i Sverige.
Terminalsystem
Hogia Terminal Systems har idag cirka 40 % av Sveriges största allmänna hamnar samt 60 % av de
största kombiterminalerna som kunder. Dessa hanterar tillsammans 1 500 000 lastbilar och trailers,
250 000 personbilar samt 3 000 000 ton skogs-, järn- och stålprodukter årligen – en betydande del av
Sveriges import och export. Systemen kommunicerar 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året med
världens ledande rederier, tågoperatörer, producenter och containerägare så att det nationella
godsinformationsflödet löper snabbt och säkert.
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Hogia-gruppen levererar inom sina olika affärsområden smarta systemlösningar till 80 % av landets
viktigaste logistiknav på hamn och terminalsidan. Vi är med och skapar ett mer automatiserat, men
också ett renare och mer framtidssäkrat Sverige via kortare hanteringstider och körsträckor.
Färjetrafik
Inom färjesektorn har vi växt under de senaste åren och idag har vi rederikunder i sex av sju världsdelar.
Vi har under många år varit framgångsrika på Kanadas östkust och här har vi en dominerande ställning
– under 2021 har vi driftsatt ytterligare två färjerederier i området.
Under 2021 har vi även stärkt vår position i Medelhavsregionen när vi skrev kontrakt med det stora
färjerederiet Corsica Linea. Det är glädjande att fyra, av totalt fem, reguljära färjerederier som anlöper
Marseilles hamn använder, eller kommer att använda, Hogias BOOKIT-programvara.
I maj 2021 driftsattes bolagets hittills största kund, Irish Ferries. Detta färjerederi utökade sin
verksamhet under året till att även omfatta den högtrafikerade sträckan Dover-Calais.
Vi gjorde ett starkt 2021 och presenterade vårt bästa resultat sedan år 2000. Oavsett om du köper en
färjebiljett från Nynäshamn till Visby eller en resa över Rio de Plata till Buenos Aires så är det vårt
bokningssystem som skapar din bokningsbekräftelse.
Kollektivtrafik
Hogia är efter 30 år i branschen en av de ledande programvaruutvecklarna inom kollektivtrafiken i
Europa – med kunder i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Storbritannien. I Sverige erbjuder vi
resenärsinformation till 94 % av alla kollektivtrafikresor och våra kunder är både regionala
kollektivtrafikmyndigheter och kollektivtrafikoperatörer.
Vi hjälper våra kunder att skapa en mer effektiv och lönsam kollektivtrafik med lösningar som
förbättrar resenärupplevelsen och bygger upp förtroendet för kollektivtrafiken. Det genom att det enkelt
går att komma åt tillförlitlig information på önskad plats, tid och sätt. Vår trafikledning är integrerad
med text- och talkommunikation, Rakel, för direktkontakt mellan trafikledning och fordon.
Våra system samlar in och matchar alla data – och uppgifterna blir underlag för trafikledningens beslut
som fattas i realtid och även möjliggör framtida förbättringar. Förarna har också verktyg som hjälper
dem att förbättra sina tjänster för ökad kundtillfredsställelse. Vår totallösning hanterar hela det
komplexa informationsflöde som krävs för att våra kunder ska kunna tillhandhålla en smart kollektiv
trafik.
Logistik och vägtransporter
Hogia Logistics Systems har genom vår lösning för transportplanering, Mobilast, en betydande
marknadsandel inom vägtransporter. I över 20 år har vi varit uppskattade av såväl stora som små kunder
för vår branschkompetens och support.
Vi har nu tagit nästa stora kliv in på marknaden med vår helt nya webbaserade lösning Moveit Bygg &
Anläggning som är en del av Hogias molnplattform Hogia Star. Med Moveit Bygg & Anläggning
erbjuder vi företag inom bygg- och anläggningsbranschen en möjlighet att förenkla och digitalisera sin
manuella administration. Tillsammans med de övriga produkterna i Hogia Star erbjuder vi ett
automatiserat administrativt flöde och via vårt API kan våra kunder förenkla sin
myndighetsrapportering mot exempelvis Naturvårdsverkets rapportfunktion för transport av farligt
avfall och Trafikverkets uppföljning av bränsleåtgång. Samarbeten med ledande fordonstillverkare så
som Scania och AB Volvo ger oss en möjlighet att erbjuda positionering och uppföljning av
bränsleåtgång i realtid.
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En fokuserad branschinriktning inom Ekonomi och HR
En branschinriktad volymförsäljning av standardlösningar inom områdena Ekonomi och HR svarar för
mer än hälften av Hogia-gruppens omsättning. Genom att vi har organiserat oss i olika branschbolag så
erbjuder vi våra kunder ett mycket djupt kunnande inom respektive bransch. Arbetsprocesser och flöden
knyts samman till helhetslösningar, ofta tillsammans med partners.
Hogia inledde mycket tidigt ett samarbete med Sveriges redovisningsbyråer och det är fortsatt en av
våra allra viktigaste branschsatsningar. Under 2021 har vi påbörjat en satsning på ett revisionsverktyg i
molnplattformen Hogia Star där digital inlämning av revisionsberättelse kommer att vara först ut.
Lösningen kommer att vara framme i god tid innan kravet blir lagstadgat. En nära dialog förs med både
Bolagsverket och Sveriges revisorer för att kvalitetssäkra lösningen.
Genom samarbetet ”Den goda lönespecen” gör Hogia och Kivra livet lättare för barn och ungdomar
runt om i världen. På kort tid har den fått ett stort kommersiellt genomslag. Över 2 miljoner löntagare i
Sverige får sin lönespec via en Hogia-lösning och en allt större andel av dem får den numera digitalt.
Flera av våra största byråkunder bidrar aktivt till att spridningen av ”den goda lönespecen” fortsätter att
öka.

