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Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs Kommun. Bolaget äger och förvaltar 450 lägen-

heter samt kommersiella– industriella– och kommunala lokaler. Bolaget sysselsätter idag 18 personer. Beståndet 

finns spritt inom hela Bergs Kommun, med en koncentration till centralorten Svenstavik. Företaget har fastigheter i 

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

Bolaget har sitt säte i Hackås. 
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Vind i seglen—2017 har det varit högt tempo 

  

Satsningar på nya bostäder och ett ökande underhållsarbete. 2017 är året där mycket föll 

på plats och där nya satsningar startades upp. Bostadsefterfrågan har varit fortsatt 

ökande och det har gett oss möjligheter att satsa ytterligare framåt. 

Vintern 2017 var mild och sno fat-

tig och vi tog chansen att komma i 

ga ng och bygga nya la genheter i 

Hacka s. Fo r fo rsta ga ngen pa  drygt 

20 a r har Bergs Hyreshus byggt 

nya la genheter. Den ha r ga ngen 

blev det enplanshus med la genhet-

er, som alla har egen inga ng och 

egen uteplats. Uto ver det har vi 

ocksa  byggt om ett sto dboende i 

Svenstavik till la genheter, och pa  

sa  sa tt o kat antalet la genheter i 

Bergs kommun 

Bergs Hyreshus AB a r Bergs kom-

muns fastighetsbolag. Fo r oss a r 

det viktigt att vi satsar inom de 

omra den som va ra a gare har be-

hov av. Just nu a r det bosta der som 

a r mycket ho gt prioriterat och vi 

tittar da rfo r a ven i fortsa ttningen 

efter mo jligheter att tillfo ra fler 

bosta der inom va rt besta nd. 

Men det ra cker inte bara med bo-

sta der fo r att bygga ett bra sam-

ha lle. Om antalet personer som bor  

i ett omra de o kar beho vs ocksa  

satsningar pa  andra delar och 

funktioner. Under ho sten har vi 

tagit fram en upphandling av en ny 

fullstor idrottshall till Svenstavik. 

Den kommer bo rja byggas under 

2018 och hamnar i anslutning till 

skolan da r den kommer att ersa tta 

en mindre hall. Fo rutom det kom-

mer ocksa  satsningar pa  fo rskolor 

att ske. 

Va rt dotterbolag Mo tesplats Ovi-

ken har nu ocksa  en stabil driftssi-

tuation efter o ver ett a r av turbu-

lens. Det a r mycket tillfredsta l-

lande da  anla ggningen tillfo r myck-

et positivt fo r hela bygden, och fo r 

hyresga sterna i ett av va ra sto rsta 

bostadsomra den. 

Tillsammans blir vi starka. Perso-

nalen pa  Bergs Hyreshus har till-

sammans gjort 2017 till ett mycket 

bra a r. Tillsammans med va ra 

a gare planerar vi satsningar fo r 

framtiden. 

2017 hade vi vind i seglen, och nu 

seglar vi vidare med fulla segel. 

Hans Green, VD 
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 Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verksta llande direkto ren fo r Bergs Hy-
reshus AB, 556122-8890 fa r ha rmed avge a rsredovis-
ning fo r 2017. 
 

Verksamhetens art och inriktning 
Bergs Hyreshus AB a r ett hela gt dotterbolag till Bergs 
Kommuns holdingbolag Bergab AB (556574-8810). 
Huvudinriktningen fo r bolaget a r att pa  affa rsma ssiga 
grunder bygga, fo rvalta och tillhandaha lla bostadsla -
genheter, bosta der fo r sa rskilt boende, industrihus, 
skolor och andra lokaler som efterfra gas av kommunal 
och privat verksamhet. Bolaget har sitt sa te i Hacka s. 
 
