Samhall AB
Öppen redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella
förbindelser mm
Org. Nr 556448-1397
Av § 2 p.1. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m (s k
transparensslagen) framgår att ett offentligt företag kännetecknas av följande:
Ett företag som det allmänna direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över på
grund av ägarskap, finansiell medverkan eller de regler som gäller för företaget. Om inte
annat följer av omständigheterna skall ett dominerande inflytande anses finnas om det
allmänna direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller kapitalet i företaget eller
har rätt att utse mer än hälften av personerna i företagets administrativa eller verkställande
ledning eller i dess styrelse.
Av § 3 nämnda lag framgår
- dels att offentligt företag skall redovisa sina finansiella förbindelser med det allmänna så att
det tydligt framgår vilka offentliga medel som företaget fått direkt eller indirekt, via andra
offentliga företag eller finansiella institut, och hur medlen har använts (öppen redovisning)
- dels att av den öppna redovisningen skall särskilt framgå finansiella förbindelser som avser
kapitaltillskott, förlustbidrag, amorteringsfria eller på annat sätt förmånliga lån, gynnande
genom avstående från vinst, fordran eller normal avkastning på offentliga medel samt
ersättningar för ekonomiska ålägganden från det allmänna.
Här följer en redovisning avseende erhållna medel från det allmänna för tiden den 1 januari –
31 december 2017:
Erhållen merkostnadsersättning från staten
för kärnuppdraget
Lönebidrag och särskild ersättning för
utveckling i anställning
Ersättning från Arbetsförmedlingen för
tjänster inom Jobb och utvecklingsgarantin
Löne- och projektbidrag
Arbetsförmedlingen
EU-bidrag, transportbidrag mm

4 405 Mkr
696 Mkr Årsredovisning 2017. Not 4 samt
not 6 sid 66.
83 Mkr
22 Mkr
1 Mkr

Den erhållna merkostnadsersättningen samt lönebidrag och särskild ersättning för
utveckling i anställning har utgjort ersättning för de specifika arbetsmarknadspolitiska
uppdrag som Samhall har från staten. Övriga bidragsposter är fullt jämförbara med andra
konkurrensutsatta företag som bedriver liknande verksamhet.
Några finansiella förbindelser med det allmänna som har avsett kapitaltillskott, förlustbidrag,
amorteringsfria eller på annat sätt förmånliga lån, gynnade genom avstående från vinst,
fordran eller normal avkastning på offentliga medel samt ersättningar för ekonomiska
ålägganden från det allmänna har inte förekommit under perioden.
Av bolagsordningen framgår att vinstmedlen skall balanseras i ny räkning för främjande av
bolagets verksamhet. Staten har därmed inte framställt några utdelningskrav på bolaget.
Stockholm den 23 februari 2018
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