För varje lönespec som skickas genom Hogias lönesystem till Kivra
så skänks en del av intäkten till välgörande ändamål.
Offensiv satsning med gemensam standard
Hogia valde tidigt att ansluta sig till det europeiska Peppol-formatet för att verka för en gemensam
standard för e-fakturor. Sedan länge har vi en aktiv styrelseplats i NEA (Nätverket för elektroniska
affärer) vars mål är att uppnå 80 % e-fakturahantering år 2024 i Sverige. Hogia har målsättningen att
vara 100 % digitala i vår egen fakturahantering innan årsskiftet 2022/2023.
Ett spännande område som vi tittar på är hur vi kan använda Peppol-formatet för hyresavisering till
privatkunder. Tillsammans med våra fastighetslösningar skulle det i så fall bidra ytterligare till
digitaliseringsmålet i Sverige.
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Hogia har ett välutvecklat systemstöd för att hjälpa Sveriges fastighetsförvaltare att sköta sin
verksamhet på ett enkelt sätt. ”Det mobila fastighetskontoret” underlättar nu vardagen för allt fler
administratörer, fastighetsskötare och boenden när det gäller ärendehantering – från felanmälan till
utförd arbetsorder. Nya hyresgäster signerar avtal för hyra, parkeringsplats och förråd digitalt och vid
flytt hanteras besiktningsprotokoll och nyckelkvittens på samma smidiga sätt.

Hogias lösning för mobil ärendehantering underlättar vardagen för
både fastighetsskötare och boende.
Hogia är en av få leverantörer i Sverige som hanterar avancerade underskrifter enligt eIDAS förordning
i sin digitala signeringslösning. Det gör den särskilt intressant för fastighetsförvaltare och
bostadsrättsföreningar, men även för redovisnings & revisionsbyråer.
Regeringen har fastslagit att elektroniska underskrifter är samhällsviktig infrastruktur. En statlig
utredning kring betrodda tjänster har tillsatts. I utredningens delbetänkande är Hogia remissinstans
tillsammans med aktörer som MSB, Skatteverket och Polismyndigheten. Här utformas de standards
som kommer att råda framöver inom området.
Innovation för att underlätta
Hogia har byggt in avancerad AI-teknik i ekonomilösningen som finns i molnplattformen Hogia Star.
Genom AI-teknik skapas bättre underlag till affärsdrivande prognoser och analyser. De tekniska
begreppen AI, machine learning och algoritmer säger kanske inte så mycket. Man ska inte behöva vara
insatt i den avancerade teknik som ligger bakom alla de funktioner som underlättar i arbetsvardagen.
Den bara finns där.
I Hogias branschsatsning mot bygg och entreprenad ställs stora krav på nedlagd tid och kostnad per
projekt. Material används på byggen så snart de lastats av. Inom Hogias logistiksatsning tas ett fast
grepp kring optimering av de flöden som finns inom bygg och anläggningstransporter där det
standardiserade BEAst-formatet och AI är viktiga inslag. Denna typ av multibranschsamarbete i Hogiagruppen skapar riktigt bra förutsättningar för smarta lösningar hos våra kunder.
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Hållbarhet
Vi driver vår verksamhet med hållbarhet i fokus. Utifrån det agerar vi som leverantör, som kund, som
arbetsgivare, som partner och som del av samhället.
Vi låter social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vara vägledande i olika typer av beslut, på olika
nivåer och områden. Det har vi gjort sedan Hogia grundades för 40 år sedan. Att pandemin ökat
omvärldens fokus både på digitalisering och hållbarhet stärker ytterligare vår position.
Vi erbjuder produkter och delar med oss av kunskap som bidrar till att andra företag kan agera mer
hållbart. Genom det verkar vi för en hållbar utveckling av samhället, med de globala hållbarhetsmålen
enligt Agenda 2030 i sikte.

