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Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs Kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 400 

lägenheter samt kommersiella– industriella– och kommunala lokaler. Bolaget sysselsätter idag 20 personer. Bestån-

det finns spritt inom hela Bergs Kommun, med en koncentration till centralorten Svenstavik. Företaget har fastig-

heter i Myrviken, Oviken, Hackås, Svenstavik, Hoverberg, Åsarna, Rätan, Klövsjö, Storsjö samt Ljungdalen. 

Bolaget har sitt säte i Hackås. 
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 2016 i backspegeln—full fart framåt 

Utvecklingstempot 2016 har varit högt. Ett på det hela taget roligt år där många pusselbi-

tar börjat falla på plats för nu pågående och kommande satsningar. Trots tragiska händel-

ser vid Hackås skola påsken 2016 ser vi ändå tillbaka på ett 

år som innehållit stora satsningar och lagt grunden för fler 

satsningar kommande år. 

Bö rjan av 2016 var hektisk. Tryck-

et fra n den da  ö kade flykting-

strö mmen var hö gt öch vi levere-

rade ett böende fö r ensamköm-

mande asylsö kande barn öch ung-

dömar redan under fö rsta kvarta-

let. Gla djande a r att efterfra gan pa  

bösta der hös öss har förtsatt att 

ö ka . befölkningen i Bergs kömmun 

har va xt under a ret. Det visar pa  

vikten av att bölaget förtsa tter ar-

beta expansivt öch öffensivt fö r att 

infria va ra a gares ö nskema l öch 

krav. Va ra a gardirektiv sa ger att vi 

ska medverka till böstadsfö rsö rj-

ningen i kömmunen öch flera vik-

tiga steg har tagits under 2016 

söm kömmer ge fö r resultat under 

2017. Resultat söm a r betydande 

sett till va rt bölags störlek öch öm-

sa ttning. Vi har under 2016 hand-

lat upp bygget av 6 nya la genheter 

i Hacka s samtidigt söm vi tagit till-

baka lökaler söm tidigare varit ett 

HVB hem i Svenstavik öch bygger 

öm till 8 la genheter. Utö ver det ser 

vi en förtsatt satsning pa  ömvand-

ling av lökaler till bösta der öch da  i 

Myrviken ömra det. Samtidigt 

ma ste de ö vriga resurserna i sam-

ha llet utvecklas fö r att mö ta det 

ö kande antalet inneva nare. Da rfö r 

har vi öcksa  byggt en fö rsköla i 

Myrviken. Bygget bö rjade under 

va ren öch har nu invigts vintern 

2017. Sammantaget kan vi sa ga att 

utvecklingstakten i va rt besta nd 

har varit hö g under 2016 öch förts-

a tter vara hö g under na göt a r 

framö ver. Och det tycker vi a r 

bra—da  bidrar vi till en pösitiv ut-

veckling av Bergs kömmun, vilket 

öcksa  a r vad va ra a gare kra ver av 

öss. 

Na r utvecklingstempöt ö kar a r det 

öcksa  viktigt att ibland stanna upp 

öch sa kersta lla att vi na r va ra ö v-

riga ma lsa ttningar. En nyckelre-

surs a r bölagets persönal söm 

medverkat till ett mycket bra re-

sultat i rö relsen fö r a r 2016. Fö r 

det ska de ha ett stört tack. Vi ska, 

öch vill, arbeta aktivt med ha llbar 

utveckling. Vi förtsa tter da rfö r att i 

det tysta jöbba med effektivisering 

av va r örganisatiön fö r att skapa en 

ha llbar ekönömi i fö retaget. En vik-

tig pusselbit i detta handlar öm att 

strukturera öm verksamheten i 

va rt dötterbölag Mö tesplats Ovi-

ken AB söm inte i 

dagsla get har en 

ekönömiskt ha llbar situatiön. Ett 

kömplex la ge söm kra ver samver-

kan i lökalsamha llet. Utö ver detta 

effektiviserar vi öcksa  drift i fastig-

heter fö r att minska va r energikön-

sumtiön öch genöm detta minska 

va rt klimatavtryck. En viktig del i 

detta har varit att sta lla hö gre krav 

a n regelverket pa  la g energifö r-

brukning vid upphandlingen av de 

nya husen i Hacka s. Och sist men 

inte minst jöbbar vi aktivt med en 

söcial ha llbarhet. Ha r har vi fört-

satt att aktivt medverka till Bergs 

Kömmuns integratiönsarbete men 

öcksa  i att bli ytterligare tydliga i 

att sa tta krav pa  blivande hyres-

ga ster söm a r relevanta i dagens 

samha lle. Allt fö r att kunna inklu-

dera i sta llet fö r att exkludera. 

Hans Green, VD 
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 Förvaltningsberättelse 

Styrelsen öch verksta llande direktö ren fö r Bergs Hyreshus 
AB, 556122-8890 fa r ha rmed avge a rsredövisning fö r 2016. 
 
 
 
 

Verksamhetens art och inriktning 
Bergs Hyreshus AB a r ett hela gt dötterbölag till Bergs Köm-
muns höldingbölag Bergab AB (556574-8810). Huvudin-
riktningen fö r bölaget a r att pa  affa rsma ssiga grunder 
bygga, fö rvalta öch tillhandaha lla böstadsla genheter, bösta -
der sa rskilt böende, industrihus, skölör öch andra lökaler 
söm efterfra gas av kömmunal öch privat verksamhet. Böla-
get har sitt sa te i Hacka s. 
 
Verksamheten a r spridd ö ver hela kömmunen öch bölaget 
tillhandaha ller lökaler/bösta der i Hacka s, Myrviken, Ovi-
ken, Svenstavik, A sarna, Ra tan, Klö vsjö , Störsjö  öch Ljung-
dalen. Skö tsel öch tillsyn av lökalerna skö ts av egen persö-
nal sa na r söm i Störsjö  öch Ljungdalen da r tja nsterna kö ps 
in. 
  
Bölaget har fö rhandlingsördning med Hyresga stfö reningen 
öch bölaget samverkar med hyresga sterna fö r att utveckla 
besta ndet. Tillsammans med Bergs Kömmun sker samver-
kan fö r att tillgödöse behövet av lökaler öch bösta der fö r 
nyetablering. 
 

Fastighetsbeståndet 
Bölaget har en sammanlagd uthyrningsbar lökalyta öm 77 
335 m² fö rdelat pa  28 öffentliga lökaler (skölör, daghem 
öch va rdinra ttningar) öch 20 kömmersiella lökaler (köntör, 
industri- öch affa rslökaler). Sma  öch medelstöra fö retag 
samt kömmun öch landsting a r de huvudsakliga hyresga s-
terna till bölagets lökaler. 
 
Vidare har bölaget 441 böstadsla genheter öm 27 548 m². 
Dessa fö rdelar sig pa  besta nd i Ra tan, A sarna, Svenstavik, 
Höverberg, Hacka s, Oviken samt Myrviken öch ömfattar 
böstadsla genheter i störlekar fra n 1 rkv till 4 rök. Vidare 
har bölaget 131 servicela genheter / rum öm 5 157 m² pa  
ölika serviceböenden. 
 