Verksamheten a r spridd o ver hela kommunen och bo-
laget tillhandaha ller lokaler/bosta der i Hacka s, Myrvi-
ken, Oviken, Svenstavik, A sarna, Ra tan, Klo vsjo , Stor-
sjo  och Ljungdalen. Sko tsel och tillsyn av lokalerna 
sko ts av egen personal sa na r som i Storsjo  och Ljung-
dalen da r tja nsterna ko ps in. Bolaget har fo rhandlings-
ordning med Hyresga stfo reningen och bolaget sam-
verkar med hyresga sterna fo r att utveckla besta ndet. 
Tillsammans med Bergs Kommun sker samverkan fo r 
att tillgodose behovet av lokaler och bosta der fo r nye-
tablering. 
 

Fastighetsbeståndet 
Bolaget har en sammanlagd uthyrningsbar lokalyta 
om 69 056 m² fo rdelat pa  24 offentliga lokaler (skolor, 
daghem och va rdinra ttningar) och 29 kommersiella 
lokaler (kontor, industri- och affa rslokaler). Sma  och 
medelstora fo retag samt kommun och landsting a r de 
huvudsakliga hyresga sterna till fo retagets lokaler. Vi-
dare har bolaget 450 bostadsla genheter om 27 307 
m². Dessa fo rdelar sig pa  besta nd i Ra tan, A sarna, 
Svenstavik, Hoverberg, Hacka s, Oviken samt Myrviken 
och omfattar bostadsla genheter i storlekar fra n 1 rkv 
till 4 rok. Vidare har fo retaget 123 servicela genheter / 
rum om 4 666 m² pa  olika serviceboenden. Fastighet-
erna har varit fullva rdesfo rsa krade hos IF Skadefo r-
sa kring AB under 2017. Ambition finns att sa lja ut fas-
tigheter som skapar driftsunderskott i fo retaget. 
 

Finansiell ställning 
Bolagets la n uppga r till 440,1 Mkr (443,1) med fo rdel-
ningen mellan bunden 71,74 % (74,33 %) och ro rlig 
28,26 % (25,67 %) ra nta. Stra van efter att uppna  fi-
nanspolicyns ma l om en tredjedel ro rlig ra nta fortsa t-
ter under 2018. Den genomsnittliga ra ntan under 

2017 var 1,62 % (1,91). Bolagets ra ntefo rfall fo rdelar 
sig fra n 2018-2027, vilket inneba r en genomsnittlig 
ra ntebindningstid pa  2,63 a r (2,41). Likvida medel 
finns pa  25 405 Tkr och inga r i en koncernkontolo s-
ning med Bergs Kommun som toppkontoinnehavare. 
 

Resultat 
Hyresinta kterna fo r 2017 uppgick till 84,5 Mkr (83,3), 
en o kning med 1,2 Mkr. Lokalhyrorna har ra knats upp 
med i snitt 1,18 % (0) och bosta der med 0,75 % 
(0,75). Sto rre vakanta lokalytor fanns i Hacka s - kon-
torshuset och IT-ga rden. Vakanta bostadsytor har fun-
nits i Hacka s och Myrviken. 
 
Resultat efter finansiella poster blev 2017 -61,8 Mkr (-
3,0). Det negativa resultatet a r en effekt av stora ned-
skrivningar pa  vissa fastigheter. A garnas krav pa  di-
rektavkastning pa  marknadsva rdet har varit 5,5 % fo r 
lokaler och 5,5 % fo r bosta der och blev a r 2017 fo r 
lokaler 6,08 % (4,48) och fo r bosta derna 5,53 % 
(4,67). A garnas krav pa  resultat fo re skatt a r 3 % av 
nettoomsa ttningen, vilket blev fo r 2017 -73 % (-0,03). 
 