Våra kontor är byggda med omtanke om miljön och omgivningen, med långsiktigt minimal
miljöpåverkan som krav. Vi ställer motsvarande krav även vad gäller underhåll på våra fastigheter och
har en helt koldioxidneutral värmetillförsel. Vi använder oss av förnybar energi som uppfyller ”Bra
Miljöval”. För att öka graden av självförsörjning av energi har vi en solcellsanläggning installerad på ett
av våra tak.
Genom ett samarbete med Atea, 100%-klubben, samlar vi in och återvinner eller säljer vidare uttjänt IThårdvara från våra medarbetare. Intäkterna går till välgörenhet. Den klimatbesparing som det medför
redovisas kontinuerligt och finns tillgänglig för alla medarbetare.
När det gäller kompetensförsörjning inom IT så har vi genom åren utvecklat en nära samverkan med
skolor och lärosäten. Under 2021 har vi knutit ett närmare band till Teknikcollege Nösnäs. Bl a bedriver
skolan verksamhet på ett eget våningsplan i vår nyaste kontorsfastighet. Vår samverkan har under året
uppmärksammats på flera olika sätt, inte minst genom nomineringen till priset ”Bästa
samverkansföretag” inom Teknikcollege. Vi har även fördjupat vår samverkan både med
yrkeshögskolor och högskolor/universitet, exempelvis genom att låta våra medarbetare dela med sig av
sin specialistkompetens i rollen som föreläsare.
Sedan 2018 samarbetar Hogia med Kivra för att verka för en hållbar samhällsutveckling. En del av
intäkterna doneras till hållbarhetsprojekt inom IT och entreprenörskap via den ideella organisationen
Reach for Change. Målet inför 2030 är att Reach for Change genom sitt stödprogram för sociala
entreprenörer ska kunna tiodubbla sin samhällseffekt och nå 30 miljoner barn och unga.

Hogia AB
556108-8039

14/38

Flerårsjämförelse
Utvecklingen under åren 2017-2021 återspeglas av följande siffror för Hogia-gruppen.

Nettoomsättning (Mkr)
Res. efter fin. poster (Mkr)
Soliditet (%)
Eget kapital (Mkr)
Medelantal anställda

2021
640
34,6
59
249,2
581

2020
618
31,3
58
230,0
611

2019
637
15,4
60
213,2
626

2018
605
33,8
61
209,1
575

Vid beräkning av soliditeten har förutbetalda serviceavtal exkluderats ur balansomslutningen.
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står (belopp i kronor)
balanserad vinst
årets vinst
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning överföres

154 277 903
16 138 299
170 416 202
8 069 200
162 347 002
170 416 202

2017
565
31,4
58
187,1
561
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KSEK Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2

640 170
640 170

617 854
617 854

4, 5
6

-135 702
-464 020
-8 554
-608 276

-122 362
-457 108
-10 167
-589 637

31 894

28 217

66
2 694
-34
2 726

0
3 131
-18
3 113

34 620

31 330

-7 797

-7 301

26 823

24 029

Koncernen
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

7
8

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Årets resultat

9
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KSEK Not

2021-12-31

2020-12-31

Koncernen
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

10

23 926
23 926

29 100
29 100

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos närstående företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar

12
13
14

251 000
65
153
251 218

260 000
64
31
260 095

275 144

289 195

72 393
6 000
3 603
11 654
93 650

61 729
0
4 513
11 968
78 210

227 106

184 474

Summa omsättningstillgångar

320 756

262 684

SUMMA TILLGÅNGAR

595 900

551 879

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos närstående företag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