Fastigheterna har varit fullva rdesfö rsa krade i Fö renade 
Sma kömmuners Fö rsa kringsaktiebölag under 2016. Fra n 
öch med 2017 sa  a r fastigheterna fullva rdesfö rsa krade hös 
IF Skadefö rsa kring AB. 
 
Ambitiön finns att sa lja ut fastigheter söm skapar driftsun-
derskött i fö retaget. 
 
 
 

Finansiell ställning 
Bölagets la n uppga r till 443,1 Mkr (446,9) med fö rdelning-
en mellan bunden 74,33 % (87,6 %) öch rö rlig 25,67 % 
(12,4 %) ra nta. Stra van efter att uppna  finanspölicyns ma l 
öm en tredjedel rö rlig ra nta förtsa tter under 2017. Den ge-
nömsnittliga ra ntan under 2016 var 1,91 % (2,31) vilket a r 
en la g ra nteniva .  
 
Bölagets ra ntefö rfall fö rdelar sig fra n 2017-2023, vilket 
inneba r en genömsnittlig ra ntebindningstid pa  2,41 a r 
(3,42).  
 

Resultat 
Hyresinta kterna fö r 2016 uppgick till 83,3 Mkr (80,5), en 
ö kning med 2,8 Mkr. Lökalhyrörna har ra knats upp med 0 
% (0) öch bösta der med 0,75 % (1,0). O kningen berör 
mycket pa  la g vakans. 
 
Stö rre vakanta lökalytör fanns i Hacka s - köntörshuset öch 
IT-ga rden. Vakanta böstadsytör har funnits i A sarna öch 
Svenstavik. 
 
Resultat efter finansiella pöster blev 2016 -3,0 Mkr (-
11,87). Det negativa resultatet a r en effekt av nedskrivning-
ar av andelar i dötterbölag.  
 
A garnas krav pa  direktavkastning pa  marknadsva rdet har 
varit 5,5% fö r lökaler öch 5,5% fö r bösta der öch blev a r 
2016 fö r lökaler 4,48 % (5,38) öch fö r bösta derna 4,67 % 
(4,06). Bölaget na dde inte riktigt upp till kravet men a r pa  
va g a t ra tt ha ll. 
 
A garnas krav pa  resultat fö re skatt a r 3% av nettöömsa tt-
ningen, vilket blev fö r 2016 -0,03% (-14,7). 
 

Ägarförhållanden 
Bölaget a r söm tidigare na mnts ett hela gt dötterbölag till 
Bergab AB (556574-8810). 
 
Bergs Hyreshus AB a r dela gare till Mö tesplats Oviken AB 
(556940-8171) med 50% innehav av aktierna. Da  bölaget 
innehar 3 av 5 styrelsepöster anses Mö tesplats Oviken AB 
vara ett dötterbölag till bölaget.  
 
Bergs Hyreshus AB a ger Bösta der i Berg AB (559061-8657) 
till 100%. Bölaget har varit vilande under sitt fö rsta verk-
samhetsa r. 
Köncernredövisning sker i möderbölaget Bergab AB. Kön-
cernintern fö rsa ljning utgö r 1,17% av tötala fö rsa ljningen 
öch köncerninterna inkö pen utgö r 8,07% av tötala inkö pen. 
Inöm köncernen ra knas Bergab AB, BTEA Energi AB, BTEA 
AB öch Mö tesplats Oviken AB. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
A ret inleddes med att det fanns ett prövisöriskt böende fö r 
ensamkömmande asylsö kande barn öch ungdömar i en 
köntörslökal. Under bö rjan av a r 2016 fa rdigsta lldes ett 
HVB-böende fö r de ensamkömmande asylsö kande barn öch 
ungdömarna i Myrviken. Lökalerna a r tillfa lliga öch tillfö rda 
genöm leasing öch placerade med tillfa lligt bygglöv. De a r 
blöckuthyrda till 100% under hela sin leasingtid vilket eli-
minerat det ekönömiska risktagandet. I samband med fa r-
digsta llandet av HVB-böendet avslutades det tillfa lliga bö-
endet i köntörslökalerna. 
 
Pa  la ngfredagen eldha rjades kö ket vid Hacka s sköla öch 
blev tillsammans med fla ktrum öch na gra andra mindre 
lökaldelar tötalfö rstö rda. Rivning, sanering öch pröjekte-
ring av nytt kö k inleddes direkt öch bygget handlades upp 
under bö rjan av hö sten öch har da refter förtskridit enligt 
plan.  
 
Fö r att sa kersta lla att Bergs Kömmun kunde förtsa tta sin 
verksamhet med sa  ringa stö rning söm mö jligt har kö ket 
vid Tallgla ntans a ldreböende i Hacka s anpassats fö r en till-
fa llig kapacitetsö kning.  
 
Fö rsa kringsfra görna kring branden har varit kömplicerade 
öch utdragna vilket gö r att lö pande köstnader söm nörmalt 
balanseras, i detta fall köstnadsfö rts da  bölaget ser  

 
sva righeter att fa  ut hela det belöpp söm bölaget anser sig 
ha ra tt till. Under va ren handlades en ny fö rsköla till Myrvi-
ken upp. Kapaciteten a r fem avdelningar öch med stör ute-
miljö  bela gen direkt intill Myrviken sköla. Byggandet pa bö r-
jades infö r sömmaren öch har förtskridit enligt plan hela 
va gen öch var na stan helt klart till a rsskiftet.  
 
I juli ma nad tögs beslut öm att flytta bölagets köntör öch 
sa te till Hacka s öch det med stör hastighet. Bölagets da va-
rande köntörslökaler i Svenstavik hyrdes ista llet ut öch de 
lökaler i IT-ga rden i Hacka s dit bölagets köntör flyttade var 
öuthyrda. Bölagets ekönömiska resultat har da rvidlag fö r-
ba ttrats öch vakansgraden pa  lökaler ma rkbart kunnat 
minskas.  
 
Under hö sten handlades byggnatiön av tre stycken parhus 
öm sammanlagt sex la genheter vid Hövsliden i Hacka s upp. 
Avtal tecknades strax innan jul. 
Bölaget har öcksa  genömfö rt en upphandling av fö rsa k-
ringstja nster under senare delen av hö sten. Tyva rr har bö-
laget fa tt kraftigt ö kade premieköstnader na r avtal slö ts i 
slutet pa  a ret.  
 
Pa  julaftönens mörgön eldha rjades en la genhet i Hacka s 
söm blev tötalfö rstö rd. Ra ddningstja nsten var snabbt pa  
plats öch alla ö vriga la genheter i huset klarade sig utan ska-
dör.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 
 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Resultat fö re bökslutsdispösitiöner -3 021 -11 985 531 3 335 -55 793 

Balansömslutning 487 809 491 406 493 522 497 909 495 024 

La ngfristiga skulder 443 155 446 898 450 255 453 604 456 942 

Eget kapital 17 633 20 548 19 911 19 691 16 018 

Flera rsja mfö relsen har inte ra knats öm fö r 2012. 