Ägarförhållanden 
Bolaget a r som tidigare na mnts ett hela gt dotterbolag 
till Bergab AB (556574-8810).  
Bergs Hyreshus AB a r huvuda gare till Mo tesplats Ovi-
ken AB (556940-8171) med 99,9 % innehav av aktier-
na. Mo tesplats Oviken AB ses som ett dotterbolag da  
innehavet a r sa pass stort. Bergs Hyreshus AB a ger Bo-
sta der i Berg AB (559061-8657) till 100 %. Bolaget 
har varit vilande. 
Koncernredovisning sker i moderbolaget Bergab AB. 
Koncernintern fo rsa ljning utgo r 0,85% av totala fo r-
sa ljningen och koncerninterna inko pen utgo r 8,21 % 
av totala inko pen. Inom koncernen ra knas Bergab AB, 
BTEA Energi AB, BTEA AB och Mo tesplats Oviken AB. 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
En stor genomga ng har genomfo rts ga llande fastighet-
ers bokfo rda va rden och verkligt va rde. Detta har re-
sulterat i stora nedskrivningar pa  vissa fastigheter 
samtidigt som detta mo ts av stora uppskrivningar pa  
andra fastigheter. Resultatet av de stora nedskrivning-
arna pa  80,4 Mkr visas i det stora negativa resultatet 
fo r 2017. Vi har a ven a tertagit nedskrivningar som 
gjorts tidigare a r med 13,3 Mkr som pa verkar resulta-
tet positivt. Men den stora fo rlusten under a ret mo ts 
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upp av uppskrivningsfonden, i det egna kapitalet, som 
ha rleds fra n uppskrivningarna som gjorts. Under bo r-
jan av a ret pa bo rjades en ombyggnation av lokalerna 
efter ett HVB hem i Svenstavik. Bolaget skapade 8 la -
genheter som tillfo rdes en ho gre standard a n vad be-
sta ndet i o vrigt i Svenstavik har, fra mst avseende egna 
vitvaror i form av disk- och tva ttmaskin samt tork-
tumlare i la genheten. Hyresniva n fo r dessa la genheter 
a r ho gre a n omgivande la genheter och trots detta har 
det inte varit na gra bekymmer med att hyra ut dem. 
Efterfra gan pa  boende har varit fortsatt ho g. Samtidigt 
pa bo rjades bygget av 3 parhus, sammanlagt 6 la gen-
heter, pa  Hovslidenomra det i Hacka s. Dessa stod klara 
fo r inflyttning till 1:a september, varav 5 var uthyrda 
direkt. Sammantaget har alltsa  bolaget tillfo rt 14 la -
genheter till sitt besta nd. 
 

Sista februari invigdes La gdans fo rskola i Myrviken. 
Bolaget har efter besta llning byggt en fo rskola med 5 
avdelningar samt utemiljo  i anslutning till Myrvikens 
skola. Fo rskolan har en modern planlo sning och ljusa 
lokaler med stora ljusinsla pp. Utemiljo n har slutligen 
fa rdigsta llts under va ren och sommaren och i sam-
band med detta har ocksa  parkeringen vid Myrvikens 
skola renoverats. A ven skolko ket i Myrviken har blivit 
helt fa rdigsta llt under a ret. Ko ket har byggts ut och 
helrenoverats samt att det har byggts en byggnad fo r 
avfalls- och ka llsortering. 
 

Efter pa sklovet fick Hacka s skola tillga ng till sitt ny-
byggda ko k som ersatt det ko k som va ren 2016 eld-
ha rjades helt. Tyva rr har inte regleringen av fo rsa k-
ringsskadan slutfo rts under a ret. Under ho sten har 
projektering av ny idrottshall vid Svenstaviks skola 
pa ga tt och upphandlingen har publicerats strax innan 
jul. Satsningen pa  underha llet har fortga tt. Dels genom 
ett fortsatt yttre underha ll men ocksa  genom att bola-
get nu har pa bo rjat renoveringsa tga rder pa  avlopps-
stammar. Fo rst ut var en mindre fastighet och under 
senare delen av ho sten har ett sto rre relining-arbete 
handlats upp. 
 
Under a ret har ocksa  den fo rsta NKI-underso kningen 
fo r bostadshyresga ster i bolagets besta nd genomfo rts. 
Resultatet pekar ut ett antal omra den da r a tga rder 
kan fokuseras och kommer att bidra till att ytterligare 
sta rka bolagets kundva rdande arbete. En liknande 
underso kning har genomfo rts bland bolagets lokalhy-
resga ster, ocksa  det fo r fo rsta ga ngen. Da r a r betyget 
o verlag bra men pekar pa  skillnader i upplevd kvalitet 
mellan privata och kommunala hyresga ster, vilket 
kommer att leda vidare till sa va l a tga rder som ytterli-
gare analys. Ett samarbete med Klo vsjo  IF har inletts 
och fo reningen har fa tt ra tt att uppfo ra en na ridrotts-
plats i direkt anslutning till Klo vsjo  skola, vilket kom-
mer att gagna sa va l skolans verksamhet som bygdens 
trivsel i stort. 
 