12
15, 16

17
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KSEK Not

2021-12-31

2020-12-31

18

4 000
218 405
26 823
249 228

4 000
201 951
24 029
229 980

20

12 046

11 429

11 775
5 085
55 921
261 845
334 626

3 818
2 996
65 544
238 112
310 470

595 900

551 879

Koncernen
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Annat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

21, 16
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KSEK Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

31 894

28 217

729
-12
8 554
2 694
-34
-4 661

-946
33
10 167
3 131
-18
-597

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet

39 164

39 987

Förändringar i rörelsekapitalet
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder

-9 440
21 514

6 761
44 011

Kassaflöde från den löpande verksamheten

51 238

90 759

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av dotterföretag
Amortering på lån till närstående företag

-3 368
66
3 000

-8 823
0
0

-302

-8 823

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning

-8 304

-6 321

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-8 304

-6 321

42 632
184 474

75 615
108 859

227 106

184 474

Koncernen
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Kursdifferenser
Realisationsresultat
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

17
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KSEK Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

3

19 556
19 556

19 432
19 432

4, 5
6

-3 384
-11 554
-137
-15 075

-2 915
-10 400
-80
-13 395

4 481

6 037

0
2 542
-2
2 540

387
2 941
0
3 328

7 021

9 365

-7 058
5 537
15 000
13 479

-7 082
5 473
13 400
11 791

20 500

21 156

-4 362

-4 547

16 138

16 609

Moderbolaget
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

7
8

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond
Erhållna koncernbidrag

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

Årets resultat

9
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KSEK Not

2021-12-31

2020-12-31

Moderbolaget
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

10

705
705

842
842

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos närstående företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

11
12
13

26 588
251 000
22
277 610

28 588
260 000
22
288 610

278 315

289 452

11 003
6 000
80
4
17 087

13 949
0
22
5
13 976

190 733

154 695

Summa omsättningstillgångar

207 820

168 671

SUMMA TILLGÅNGAR

486 135

458 123

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos närstående företag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Kassa och bank

17

15
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KSEK Not

2021-12-31

2020-12-31

4 000
800
4 800

4 000
800
4 800

154 278
16 138
170 416

145 974
16 609
162 583

175 216

167 383

40 924

39 402

20
2 442
264 005
1 471
2 057
269 995

81
3 488
243 905
1 520
2 344
251 338

486 135

458 123

Moderbolaget
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

18

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets vinst

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

19

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

21
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KSEK

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

4 481

6 037

137
1 500
2 542
-2
-5 272

80
5 500
2 941
0
2 916

3 386

17 474

Förändringar i rörelsekapitalet
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder

2 889
21 167

3 235
55 296

Kassaflöde från den löpande verksamheten

27 442

76 005

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Amortering på lån till närstående företag

500
0
3 000

387
-686
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

3 500

-299

13 400
-8 304

1 700
-6 321

5 096

-4 621

36 038
154 695

71 085
83 610

190 733

154 695

Moderbolaget
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag
Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

17

Hogia AB
556108-8039

23/38

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Utdelning till aktieägare
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Koncernen
Belopp vid årets ingång
Utdelning till aktieägare
Årets valutakursdifferens
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

KSEK

Aktiekapital Reservfond
4 000
800

4 000

800

Fritt eget kapital Totalt eget kapital
162 582
167 382
-8 304
-8 304
16 138
16 138
170 416
175 216

Aktiekapital Annat eget kapital Totalt eget kapital
inkl. årets resultat
4 000
225 980
229 980
-8 304
-8 304
729
729
26 823
26 823
4 000
245 228
249 228
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Koncernredovisning
Företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten
av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuellt minoritetsintresse.
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell
nedskrivning.
Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter
och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill.
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt orealiserade vinster eller förluster som
uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas
posterna i dessa företags resultat- och balansräkningar till årets genomsnittskurs respektive balansdagens
kurs. De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i koncernens eget kapital.
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Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget
redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel
direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Försäljning av varor (inklusive licenser) redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från
säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning av programvaror intäktsredovisas
i sin helhet vid försäljningstillfället.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört
tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på
balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att
nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett
uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som
motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En
befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.
För serviceavtal om 12 månader redovisas upp till 60 % som intäkt under första månaden och
resterande 40 % under kommande 11 månader för att på bästa sätt återspegla den ekonomiska
innebörden av utförda tjänster.
Intäkter avseende prenumerationer och driftsavtal periodiseras linjärt över avtalsperioden.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner och inventarier
Förbättringar på annans fastighet