Eget kapital      
  Aktie Uppskrivnings- Fritt  

  kapital fond eget kapital 

Vid a rets bö rjan  1 600 18 779 169 

Uppskrivningsfönd, upplö sning  -601 601 

Dispösitiön enligt a rssta mmöbeslut   -2 915 

Vid årets slut  1 600 18 178 -2 145 



7 

 

Den lö pande verksamheten har förtsatt att fökusera pa  en 
ö kad yttre skö tsel fö r hö gre trivsel bland hyresga sterna 
samt att förtsa tta ö kningen av underha llet ytterligare. En 
stör del yttre fastighetsunderha ll har genömfö rts i öch med 
detta, öch fö r framtiden ga ller att nu pa bö rja nö dva ndigt 
inre underha ll.  
 

Nya redovisningsprinciper 
Detta a r Bergs Hyreshus AB:s tredje a rsredövisning uppra t-
tad enligt BFNAR 2012:1 A rsredövisning (K3). Se redövis-
ningsprinciperna fö r ytterligare införmatiön. 
 

Förväntad framtida utveckling 
Bölaget ser en förtsatt stör efterfra gan pa  bösta der inöm 
Bergs Kömmun. Bölaget förtsa tter da rfö r sitt arbete med att 
bidra till böstadsfö rsö rjningen i Bergs Kömmun genöm öm-
vandling av vakanta lökaler med attraktiva la gen till bösta -
der. Genöm detta ser bölaget en tillva xt i ekönömin samt en 
la gre tötal vakansgrad.  
 
Bölaget deltar i diskussiöner kring nya lökaler fö r idrött 
respektive en fö rsköla i Svenstavik, varvid det tröligen kan 
bli tillva xt ba de avseende yta öch hyresinta kt. Döck a r böla-
gets medverkan a n sa  la nge begra nsad till köncernmedver-
kan öch finansiering inöm köncernen kan likava l ske genöm 
privat byggande pa  bölagets fastighet. 
 

Personal 
Bölaget besta r av 20 ansta llda, 16 ma n öch 4 kvinnör varav 
14 köllektivansta llda öch 6 tja nstema n. En nyansta llning 
har gjörts under 2016. 
Körttidssjukfra nvarön (1-59 dagar) inöm bölaget uppgick 
till 2,5 % (0,8) öch la ngtidssjukfra nvarön (>59 dagar) upp-
gick till 0,5 % (0,0). 
Ma let fö r 2016 var att körttidsfra nvarön skulle ligga pa  el-
ler under 2,0 % vilket inte uppna tts, fra mst pa  grund av 
enstaka la nga sjukskrivningar vilket driver upp körttids-
sjukfra nvarön. Ma let fö r 2017 ligger kvar pa  2,0 %. 
 

Miljö 
Bölagets miljö arbete besta r av ett flertal kömpönenter med 
ambitiönen att dessa delar tötalt sett kömmer att resultera i 
en pösitiv miljö pa verkan. 
 
Nyligen utfö rda pröjekt a r: 
 
- Byte till vattenbesparande prelatörer pa  kö ks- öch tva tt-
sta llsblandare samt duschar, fö r att minska vattenfö rbruk-
ningen. 
- Byte av termöstater pa  radiatörventiler fö r att minska va r-
mefö rbrukning. 
 

- Byte av mötörva rmarstölpar till tids- öch klimatstyrning 
fö r att minska el-könsumtiönen. 
 
Ett helhetsgrepp tas a ven ga llande ventilatiönen i samtliga 
av bölagets bösta der da r det nu pa ga r OVK-besiktningar. 
OVK-besiktning a r öbligatörisk ventilatiönsköntröll öch ska 
gö ras regelbundet. Syftet a r att visa att inömhusklimatet a r 
bra öch att ventilatiönssystemen fungerar. Köntröllen ska 
gö ras av en certifierad köntröllant. Köntröllanten ska öcksa  
ge fö rslag till hur energia tga ngen kan minskas fö r ventilat-
iönen, utan att det ger en fö rsa mrad inömhusmiljö . Ha r a r 
Bergs Kömmun tillsynsmyndighet.  
 
I samband med a tga rder ga llande ventilatiönen kömmer 
det a ven att pa bö rjas utbyte av remdrivna fla ktar till direkt-
drivna, med syfte att fa  ner energifö rbrukningen samt ö ka 
driftsa kerheten. 
 
Styr- öch ö vervakningen av ventilatiönsanla ggningar har 
a ven fa tt en grundlig ö versyn, sa  att bevakning öch styrning 
av ventilatiön sker via datörer, regelbundna bilresör fö r att 
skö ta tillsynen pa  dessa kan da rigenöm undvikas. 
 

Styrelsen bekra ftar att dispöneringen av fö rfögande vinst-
medel a r acceptabel med ha nsyn till bölagets ekönömiska 
sta llning. 
Vad betra ffar bölagets resultat öch sta llning i ö vrigt, ha nvi-
sas till efterfö ljande resultat- öch balansra kningar med till-
hö rande nöter. 
  

Förslag till disposition av företagets vinst 
eller förlust 

 Belopp i kr 

Styrelsen fö resla r att till fö rfögande sta ende medel:  

balanserat resultat 770 018 

a rets resultat -2 915 413 

Tötalt -2 145 395 

 Upplö sning av uppskrivningsfönd 2 145 395 

Balanseras i ny ra kning -2 145 395 

  

Summa - 
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 Resultaträkning 

Belopp i Tkr Not 2016-01-01- 2015-01-01- 

  2016-12-31 2015-12-31 

     

Nettöömsa ttning 2,3 83 303 80 550 

O vriga rö relseinta kter 4 3 807 2 728 

Aktiverat arbete fö r egen ra kning  116 60 

  87 226 83 338 

     

Rörelsens kostnader     

Drift- öch underha llsköstnader 5 -37 709 -37 729 

Fastighetsskatt  -487 -496 

O vriga externa köstnader 6,8 -9 503 -7 900 

Persönalköstnader 7 -13 376 -12 120 

Av– öch nedskrivningar av materiella     

anla ggningstillga ngar 9 -15 788 -27 333 

O vriga rö relseköstnader 10 -305 -317 

Rörelseresultat  10 058 -2 557 

     

Resultat från finansiella poster     

O vriga ra nteinta kter öch liknande inta kter 11 878 1 229 

Nedskrivningar av finansiella anla ggningstill-    

ga ngar öch körtfristiga placeringar  -5 065 - 

Ra nteköstnader öch liknande köstnader 12 -8 892 -10 657 

Resultat efter finansiella poster  -3 021 -11 985 

     

    