 
 
 
 
 
 

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 
Belopp i Tkr 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Resultat fo re bokslutsdispositioner -61 796 -3 021 -11 985 531 3 335 

Balansomslutning 484 742 487 809 491 406 493 522 497 909 

La ngfristiga skulder 440 174 443 155 446 898 450 255 453 604 

Eget kapital 18 693 17 633 20 548 19 911 19 691 

 

Eget kapital      
  Aktie Uppskrivnings- Fritt  

  kapital fond eget kapital 

Vid a rets bo rjan  1 600 18 178 -2 145 

 51 986  Uppskrivningsfond, avsa ttning 

Uppskrivningsfond, upplo sning  -2 746 2 746 

Disposition enligt a rssta mmobeslut 

A rets resultat 
  -50 926 

Vid årets slut  1 600 67 418 -50 325 
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Nya redovisningsprinciper 
Detta a r Bergs Hyreshus AB:s fja rde a rsredovisning 
uppra ttad enligt BFNAR 2012:1 A rsredovisning (K3). 
Se redovisningsprinciperna fo r ytterligare informat-
ion. 
 

Förväntad framtida utveckling 
Efterfra gan pa  bosta der i Bergs Kommun har fortsatt 
att o ka under hela 2017 och har inte under inledning-
en av 2018 visat pa  na gra entydiga tendenser att avta. 
Bolaget planerar da rfo r fo r att ytterligare bosta der 
skall tillfo ras inom bolagets besta nd. 
 

Tack vare bolagets genom a ren vidtagna a tga rder fo r 
att minska driftskostnaderna bedo ms bolagets drifts-
netto fortsa tta fo rba ttras. Med beaktande av riksban-
kens och konjunkturinstitutets samt Kommuninvests 
bedo mning av la ngsiktig ra ntebana kan ett gynnsamt 
finansiellt la ge ses och sammantaget ger det mo jlig-
heter till ett fo rba ttrat resultat i driften fo r bolaget. 
 

Personal 
Bolaget besta r av 18 ansta llda, 14 ma n och 4 kvinnor 
varav 12 kollektivansta llda och 6 tja nstema n. Under 
a ret har ingen nyansta llning gjorts. 
Korttidssjukfra nvaron (1-59 dagar) inom bolaget upp-
gick till 2,0 % (2,5) och la ngtidssjukfra nvaron (>59 
dagar) uppgick till 0,9 % (0,5). 
Ma let fo r 2017 var att korttidsfra nvaron skulle ligga 
pa  eller under 2,0 % vilket har uppna tts. Ma let fo r 
2018 ligger kvar pa  2,0 %. 
 

Miljö 
Bolagets miljo arbete fortga r lo pande med uppdate-
ringar av: 
 
- Motorva rmarstolpar med tids- och klimatstyrning 
- Radiatortermostater 
- Tryckstyrda pumpar 
- Nya ventilationsaggregat i la genheter med va rme-
va xlare 
- Fo nsterbyten fo r att minska energifo rbrukningen 
 
Den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen 
(OVK) fortga r, huvuddelen av samtliga bosta der a r nu 
utfo rda, dock kvarsta r a tga rdande av de brister som 
uppma rksammats. Kontrollen som utfo rs av certifie-
rad kontrollant innefattar a ven fo rslag pa  hur energi-

fo rbrukning kan minskas utan att detta fo rsa mrar in-
omhusmiljo n. 
 