3-10 år
20 år

Koncernen tillämpar den s k kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga interna utgifter för framtagande av en immateriell
anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Finansiella anläggningstillgångar redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande
redovisning värderas de till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder värderas till nominella belopp.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger.
Leasingavtal
Samtliga koncernens väsentliga leasingavtal är operationella och kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till
följd av tidigare transaktioner eller händelser. 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. Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
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. I sådana fall redovisas
även skatteeffekten i eget kapital.
Skattefordringar och -skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Ersättningar till anställda
Pensioner
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner samt förmånsbestämda pensionsplaner där
pensionspremie betalas och som redovisas som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i K3. Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.
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Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då koncernen 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 koncernen någon framtida ekonomisk
fördel redovisas en skuld och en kostnad när koncernen 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.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas
i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en
finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut.
Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall
som anges nedan.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas också som bokslutsdispositioner.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Utdelning från
dotterföretag redovisas som intäkt.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld
som är hänförlig till reserverna.
Likvida medel
Moderföretaget har ett koncernkonto som hanterar likviditeten för den svenska delen av koncernen.
Koncernkontots huvudkonto redovisas som likvida medel i moderföretagets balansräkning och
kassaflödesanalys. Dotterföretagens underkonton redovisas som koncerninterna fordringar eller skulder
beroende på saldot på balansdagen.
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Nettoomsättning uppdelat på geografiskt område
Koncernen
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2021

2020

613 118
14 373
12 679
640 170

593 875
14 401
9 578
617 854

2021

2020

Andel av försäljningen som avser koncernföretag
Andel av inköpen som avser koncernföretag

19 497
1 139

19 365
1 133

Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare
Moderbolaget

2021

2020

60

60

60
240
0
300

60
240
0
300

Norden
Europa (exkl Norden)
Övriga marknader

Koncernens verksamhet utgörs av en verksamhetsgren.
Not 3

Not 4

Inköp och försäljning inom koncernen
Moderbolaget

Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 och 5 år
Efter 5 år

Moderbolagets operationella leasing avser främst ett hyresavtal för förvaring av persondatorer från
Hogias PC-museum.
Koncernen
Under året har koncernens leasingavgifter
uppgått till
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 och 5 år
Efter 5 år

19 804

19 919

22 220
73 103
198 496
293 819

19 637
45 826
22 400
87 863

Koncernens operationella leasing avser främst ett hyresavtal med det närstående företaget Hakenäs
Gård AB avseende Hogias huvudkontor i Stenungsund samt hyresavtal avseende kontoren i
Stockholm, Göteborg, Örebro, Oslo och Vasa.
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Ersättning till revisorer
Moderbolaget
PwC
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Andra uppdrag
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2021

2020

573
81
181
835

470
58
37
565

684
81
222
987

551
58
127
736

17
27
44

16
22
38

1 031

774

2021

2020

6 (3)
529 (282)
28 (10)
17 (4)
1 (0)
581 (299)

5 (3)
560 (298)
28 (10)
16 (4)
2 (0)
611 (315)

Koncernen
PwC
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Andra uppdrag
Övriga
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Summa
Not 6

Personal
Medelantal anställda
Koncernen
Totalt (varav kvinnor)
Moderbolaget
Dotterbolag i Sverige
Dotterbolag i Finland
Dotterbolag i Norge
Dotterbolag i Storbritannien

Hogia AB
556108-8039

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Moderbolaget
Dotterbolag
Pensionskostnader
Moderbolaget
Dotterbolag
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Moderbolaget
Dotterbolag
Pensionskostnader
Moderbolaget
Dotterbolag
Sociala kostnader
Moderbolaget
Dotterbolag
Summa
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2021

2020

1 606
1 009

1 886
966

0
48
2 663

0
42
2 894

5 052
308 251

4 119
314 677

1 855
32 582
347 740

1 274
30 113
350 183

2 272
98 230
100 502

1 805
89 760
91 565

450 905

444 642

Några avtal om avgångsvederlag finns inte.
Företagens utgående pensionsförpliktelser motsvarar ersättning i enlighet med ITP-planen.
I beloppen för pensionskostnader ingår ej löneskatt.
Not 7