Bökslutsdispösitiöner 13 106 100 

Resultat före skatt  -2 915 -11 885 

     

Skatt pa  a rets resultat 14 - 2 755 

     

Årets resultat  -2 915 -9 130 
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 Balansräkning 

Belopp i Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 

    

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggninstillgångar    

Fö rvaltningsfastigheter 15 410 486 420 787 

Maskiner öch andra tekniska anla ggningar 16 1 109 1 365 

Pa ga ende nyanla ggningar öch fö rskött avseende    

materiella anla ggninstillga ngar 17 22 698 1 667 

  434 293 423 819 

    

Finansiella anläggninstillgångar    

Fördringar hös köncernfö retag  20 000 45 650 

Andelar i köncernfö retag 18 835 850 

Andra la ngfristiga va rdepappersinnehav 19 70 70 

O vriga la ngsiktiga fördringar  522 683 

  21 427 47 253 

      

Summa anläggninstillgångar  455 720 471 072 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager mm    

Ra varör öch fö rnö denheter  702 602 

  702 602 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfördringar  1 353 1 616 

Aktuell skattefördran  100 123 

O vriga fördringar  1 916 1 793 

Fö rutbetalda köstnader öch upplupna inta kter  617 792 

Fördran Bergs Kömmun  27 400 15 407 

  31 386 19 731 

    

Kassa och bank  1 1 

Summa omsättningstillgångar  32 089 20 334 

      

Summa tillgångar  487 809 491 406 
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 Balansräkning 

Belopp i Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  1 600 1 600 

Uppskrivningsfönd  18 178 18 779 

  19 778 20 379 

    

Fritt eget kapital 20   

Balanserad vinst eller fö rlust  770 9 299 

A rets resultat  -2 915 -9 130 

  -2 145 169 

      

Summa eget kapital  17 633 20 548 

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade ö veravskrivningar 22 7 148 7 255 

  7 148 7 255 

    

Långfristiga skulder 23   

O vriga skulder till kreditinstitut  414 950 391 350 

La ngfristiga skulder Bergs Kömmun  28 175 55 518 

O vriga la ngfristiga skulder  30 30 

  443 155 446 898 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantö rsskulder  8 187 6 268 

Körtfristiga skulder till köncernbölag  5 107 624 

O vriga körtfristiga skulder  321 278 

Upplupna köstnader öch fö rutbetalda inta kter  6 258 9 535 

  19 873 16 705 

    

      

Summa eget kapital och skulder  487 809 491 406 
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 Kassaflödesanalys 

Indirekt metöd anva nds.    

  2016-01-01- 2015-01-01- 

Belopp i Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella pöster   -3 022 -11 985 

Justeringar fö r pöster söm inte inga r i kassaflö det   20 858 27 651 

Betald skatt   23 -24 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

  17 859 15 642 

        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

O kning (-)/ Minskning (+) av varulager   -100 150 

O kning (-)/ Minskning (+) av rö relsefördringar   1 339 -369 

O kning (+)/ Minskning (-) av rö relseskulder   2 558 4 867 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   21 656 20 290 

        

Investeringsverksamheten       

La mnade aktiea gartillskött  -5 000 - 

Fö rva rv av köncernfö retag  -50 - 

Fö rva rv av materiella anla ggningstillga ngar   -5 245 -13 205 

Fö ra ndring av pa ga ende nyanla ggningar   -21 031 325 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -31 326 -12 880 

        

Finansieringsverksamheten       

La mnade la n öch ö vriga la ngfristiga fördringar   161 -188 

Fö ra ndring fördran köncernfö retag  25 650 - 

Amörtering av la n   -3 743 -3 358 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   22 068 -3 546 

      

Årets kassaflöde   12 398 3 864 

    

Likvida medel/Koncernkonto vid årets början   17 933 14 069 

Likvida medel/Koncernkonto vid årets slut   30 331 17 933 

Pöster söm inga r i justeringar fö r pöster söm inte inga r i kassaflö det  

- Av-/nedskrivningar   15 788 27 333 

- Vinst avyttring fastigheter   -300 - 

- Fö rlust avyttring fastigheter   305 318 

- Nedskrivning andelar dötterbölag  5 065 - 

    20 858 27 651 

I belöppet likvida medel/köncernköntö inga r bank öch kassa pa  1 Tkr samt del i körtfristig förd-

ran pa  Bergs Kömmun pa  30 330  Tkr.  
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 Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Belöpp i Tkr öm inget annat anges 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
A rsredövisningen har uppra ttats i enlighet med a rsre-
dövisningslagen öch Bökfö ringsna mndens allma nna 
ra d BFNAR 2012:1 A rsredövisning öch köncernredö-
visning (K3). 
 

Värderingsprinciper mm. 
Tillga ngar, avsa ttningar öch skulder har va rderats uti-
fra n anskaffningsva rden öm inget annat anges nedan. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anla ggningstillga ngar redövisas till anskaff-
ningsva rde minskat med ackumulerade avskrivningar 
öch nedskrivningar.  
 
Anskaffningsva rdet besta r av inkö pspriset samt utgif-
ter söm a r direkt ha nfö rliga till fö rva rvet fö r att bringa 
den pa  plats öch i skick att anva ndas. Tillkömmande 
utgifter inkluderas endast i tillga ngen eller redövisas 
söm en separat tillga ng, na r det a r sannölikt att fram-
tida ekönömiska fö rdelar söm a r fö rknippade med 
pösten kömmer att tillfalla fö retaget öch att anskaff-
ningsva rdet fö r densamma kan ma tas pa  ett tillfö rlit-
ligt sa tt. Alla ö vriga köstnader fö r reparatiöner öch 
underha ll samt tillkömmande utgifter redövisas i re-
sultatra kningen i den periöd de uppkömmer. 
 
Da  skillnaden i fö rbrukningen av en materiell anla gg-
ningstillga ngs betydande kömpönenter bedö ms vara 
va sentligt, delas tillga ngen upp pa  dessa kömpönen-
ter. 
 
Avskrivningar pa  materiella anla ggningstillga ngar 
köstnadsfö rs sa  att tillga ngens anskaffningsva rde, 
eventuellt minskat med bera knat restva rde vid nytt-
jandeperiödens slut, skrivs av linja rt ö ver dess be-
dö mda nyttjandeperiöd. Om en tillga ng har delats upp 
pa  ölika kömpönenter skrivs respektive kömpönent av 
separat ö ver dess nyttjandeperiöd. Avskrivning pa -
bö rjas na r den materiella anla ggningstillga ngen kan 
tas i bruk. 
Materiella anla ggningstillga ngars nyttjandeperiöder 
uppskattas till: 

 
Nyttjandeperiöden fö r mark a r öbegra nsad öch da rav 
skrivs mark inte av. 
 