Under 2017 fa rdigsta lldes a ven nybyggnationen av tre 
stycken parhus i Hacka s, med beviljat investerings-
sto d fra n Boverket, via anso kan hos La nsstyrelsen. 
Villkor fo r sto d a r att projekten skall bidra till ett la ng-
siktigt ha llbart byggande genom att byggnaden har la g 
energianva ndning. Detta motsvarar 88 % av Bover-

kets byggregler (2011:6) i dess lydelse enligt 2015:3 
om byggnaders energianva ndning, det vill sa ga det 
krav pa  energianva ndning som ga llde den 29 septem-
ber 2016. Lo sning pa  detta ur konstruktionssynpunkt 
fra n va r sida blev att isolera va ggar samt vind extra 
mycket. Va ggar med 300 mm tjock isolering och vin-
den fo rseddes med 600 mm tjock isolering, na stan 
dubbelt sa  mycket som i normalfallet. 
 
Styrelsen bekra ftar att disponeringen av fo rfogande 
vinstmedel a r acceptabel med ha nsyn till bolagets 
ekonomiska sta llning. 
 
Vad betra ffar bolagets resultat och sta llning i o vrigt, 
ha nvisas till efterfo ljande resultat- och balansra kning-
ar med tillho rande noter. 

Förslag till disposition av företagets vinst 
eller förlust 

 Belopp i kr 

Styrelsen fo resla r att till fo rfogande sta ende medel:  

balanserat resultat 600 923 

a rets resultat -50 926 094 

Totalt -50 325 171 

 Upplo sning av uppskrivningsfond fo r 

ta ckning av negativt resultat 

50 325 171 

Balanseras i ny ra kning -50 325 171 

  

Summa - 
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 Resultaträkning 

Belopp i Tkr Not 2017-01-01- 2016-01-01- 

  2017-12-31 2016-12-31 

     

Nettoomsa ttning 2,3 84 473 83 303 

O vriga ro relseinta kter 4 4 422 3 807 

Aktiverat arbete fo r egen ra kning  - 116 

  88 895 87 226 

     

Rörelsens kostnader     

Drift- och underha llskostnader 5 -39 554 -37 709 

Fastighetsskatt  -476 -487 

O vriga externa kostnader 6,8 -7 547 -9 503 

Personalkostnader 7 -12 206 -13 376 

Av– och nedskrivningar av materiella     

anla ggningstillga ngar 9 -83 345 -15 788 

O vriga ro relsekostnader 10 -211 -305 

Rörelseresultat  -54 444 10 058 

     

Resultat från finansiella poster     

O vriga ra nteinta kter och liknande inta kter 11 596 878 

Nedskrivningar av finansiella anla ggningstill-    

ga ngar och kortfristiga placeringar  - -5 065 

Ra ntekostnader och liknande kostnader 12 -7 948 -8 892 

Resultat efter finansiella poster  -61 796 -3 021 

     

    

Bokslutsdispositioner 13 118 106 

Resultat före skatt  -61 678 -2 915 

     

Skatt pa  a rets resultat 14 10 752 - 

     

Årets resultat  -50 926 -2 915 
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 Balansräkning 

Belopp i Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

    

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Fo rvaltningsfastigheter 15 430 931 410 486 

Maskiner och andra tekniska anla ggningar 16 944 1 109 

Pa ga ende nyanla ggningar och fo rskott avseende    

materiella anla ggningstillga ngar 17 235 22 698 

  432 110 434 293 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Fordringar hos koncernfo retag  20 000 20 000 

Andelar i koncernfo retag 18 835 835 

Andra la ngfristiga va rdepappersinnehav 19 70 70 

O vriga la ngsiktiga fordringar  349 522 

  21 254 21 427 

      

Summa anläggningstillgångar  453 364 455 720 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager mm    

Ra varor och fo rno denheter  565 702 

  565 702 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 047 1 353 

Aktuell skattefordran  111 100 

O vriga fordringar  1 388 1 916 

Fo rutbetalda kostnader och upplupna inta kter  3 366 617 

Fordran Bergs Kommun  24 901 27 400 

  30 813 31 386 

    

Kassa och bank  - 1 

Summa omsättningstillgångar  31 378 32 089 

      