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Moderbolaget

2021

2020

Ränteintäkter närstående företag
Övriga ränteintäkter

2 542
0
2 542

2 940
1
2 941

2 542
152
2 694

2 940
191
3 131

Koncernen
Ränteintäkter närstående företag
Övriga ränteintäkter

Hogia AB
556108-8039
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Räntekostnader och liknande resultatposter
Moderbolaget
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2021

2020

-2

0

-34

-18

2021

2020

Aktuell skatt

-4 362

-4 547

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt

20 500

21 156

Skattekostnad 20,6 % (21,4 %)

-4 223

-4 527

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Schablonintäkt periodiseringsfond
Tillägg på återförd periodiseringsfond
Summa

-339
309
-41
-68
-4 362

-28
83
-40
-35
-4 547

-7 267
-530
-7 797

-6 357
-944
-7 301

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt

34 620

31 330

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

-7 132

-6 705

Skatteeffekt av:
Andra skattesatser för utländska dotterföretag
Ej avdragsgilla kostnader
Schablonintäkt periodiseringsfond
Tillägg på återförd periodiseringsfond
Skattemässiga justeringar
Skattereduktion för inventarieinköp 2021
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
Förändrad skattesats
Summa

30
-788
-54
-89
6
130
0
100
-7 797

27
-562
-53
-43
4
0
-2
33
-7 301

Övriga räntekostnader
Koncernen
Övriga räntekostnader
Not 9

Skatt på årets resultat
Moderbolaget

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Hogia AB
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Maskiner och inventarier
Moderbolaget

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 482
0
0
1 482

1 176
686
-380
1 482

-640
0
-137
-777

-940
380
-80
-640

705

842

73 424
3 368
-3 639
73 153

82 631
8 823
-18 030
73 424

-44 324
3 651
-8 554
-49 227

-52 154
17 997
-10 167
-44 324

23 926

29 100

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde *

* I beloppet ingår förbättringar på annans fastighet till ett planenligt restvärde på 4 269 kkr
(2020: 4 574 kkr).

Hogia AB
556108-8039
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Andelar i koncernföretag
Företag och org nr
Datorernas Värld i Sverige AB
556509-9958
Hogia Professional Systems AB
556581-8563
Hogia HR Systems AB
556535-5731
Hogia Hotel & Restaurant Systems AB
556216-7691
Hogia Business Products AB
556573-8704
Hogia Transport Systems ApS
64.977
Hogia Facility Management AB
556415-4176
Hogia Fastighetssystem AB
556562-7923
Hogia Ferry Systems Ab
0415012-9
Hogia Logistics Systems AB
556516-7748
Hogia Handelssystem AB*
556357-7500
Hogia Infrastructure Products AB
556477-3637
Hogia Institutet AB
556465-5578
Hogia Professional Services AB
556544-5524
Hogia Industrial Systems AB
556536-1119
Hogia Public Systems AB
556577-5623
Hogia Terminal Systems AB
556415-4200
Hogia Signit AB
556415-4150
Hogia Invoice Management AB
556510-5243
Hogia Support Service AB
556505-7758
Hogia Public Transport Systems AB
556516-7680

Säte
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Hellerup
Stenungsund
Stenungsund
Vasa
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund

Antal/
Kapital- Bokfört värde
andel %
2021
1 000
100
100%
1 000 2 295
100%
1 000
100
100%
1 000
400
100%
1 000
100
100%
125
119
100%
1 000 2 000
100%
1 000
100
100%
3 334 4 208
100%
1 000
100
100%
1 000
0
100%
1 000
100
100%
1 000
87
100%
1 000
100
100%
1 000
100
100%
1 000
100
100%
1 000
50
100%
1 000 2 000
100%
1 000
323
100%
1 000
100
100%
1 000
828
100%

2020
100
2 295
100
400
100
119
2 000
100
4 208
100
2 000
100
87
100
100
100
50
2 000
323
100
828

Hogia AB
556108-8039
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Andelar i koncernföretag, forts
Företag och org nr
Hogia Redovisning & Revision AB
556471-2692
Hogia Connect AB
556359-3341
Hogia Small Office AB
556511-8410
Hogia Corporate Systems AB
556573-8738
Hogia Infrastructure Services AB
556516-7631
Hogia Communications AB
556537-5069
Hogia Service AB
556577-5680
Hogia Byggsystem AB
556543-1409
Stenungsunds Bokföringsbyrå AB
556129-0262
Hogia Mid Office AB
556243-4521
Hogia Transport Systems AS
948 984 997
Hogia Transport Systems Ltd
06361613
Hogia El & VVS System AB
556306-1414
Hogia HR Consulting AB
559212-5693
* Hogia Handelssystem AB avyttrades 2021.