Bedö mda nyttjandeperiöder öch avskrivningsmetöder 
ömprö vas öm det finns indikatiöner pa  att fö rva ntad 
fö rbrukning har fö ra ndrats va sentligt ja mfö rt med 
uppskattningen vid fö rega ende balansdag. Da  fö reta-
get a ndrar bedö mning av nyttjandeperiöder, ömprö -
vas a ven tillga ngens eventuella restva rde. Effekten av 
dessa a ndringar redövisas frama triktat. 
 
 

Avskrivningar   

Materiella anläggningstillgångar År 

    
Byggnader:  

-Stömme 50-100 

-Stömkömpl. 50 

-Va rme 35-50 

-El 35-40 

-Inre ytskikt 10-15 

-Fasad 40-50 

-Fö nster 40-50 

-Kö ksinredning 30 

-Yttertak 40 

-Ventilatiön 20-25 

-Styr- öch ö vervakning 15 

-Restpöst 50 

-Asfaltering 15 

-La ssystem 15 

-Hissar 25 

-Pörtar 25 

-Ma lning fasad 15 

-Dra nering 50 

  

Maskiner öch inventarier 5-8 

Bilar 5 
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Det redövisade va rdet fö r en materiell anla ggningstill-
ga ng tas bört fra n balansra kningen vid utrangering 
eller avyttring, eller na r inte na gra framtida ekönö-
miska fö rdelar va ntas fra n anva ndning eller utran-
gering/avyttring av tillga ngen eller kömpönenten. Den 
vinst eller fö rlust söm uppkömmer na r en materiell 
anla ggningstillga ng eller en kömpönent tas bört fra n 
balansra kningen a r skillnaden mellan vad söm even-
tuellt erha lls, efter avdrag fö r direkta fö rsa ljningsköst-
nader, öch tillga ngens redövisade va rde. Den realisat-
iönsvinst eller realisatiönsfö rlust söm uppkömmer 
na r en materiell anla ggningstillga ng eller en kömpö-
nent tas bört fra n balansra kningen redövisas i resul-
tatra kningen söm en ö vrig rö relseinta kt eller ö vrig 
rö relseköstnad. 
 

Nedskrivningar - materiella och immateriella an-
läggningstillgångar samt andelar i koncernföretag 
Vid varje balansdag analyserar bölaget de redövisade 
va rdena fö r materiella anla ggningstillga ngar öch im-
materiella tillga ngar fö r att faststa lla öm det finns na -
gön indikatiön pa  att dessa tillga ngar har minskat i 
va rde. Om sa  a r fallet, bera knas tillga ngens a tervin-
ningsva rde fö r att kunna faststa lla va rdet av en even-
tuell nedskrivning. Da r det inte a r mö jligt att bera kna 
a tervinningsva rdet fö r en enskild tillga ng, bera knas 
a tervinningsva rdet fö r den kassagenererande enhet 
till vilken tillga ngen hö r. 
                                          
A tervinningsva rdet a r det hö gsta av verkligt va rde 
med avdrag fö r fö rsa ljningsköstnader öch nyttjande-
va rdet. Verkligt va rde med avdrag fö r fö rsa ljnings-
köstnader a r det pris söm bölaget bera knar kunna er-
ha lla vid en fö rsa ljning mellan kunniga, av varandra 
öberöende parter, öch söm har ett intresse av att 
transaktiönen genömfö rs, med avdrag fö r sa dana 
köstnader söm a r direkt ha nfö rliga till fö rsa ljningen. 
Vid bera kning av nyttjandeva rde diskönteras uppskat-
tat framtida kassaflö de till nuva rde med en diskönte-
ringsra nta fö re skatt söm a terspeglar aktuell mark-
nadsbedö mning av pengars tidsva rde öch de risker 
söm fö rknippas med tillga ngen. Fö r att bera kna de 
framtida kassaflö dena har bölaget anva nt budget öch 
prögnöser fö r de kömmande fem a ren. 
 
Om a tervinningsva rdet fö r en tillga ng (eller kassa-
genererande enhet) faststa lls till ett la gre va rde a n det 
redövisade va rdet, skrivs det redövisade va rdet pa  

tillga ngen (eller den kassagenererande enheten) ned 
till a tervinningsva rdet. En nedskrivning ska ömedel-
bart köstnadsfö ras i resultatra kningen.  
 

Leasingavtal 
Ett finansiellt leasingavtal a r ett avtal enligt vilket de 
ekönömiska risker öch fö rdelar söm fö rknippas med 
a gandet av en tillga ng i allt va sentligt ö verfö rs fra n 
leasegivaren till leasetagaren. O vriga leasingavtal klas-
sificeras söm öperatiönella leasingavtal. Samtliga lea-
singavtal redövisas enligt reglerna fö r öperatiönell 
leasing. 
 
Leasetagare 
Leasingavgifter vid öperatiönella leasingavtal köst-
nadsfö rs linja rt ö ver leasingperiöden, sa vida inte ett 
annat systematiskt sa tt ba ttre a terspeglar anva nda-
rens ekönömiska nytta ö ver tiden.  
 
Leasegivare 
Leasinginta kter vid öperatiönella leasingavtal inta kts-
fö rs linja rt ö ver leasingperiöden, sa vida inte ett annat 
systematiskt sa tt ba ttre a terspeglar hur de ekönö-
miska fö rdelar söm ha nfö rs till öbjektet minskar ö ver 
tiden. 
 

Ersättningar till anställda 
Ersa ttningar till ansta llda i förm av lö ner, bönus, be-
tald semester, betald sjukfra nvarö mm. samt pensiön-
er redövisas i takt med intja nandet. Betra ffande pens-
iöner öch andra ersa ttningar efter avslutad ansta ll-
ning klassificeras dessa söm avgiftsbesta mda eller fö r-
ma nsbesta mda pensiönsplaner. Bölaget har endast 
avgiftsbesta mda pensiönsplaner. Det finns inga ö vriga 
la ngfristiga ersa ttningar till ansta llda. 
 
Avgiftsbestämda planer 
Fö r avgiftsbesta mda planer betalar bölaget faststa llda 
avgifter till en separat öberöende juridisk enhet öch 
har ingen fö rpliktelse att betala ytterligare avgifter. 
Bölagets resultat belastas fö r köstnader i takt med att 
fö rma nerna intja nas vilket nörmalt sammanfaller med 
tidpunkten fö r na r premier erla ggs.  
 

Finansiella instrument 
En finansiell tillga ng eller finansiell skuld redövisas i 
balansra kningen na r bölaget blir part till instrumen-
tets avtalsenliga villkör. En finansiell tillga ng bökas 
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bört fra n balansra kningen na r den avtalsenliga ra tten 
till kassaflö det fra n tillga ngen upphö r, regleras eller 
na r bölaget fö rlörar köntröllen ö ver den. En finansiell 
skuld, eller del av finansiell skuld, bökas bört fra n ba-
lansra kningen na r den avtalade fö rpliktelsen fullgö rs 
eller pa  annat sa tt upphö r. 
 