Summa tillgångar  484 742 487 809 
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 Balansräkning 

Belopp i Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  1 600 1 600 

Uppskrivningsfond  67 418 18 178 

  69 018 19 778 

    

Fritt eget kapital 20   

Balanserad vinst eller fo rlust  601 770 

A rets resultat  -50 926 -2 915 

  -50 325 -2 145 

      

Summa eget kapital  18 693 17 633 

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade o veravskrivningar 21 7 030 7 148 

  7 030 7 148 

    

Avsättningar    

Avsa ttningar fo r uppskjuten skatt 22 1 222 - 

  1 222 - 

Långfristiga skulder 23   

O vriga skulder till kreditinstitut  413 300 414 950 

La ngfristiga skulder Bergs Kommun  26 842 28 175 

O vriga la ngfristiga skulder  32 30 

  440 174 443 155 

    

Kortfristiga skulder    

Leveranto rsskulder  6 851 8 187 

Kortfristiga skulder till koncernbolag  4 727 5 107 

O vriga kortfristiga skulder  349 321 

Upplupna kostnader och fo rutbetalda inta kter  5 696 6 258 

  17 623 19 873 

    

      

Summa eget kapital och skulder  484 742 487 809 
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 Kassaflödesanalys 

Indirekt metod anva nds.    

  2017-01-01- 2016-01-01- 

Belopp i Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster   -61 796 -3 022 

Justeringar fo r poster som inte inga r i kassaflo det   81 976 20 858 

Betald skatt   -11 23 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

  20 169 17 859 

        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

O kning (-)/ Minskning (+) av varulager   137 -100 

O kning (-)/ Minskning (+) av ro relsefordringar   -4 341 1339 

O kning (+)/ Minskning (-) av ro relseskulder   -2 248 2 558 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   13 717 21 656 

        

Investeringsverksamheten       

La mnade aktiea gartillskott  - -5 000 

Fo rva rv av koncernfo retag  - -50 

Fo rva rv av materiella anla ggningstillga ngar   -40 576 -5 245 

Fo ra ndring av pa ga ende nyanla ggningar   22 463 -21 031 

Avyttring av fo rvaltningsfastigheter  2 280 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -15 833 -31 326 

        

Finansieringsverksamheten       

La mnade la n och o vriga la ngfristiga fordringar   173 161 

Fo ra ndring fordran koncernfo retag  - 25 650 

Amortering av la n   -2 983 -3 743 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -2 810 22 068 

      

Årets kassaflöde   -4 926 12 398 

    

Likvida medel/Koncernkonto vid årets början   30 331 17 933 

Likvida medel/Koncernkonto vid årets slut   25 405 30 331 

Poster som inga r i justeringar fo r poster som inte inga r i kassaflo det  

- Av-/nedskrivningar   83 345 15 788 

- Vinst avyttring fastigheter/inventarier   -1 581 -300 

- Fo rlust avyttring fastigheter/inventarier   212 305 

- Nedskrivning andelar dotterbolag  - 5 065 

    81 976 20 858 

I beloppet likvida medel/koncernkonto inga r del i kortfristig fordran pa  Bergs Kommun pa  25 

405 Tkr.  
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 Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Belopp i Tkr om inget annat anges 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
A rsredovisningen har uppra ttats i enlighet med a rsre-
dovisningslagen och Bokfo ringsna mndens allma nna 
ra d BFNAR 2012:1 A rsredovisning och koncernredo-
visning (K3). 
 

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

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anla ggningstillga ngar redovisas till anskaff-
ningsva rde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar.  
 
Anskaffningsva rdet besta r av inko pspriset samt utgif-
ter som a r direkt ha nfo rliga till fo rva rvet fo r att bringa 
den pa  plats och i skick att anva ndas. Tillkommande 
utgifter inkluderas endast i tillga ngen eller redovisas 
som en separat tillga ng, na r det a r sannolikt att fram-
tida ekonomiska fo rdelar som a r fo rknippade med 
posten kommer att tillfalla fo retaget och att anskaff-
ningsva rdet fo r densamma kan ma tas pa  ett tillfo rlit-
ligt sa tt. Alla o vriga kostnader fo r reparationer och 
underha ll samt tillkommande utgifter redovisas i re-
sultatra kningen i den period de uppkommer. 
 