Säte
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Oslo
London
Stenungsund
Stenungsund

Antal/
Kapital- Bokfört värde
andel %
2021
1 000
50
100%
1 000
72
100%
1 000
470
100%
1 000
100
100%
1 000
100
100%
1 000
100
100%
1 000
100
100%
1 000
100
100%
200
110
100%
1 000 2 566
100%
4 065 5 439
100%
1
0
100%
1 000 3 971
100%
1 000
100
100%
26 588

2020
50
72
470
100
100
100
100
100
110
2 566
5 439
0
3 971
100
28 588

Hogia AB
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Långfristiga fordringar hos närstående företag
Moderbolaget
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2021

2020

260 000
-3 000
-6 000
251 000

260 000
0
0
260 000

260 000
-3 000
-6 000
251 000

260 000
0
0
260 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Moderbolaget

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22
22

22
22

64
1
65

66
-2
64

2021

2020

15
19
-11
130
153

15
16
0
0
31

Ingående anskaffningsvärde
Amortering
Kortfristig del
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Amortering
Kortfristig del
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Avser lån till Hakenäs Gård AB.
Not 13

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Valutakursförändring
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 14

Uppskjutna skattefordringar
Koncernen
Outnyttjade underskottsavdrag
Temporära skillnader maskiner och inventarier
Temporära skillnader osäkra kundfordringar
Skattereduktion för inventarieinköp 2021

Hogia AB
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Moderbolaget
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2021

2020

4

5

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda personalkostnader
Förutbetalda licenskostnader
Upplupna intäkter
Övriga poster

745
151
298
492
5 291
1 783
2 894
11 654

705
200
862
551
5 586
1 815
2 249
11 968

Pågående uppdrag till fast pris
Koncernen

2021

2020

Upparbetad, ej fakturerad intäkt
Upparbetade intäkter
Fakturerade belopp
Redovisat i balansräkningen

9 892
-8 852
1 040

2 897
-1 249
1 648

Fakturerad, ej upparbetad intäkt
Upparbetade intäkter
Fakturerade belopp
Redovisat i balansräkningen

1 476
-2 600
-1 124

6 017
-7 901
-1 884

2021

2020

190 733

154 695

227 106
0
227 106

183 575
899
184 474

Förutbetalda personalkostnader
Koncernen

Not 16

Not 17

Likvida medel
Moderbolaget
Banktillgodohavanden
Koncernen
Banktillgodohavanden
Övriga poster

Hogia AB
556108-8039
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Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 8 000 st A-aktier och 32 000 st B-aktier (8 000 st A-aktier och 32 000 st
B-aktier). Aktiernas kvotvärde är 100 kr (100 kr).

Not 19

Obeskattade reserver
Moderbolaget

2021

2020

40 924

39 402

2021

2020

11 575
471
12 046

11 037
392
11 429

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget

2021

2020

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

0
1 125
288
644
2 057

26
1 471
357
490
2 344

1 075
46 064
14 244
193 801
6 661
261 845

2 713
44 130
14 304
171 750
5 215
238 112

2021

2020

435

404

2021

2020

685

685

Periodiseringsfonder
Not 20

Uppskjutna skatteskulder
Koncernen
Periodiseringsfonder
Avskrivningar utöver plan

Not 21

Koncernen
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Övriga poster

Not 22

Ställda säkerheter
Koncernen
Spärrade medel

Not 23

Eventualförpliktelser
Moderbolaget
Moderbolagsgaranti för dotterbolags hyreskontrakt

Hogia AB
556108-8039
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Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står (belopp i kronor)
balanserad vinst
årets vinst
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning överföres

154 277 903
16 138 299
170 416 202
8 069 200
162 347 002
170 416 202

Stenungsund den dag som framgår av våra underskrifter.

Bert-Inge Hogsved
VD, Ordförande

Ulrika Carlsson

Anna Granö

Jan Brusquini

Min revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av min underskrift.

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor
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