Vid det fö rsta redövisningstillfa llet va rderas ömsa tt-
ningstillga ngar öch körtfristiga skulder till anskaff-
ningsva rde. La ngfristiga fördringar samt la ngfristiga 
skulder va rderas vid det fö rsta redövisningstillfa llet 
till upplupet anskaffningsva rde. La neutgifter periödi-
seras söm en del i la nets ra nteköstnad enligt effektiv-
ra ntemetöden. 
 
Nedskrivningar av finansiella tillgångar 
Vid varje balansdag utva rderar bölaget öm det finns 
indikatiöner pa  att en eller flera finansiella anla gg-
ningstillga ngar minskat i va rde. Exempel pa  sa dana 
indikatiöner a r betydande finansiella sva righeter hös 
la ntagaren, avtalsbrött eller att det a r sannölikt att 
la ntagaren kömmer att ga  i könkurs.  
 
Fö r finansiella anla ggningstillga ngar söm va rderas till 
upplupet anskaffningsva rde bera knas nedskrivningen 
söm skillnaden mellan tillga ngens redövisade va rde 
öch nuva rdet av fö retagsledningens ba sta uppskatt-
ning av framtida kassaflö den. Disköntering sker med 
en ra nta söm mötsvarar tillga ngens ursprungliga ef-
fektivra nta. Fö r tillga ngar med rö rlig ra nta anva nds 
den pa  balansdagen aktuella ra ntan.  
 

Låneutgifter 
La neutgifter avseende la nat kapital söm kan ha nfö ras 
till inkö p, könstruktiön eller pröduktiön av en tillga ng 
söm tar betydande tid att fa rdigsta lla innan den kan 
anva ndas eller sa ljs inra knas i tillga ngens anskaffning-
sva rde tills den tidpunkt da  tillga ngen a r fa rdigsta lld 
fö r dess avsedda anva ndning eller fö rsa ljning. O vriga 
la neutgifter redövisas i resultatra kningen i den periöd 
de uppkömmer. 
 

Inkomstskatter 
Skatteköstnaden utgö rs av summan av aktuell skatt 
öch uppskjuten skatt. 
 
 
 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt bera knas pa  det skattepliktiga resultatet 
fö r periöden. Skattepliktigt resultat skiljer sig fra n det 
redövisade resultatet i resultatra kningen da  det har 
justerats fö r ej skattepliktiga inta kter öch ej avdrags-
gilla köstnader samt fö r inta kter öch köstnader söm a r 
skattepliktiga eller avdragsgilla i andra periöder. Ak-
tuell skatteskuld bera knas enligt de skattesatser ga l-
lande per balansdagen.  
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redövisas pa  tempöra ra skillnader 
mellan det redövisade va rdet pa  tillga ngar öch skulder 
i de finansiella rappörterna öch det skattema ssiga va r-
det söm anva nds vid bera kning av skattepliktigt resul-
tat. Uppskjuten skatt redövisas enligt den s k balans-
ra kningsmetöden. Uppskjutna skatteskulder redövisas 
fö r i princip alla skattepliktiga tempöra ra skillnader, 
öch uppskjutna skattefördringar redövisas i princip 
fö r alla avdragsgilla tempöra ra skillnader i den öm-
fattning det a r sannölikt att belöppen kan utnyttjas 
möt framtida skattepliktiga ö verskött. Obeskattade 
reserver redövisas inklusive uppskjuten skatteskuld. 
 
Det redövisade va rdet pa  uppskjutna skattefördringar 
ömprö vas varje balansdag öch reduceras till den del 
det inte la ngre a r sannölikt att tillra ckliga skatteplik-
tiga resultat kömmer att finnas tillga ngliga fö r att ut-
nyttjas, helt eller delvis, möt den uppskjutna skatte-
fördran.  
 
Va rderingen av uppskjuten skatt baseras pa  hur böla-
get, per balansdagen, fö rva ntar sig att a tervinna det 
redövisade va rdet fö r mötsvarande tillga ng eller re-
glera det redövisade va rdet fö r mötsvarande skuld. 
Uppskjuten skatt bera knas baserat pa  de skattesatser 
öch skatteregler söm har beslutats fö re balansdagen. 
 
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden 

Aktuell öch uppskjuten skatt redövisas söm en köst-
nad eller inta kt i resultatra kningen, utöm na r skatten 
a r ha nfö rlig till transaktiöner söm redövisats direkt 
möt eget kapital. I sa dana fall ska a ven skatten redövi-
sas direkt möt eget kapital. 
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Intäkter 
Det inflö de av ekönömiska fö rdelar söm bölaget erha l-
lit eller kömmer att erha lla fö r egen ra kning redövisas 
söm inta kt. Inta kter va rderas till verkliga va rdet av 
det söm erha llits eller kömmer att erha llas, med av-
drag fö r rabatter.  
 
Hyresinta kter periödiseras öch redövisas i den ma nad 
söm hyresga sten brukar det hyrda öbjektet. Hyresa-
vier skickas ut i fö rskött öch ska betalas sista varda-
gen innan periöden bö rjar. 
 

Försäljning av varor 
Vid fö rsa ljning av varör redövisas inta kten vid leve-
rans.                                               
                                              

Ränta, royalty och utdelning 
Inta kt redövisas na r de ekönömiska fö rdelarna söm a r 
fö rknippade med transaktiönen sannölikt kömmer att 
tillfalla bölaget samt na r inkömsten kan bera knas pa  
ett tillfö rlitligt sa tt.    
 
Ra nta redövisas söm inta kt enligt effektivra ntemetö-
den. 
 
Röyalty periödiseras i enlighet med ö verenskömmel-
sens ekönömiska innebö rd. 
 
Utdelning redövisas na r behö rigt örgan har fattat be-
slut öm att utdelning ska la mnas.  
 
Eftersöm möderbölaget innehar mer a n ha lften av rö s-
terna fö r samtliga andelar i dötterbölaget redövisas 
utdelning na r ra tten att fa  utdelning bedö ms söm sa -
ker öch kan bera knas pa  ett tillfö rlitligt sa tt. 
 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Köncernbidrag söm erha llits/la mnats redövisas söm 
en bökslutsdispösitiön i resultatra kningen. Det er-
ha llna/la mnade köncernbidraget pa verkar bölagets 
aktuella skatt. 
  
 
 
 
 
 
 

Kassaflödesanalys 
Kassaflö desanalysen pa visar fö ra ndringar av bölagets 
likvida medel under ra kenskapsa ret. Kassaflö desana-
lysen har uppra ttats enligt den indirekta metöden. Det 
redövisade kassaflö det ömfattar endast transaktiöner 
söm medfö rt in- öch utbetalningar. 
 

Viktiga uppskattningar och bedömningar 
Ka llör till ösa kerhet besta r i fastighetsva rderingarna 
da  det hela tiden sker fö ra ndringar i ömva rlden inöm 
allt fra n ra nteköstnader till vad hyresga sterna efter-
fra gar. Nedskrivningsbehöv har bedö mts behö vas pa  
en fastighet med sammanlagt 164 Tkr. 
 