Da  skillnaden i fo rbrukningen av en materiell anla gg-
ningstillga ngs betydande komponenter bedo ms vara 
va sentligt, delas tillga ngen upp pa  dessa komponen-
ter. 
 
Avskrivningar pa  materiella anla ggningstillga ngar 
kostnadsfo rs sa  att tillga ngens anskaffningsva rde, 
eventuellt minskat med bera knat restva rde vid nytt-
jandeperiodens slut, skrivs av linja rt o ver dess be-
do mda nyttjandeperiod. Om en tillga ng har delats upp 
pa  olika komponenter skrivs respektive komponent av 
separat o ver dess nyttjandeperiod. Avskrivning pa -
bo rjas na r den materiella anla ggningstillga ngen kan 
tas i bruk. Materiella anla ggningstillga ngars nyttjan-
deperioder uppskattas till: 

 

 
Nyttjandeperioden fo r mark a r obegra nsad och da rav 
skrivs mark inte av. 
 
Bedo mda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder 
ompro vas om det finns indikationer pa  att fo rva ntad 
fo rbrukning har fo ra ndrats va sentligt ja mfo rt med 
uppskattningen vid fo rega ende balansdag. Da  fo reta-
get a ndrar bedo mning av nyttjandeperioder, ompro -
vas a ven tillga ngens eventuella restva rde. Effekten av 
dessa a ndringar redovisas frama triktat. 
 
 
 

Avskrivningar   

Materiella anläggningstillgångar År 

    
Byggnader:  

-Stomme 50-100 

-Stomkompl. 50 

-Va rme 35-50 

-El 35-40 

-Inre ytskikt 10-15 

-Fasad 40-50 

-Fo nster 40-50 

-Ko ksinredning 30 

-Yttertak 40 

-Ventilation 20-25 

-Styr- och o vervakning 15 

-Restpost 50 

-Asfaltering 15 

-La ssystem 15 

-Hissar 25 

-Portar 25 

-Ma lning fasad 15 

-Dra nering 50 

  

Maskiner och inventarier 5-8 

Bilar 5 
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Det redovisade va rdet fo r en materiell anla ggningstill-
ga ng tas bort fra n balansra kningen vid utrangering 
eller avyttring, eller na r inte na gra framtida ekono-
miska fo rdelar va ntas fra n anva ndning eller utran-
gering/avyttring av tillga ngen eller komponenten. Den 
vinst eller fo rlust som uppkommer na r en materiell 
anla ggningstillga ng eller en komponent tas bort fra n 
balansra kningen a r skillnaden mellan vad som even-
tuellt erha lls, efter avdrag fo r direkta fo rsa ljningskost-
nader, och tillga ngens redovisade va rde. Den realisat-
ionsvinst eller realisationsfo rlust som uppkommer 
na r en materiell anla ggningstillga ng eller en kompo-
nent tas bort fra n balansra kningen redovisas i resul-
tatra kningen som en o vrig ro relseinta kt eller o vrig 
ro relsekostnad. 
 

Nedskrivningar - materiella och immateriella an-
läggningstillgångar samt andelar i koncernföretag 
Vid varje balansdag analyserar bolaget de redovisade 
va rdena fo r materiella anla ggningstillga ngar och im-
materiella tillga ngar fo r att faststa lla om det finns na -
gon indikation pa  att dessa tillga ngar har minskat i 
va rde. Om sa  a r fallet, bera knas tillga ngens a tervin-
ningsva rde fo r att kunna faststa lla va rdet av en even-
tuell nedskrivning. Da r det inte a r mo jligt att bera kna 
a tervinningsva rdet fo r en enskild tillga ng, bera knas 
a tervinningsva rdet fo r den kassagenererande enhet 
till vilken tillga ngen ho r. 
                                          