Osa kerhet finns a ven inöm nyttjandeperiöder fö r ma-
teriella anla ggningstillga ngar, men söm beskrivits 
övan ska det ömva rderas vid varje bökslut öch even-
tuella justeringar kömmer gö ras. 
 

Andelar i koncernföretag 
Andelar i dötterbölag redövisas till anskaffningsva rde 
alternativt bedö mt va rde utifra n dötterbölagets eget 
kapital. Utdelning fra n dötterbölag redövisas söm in-
ta kt na r ra tten att fa  utdelning bedö ms söm sa ker öch 
kan bera knas pa  ett tillfö rlitligt sa tt.  
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Not 2 Hyresintäkter     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Bösta der minus rabatter 30 069 29 794 

Lökaler 54 448 52 311 

P-platser, garage, ö vrigt 1 368 1 244 

Summa 85 885 83 349 

Avga r hyresbörtfall -2 582 -2 799 

Summa hyresintäkter 83 303 80 550 

      

Not 3 Operationell leasing - leasegivare 
Bolaget är leasegivare genom operationella leasingavtal avseende bostäder och lokaler som hyrs ut 
till kunder. Summan av årets variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat uppgår till 83 303 
Tkr (80 550). Framtida minimileaseavgifter avseende uppsägningsbara operationella leasingavtal för-
faller enligt följande:  
 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Inöm ett a r 16 893 12 471 

Mellan tva  öch fem a r 34 861 38 338 

Senare a n fem a r 31 549 29 741 

 83 303 80 550 

   

Not 4 Övriga intäkter     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Lö nebidrag 305 289 

Ej reglerade fö rsa kringsskadör 511 127 

Fö rvaltningsuppdrag 324 301 

Diverse inta kter 125 170 

Vidarefakturerade köstnader 2 242 1 841 

Vinst avyttring fastigheter 300 - 

Summa 3 807 2 728 
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Not 7 Anställda och personalkostnader 
Medelantalet anställda     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Ma n 16 15 

Kvinnör 4 4 

Totalt 20 19 

      

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Styrelse öch VD 1 286 1 053 

O vriga ansta llda 11 790 10 364 

Summa 13 076 11 417 

Söciala köstnader 4 067 3 663 

(varav pensiönsköstnader) 806 649 

Av fö retagets pensiönsköstnader avser 216 Tkr (172 Tkr) fö retagets styrelse öch VD. 

Det finns inga avtal öm avga ngsvederlag ga llande styrelsemedlemmar eller VD. 

Not 5 Drift- och underhållskostnader     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

El, va rme, vatten öch söphantering 22 067 21 675 

O vriga drift- öch underha llsköstnader 15 642 16 054 

Summa 37 709 37 729 

      

Not 6 Operationell leasing - leasetagare 
Bolaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende hyra av förskolemoduler. Summan 
av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 2 355 Tkr  
(1 386). Framtida minimileaseavgifter avseende uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller 
enligt följande: 

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Inöm ett a r 110 203 

Mellan tva  öch fem a r 2 882 1 485 

Senare a n fem a r - - 

 2 992 1 688 
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Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Deloitte AB   

Revisiönsuppdrag 73 37 

Revisiönsverksamhet utö ver revisiönsuppdraget - 17 

Skattera dgivning 22 16 

Andra uppdrag 34 8 

Summa 129 78 

   

Ernst & Young AB   

Administrativ genömlysning 51 - 

   

Summa 180 78 

 En administrativ genömlysning gjördes under hö sten av Ernst 
& Yöung AB. Annars har alla könsultatiöner kö pts in av Delöitte 
AB. 

    

Not 9 Av– och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar     
 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Byggnader 14 364 14 006 

Avskrivning av uppskrivna fastigheter 801 384 

Maskiner öch andra tekniska anla ggningar 236 198 

Inventarier, verktyg öch installatiöner 223 224 

Nedskrivning byggnader 164 12 521 

Summa 15 788 27 333 

      

Not 10 Övriga rörelsekostnader     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Fö rlust avyttrad byggnad 305 317 

Summa 305 317 
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Not 12 Räntekostnader och liknande kostnader     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Ra nteköstnader, köncernfö retag 1 003 1 428 

Ra nteköstnader, ö vriga 1 180 1 607 

Ra nteköstnader fastighetsla n 6 709 7 622 

Summa 8 892 10 657 

      

Not 11 Ränteintäkter och liknande intäkter     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Ra nteinta kter, köncernfö retag 538 1 125 

Ra nteinta kter, ö vriga 340 104 

Summa 878 1 229 

      

Not 13  Bokslutsdispositioner     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Skillnad mellan skattema ssig öch redövisad avskrivning:   

-Byggnader öch mark -168 -173 

-Maskiner öch andra tekniska anla ggningar 62 73 

Summa -106 -100 
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Not 14 Skatt på årets resultat     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Uppskjuten skatt  2 755 

  2 755 

      

Avstämning av effektiv skatt     

 2016-01-01- 2015-01-01- 

 2016-12-31 2015-12-31 

Resultat fö re skatt -2 915 -11 885 

Skatteköstnad 22% (22%) 641 2 615 

Skatteeffekt av:   

Ej avdragsgilla köstnader -1 399 -3 157 

Ej skattepliktiga inta kter 1 - 

Skattema ssiga justeringar -528 -1 669 

Justering avskrivning byggnader -180 - 

Fö ra ndring uppskjuten skatt - 2 755 

Undersköttsavdrag söm nyttjas i a r 1 465 2 211 

Redovisad effektiv skatt - 2755 
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Not 15 Förvaltningsfastigheter     

 2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

-Vid a rets bö rjan 607 910 595 713 

-Nyanskaffningar 5 614 12 625 

-Utrangering -605 -428 

-Omklassificering 1 297 - 

Vid årets slut 614 216 607 910 

Ackumulerade avskrivningar   

-Vid a rets bö rjan -121 928 -108 030 

-A terfö rda avskrivningar pa  utrangeringar - 108 

-A terfö rda avskrivningar pa  avyttringar 24 - 

-Omklassificering -1 578 - 

-A rets avskrivning -14 364 -14 006 

Vid årets slut -137 846 -121 928 

Ackumulerade uppskrivningar   

-Vid a rets bö rjan 24 075 11 937 

-A rets avskrivning pa  uppskrivet belöpp -801 -384 

-A rets uppskrivningar - 12 522 

Vid årets slut 23 274 24 075 

Ackumulerade nedskrivningar   

-Vid a rets bö rjan -89 271 -76 752 

-A terfö rda nedskrivningar pa  avyttringar öch utrangeringar 276 3 

-A rets nedskrivningar -163 -12 522 

Vid årets slut -89 158 -89 271 

      

Redovisat värde vid årets slut 410 486 420 786 

Varav markva rde 26 138 25 567 

   

Verkligt va rde 468 495 460 058 

      

Verkligt va rde har bera knats fö r la gsta kassaflö desgenererande enhet utifra n en intern avkast-

ningsva rdering baserad pa  aktuella hyresniva er öch antagen inflatiön med beaktande av scha-

blön fö r antagna vakanser, samt en schablön fö r driftsköstnader öch hyresga stanpassningar ba-

serad pa  histörik samt avkastningskrav tagen fra n Datschas va rderingsinstrument. 
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Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar     

 2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

-Vid a rets bö rjan 5 318 4 730 

-Nyanskaffningar 202 581 

-Omklassificeringar - 7 

 5 520 5 318 

Ackumulerade avskrivningar   

-Vid a rets bö rjan -3 953 -3 525 

-Omklassificeringar - -7 

-A rets avskrivning -458 -421 

 -4 411 -3 953 

Redovisat värde vid årets slut 1 109 1 365 

      

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott materiella  

anläggningstillgångar     
 2016-12-31 2015-12-31 

Vid a rets bö rjan 1 667 1 992 

Investeringar 21 031 9 288 

Aktiveringar - -9 613 

Redovisat värde vid årets slut 22 698 1 667 

      

Not 18 Andelar i koncernföretag     

 2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsva rden:   

-Vid a rets bö rjan 850 50 

-Aktiea gartillskött 5 000 800 

-Nyanskaffning 50 - 

Vid a rets slut 5 900 850 

   

Ackumulerade nedskrivningar:   

-A rets nedskrivningar -5 065 - 

Vid a rets slut -5 065 - 

   

Redovisat värde vid årets slut 835 850 
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Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernbolag 

A garandelen av kapitalet avses, vilket a ven ö verenssta mmer med andelen av rö sterna fö r tötalt 

antal aktier. 

Bölaget har bedö mt att besta mmande inflytande fö religger i Mö tesplats Oviken AB eftersöm 

ö verva gande antal styrelseplatser innehas inklusive ördfö randepösten. 

Bösta der i Berg AB a r ett nystartat bölag öch ingen verksamhet har funnit under a ret. 
    

 Antal  Redovisat 

Dotterföretag / Orgnr. / Säte andelar i % värde 

Mö tesplats Oviken AB, 556940-8171, Hacka s 500 50 785 

Bösta der i Berg AB, 559061-8657, Hacka s 500 100 50 

   835 

        

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav     

 2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsva rden:   

-Vid a rets bö rjan 70 70 

Redovisat värde vid årets slut 70 70 

      

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar 

 2016-12-31 2015-12-31 

HBV 40 40 

SABO Byggnadsfö rsa krings AB 30 30 

 70 70 
      

Not 20 Disposition av vinst eller förlust   

 2016-12-31 

Upplö sning av uppskrivningsfönd fö r ta ckning av negativt resultat 2 145 

Balanseras i ny ra kning -2 145 
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Not 21 Uppskjuten skatt       

2016-12-31 Uppskjuten Uppskjuten  

 skattefordran skatteskuld Netto 

        

Va sentliga tempöra ra skillnader 5 129 -5 120 9 

O vriga tempöra ra skillnader 4 208 - 4 208 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 9 337 -5 120 4 217 

    

Bökfö rt va rde uppskjuten skattefördran/skuld 2016-12-31 a r 0 kr. 

    

2015-12-31    

Va sentliga tempöra ra skillnader 6 151 -5 297 855 

Skattema ssigt undersköttsavdrag 4 196 - 4 196 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 10 347 -5 297 5 051 

    

Uppskjutna skattefördringar va rderas till hö gst det belöpp söm sannölikt kömmer att a tervin-

nas baserat pa  innevarande öch framtida skattepliktiga resultat. Da rutö ver har bölaget 11 729 

Tkr (11 729) söm ej redövisade undersköttsavdrag. De sistna mnda avser ansamlad fö rlust pa  

fastigheter öch bölaget bedö mer det ösa kert öm dessa undersköttsavdrag kömmer att kunna 

utnyttjas pa  grund av ösa kerhet öm na r i framtiden tillra ckliga skattepliktiga ö verskött kömmer 

att genereras. Ytterligare finns det köncernbidradsspa rrat underskött söm uppga r till 18 184 

Tkr söm ga r att nyttja beskattningsa r 2019. 

Skattesatsen fö r bera kning av uppskjuten skatt uppga r till 22 % (22). 

Not 22 Ackumulerade överavskrivningar     

 2016-12-31 2015-12-31 

      

Byggnader öch mark 6 845 7 014 

Maskiner öch inventarier 303 241 

   7 148 7 255 
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Not 23 Långfristiga skulder     

 2016-12-31 2015-12-31 

      

La n vid a rets bö rjan fra n ö vriga kreditinstitut 391 350 392 350 

La n vid a rets bö rjan fra n Bergs Kömmun 55 518 57 876 

A rets amörtering -3 743 -3 358 

 443 125 446 868 

   

Fö rfallötidpunkt, inöm ett a r fra n balansdagen 100 250 59 000 

Fö rfallötidpunkt, 1-5 a r fra n balansdagen 274 275 289 268 

Skulder söm fö rfaller senare a n fem a r fra n balansdagen 68 600 98 000 

 443 125 446 868 

Lån som förfaller förfaller till omsättning. 

Uppskattad amortering under 2017 är 4,1 Mkr. 
 

Ställda säkerheter för övriga skulder     

 2016-12-31 2015-12-31 

 - - 

      

Bergs kömmun har la mnat börgen fö r samtliga bölagets skulder till kreditinstitut. 

Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
Den ökade försäkringspremien har gett ett ekonomiskt tapp om 2,1 Mkr från ingången av året. 
 
Bolaget har också genomfört OVK-besiktningar av bostäder där det framkom oväntade behov av åtgärder som i 
skrivande stund motsvarar en kostnadsökning om 1 Mkr.  
 
Bolaget har fått tillbaka lokaler som varit HVB-boende på Violvägen i Svenstavik. Där sker ombyggnad till åtta bo-
stadslägenheter som beräknas vara klara till maj 2017. Lägenheterna från högre standard med bl.a. diskmaskin, 
tvättmaskin, torktumlare, säkerhetsdörrar mm. och har ett centralt läge i Svenstavik. 
 
Vidare har byggnationerna av de tre nya parhusen om sammanlagt sex bostadslägenheter i Hackås inletts med 
markarbeten. De nya lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning till senast första september 2017. 
 
Beslut har fattats om att om möjligt avyttra ett industrihus på Industrivägen i Svenstavik samt ett kontorshus i 
Hackås. 
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Not 25 Ställda säkerheter och eventualför-

pliktelser  2016-12-31 2015-12-31 

Ställda säkerheter     

Sta llda sa kerheter fö r egna skulder öch avsa ttningar - - 

Summa  - - 

     

Eventualförpliktelser     

Eventualfö rpliktelser     

Eventualfö rpliktelser Fastigö  156 149 

Summa  156 149 
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