A tervinningsva rdet a r det ho gsta av verkligt va rde 
med avdrag fo r fo rsa ljningskostnader och nyttjande-
va rdet. Verkligt va rde med avdrag fo r fo rsa ljnings-
kostnader a r det pris som bolaget bera knar kunna er-
ha lla vid en fo rsa ljning mellan kunniga, av varandra 
oberoende parter, och som har ett intresse av att 
transaktionen genomfo rs, med avdrag fo r sa dana 
kostnader som a r direkt ha nfo rliga till fo rsa ljningen. 
Vid bera kning av nyttjandeva rde diskonteras uppskat-
tat framtida kassaflo de till nuva rde med en diskonte-
ringsra nta fo re skatt som a terspeglar aktuell mark-
nadsbedo mning av pengars tidsva rde och de risker 
som fo rknippas med tillga ngen. Fo r att bera kna de 
framtida kassaflo dena har bolaget anva nt budget och 
prognoser fo r de kommande fem a ren. 
 
Om a tervinningsva rdet fo r en tillga ng (eller kassa-
genererande enhet) faststa lls till ett la gre va rde a n det 
redovisade va rdet, skrivs det redovisade va rdet pa  

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

Leasingavtal 
Ett finansiellt leasingavtal a r ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fo rdelar som fo rknippas med 
a gandet av en tillga ng i allt va sentligt o verfo rs fra n 
leasegivaren till leasetagaren. O vriga leasingavtal klas-
sificeras som operationella leasingavtal. Samtliga lea-
singavtal redovisas enligt reglerna fo r operationell 
leasing. 
 
Leasetagare 
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kost-
nadsfo rs linja rt o ver leasingperioden, sa vida inte ett 
annat systematiskt sa tt ba ttre a terspeglar anva nda-
rens ekonomiska nytta o ver tiden.  
 
Leasegivare 
Leasinginta kter vid operationella leasingavtal inta kts-
fo rs linja rt o ver leasingperioden, sa vida inte ett annat 
systematiskt sa tt ba ttre a terspeglar hur de ekono-
miska fo rdelar som ha nfo rs till objektet minskar o ver 
tiden. 
 

Ersättningar till anställda 
Ersa ttningar till ansta llda i form av lo ner, bonus, be-
tald semester, betald sjukfra nvaro m m samt pension-
er redovisas i takt med intja nandet. Betra ffande pens-
ioner och andra ersa ttningar efter avslutad ansta ll-
ning klassificeras dessa som avgiftsbesta mda eller fo r-
ma nsbesta mda pensionsplaner. Bolaget har endast 
avgiftsbesta mda pensionsplaner. Det finns inga o vriga 
la ngfristiga ersa ttningar till ansta llda. 
 
Avgiftsbestämda planer 
Fo r avgiftsbesta mda planer betalar bolaget faststa llda 
avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och 
har ingen fo rpliktelse att betala ytterligare avgifter. 
Bolagets resultat belastas fo r kostnader i takt med att 
fo rma nerna intja nas vilket normalt sammanfaller med 
tidpunkten fo r na r premier erla ggs.  
 

Finansiella instrument 
En finansiell tillga ng eller finansiell skuld redovisas i 
balansra kningen na r bolaget blir part till instrumen-
tets avtalsenliga villkor. En finansiell tillga ng bokas  
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bort fra n balansra kningen na r den avtalsenliga ra tten 
till kassaflo det fra n tillga ngen uppho r, regleras eller 
na r bolaget fo rlorar kontrollen o ver den. En finansiell 
skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort fra n ba-
lansra kningen na r den avtalade fo rpliktelsen fullgo rs 
eller pa  annat sa tt uppho r. 
 
Vid det fo rsta redovisningstillfa llet va rderas omsa tt-
ningstillga ngar och kortfristiga skulder till anskaff-
ningsva rde. La ngfristiga fordringar samt la ngfristiga 
skulder va rderas vid det fo rsta redovisningstillfa llet 
till upplupet anskaffningsva rde. La neutgifter periodi-
seras som en del i la nets ra ntekostnad enligt effektiv-
ra ntemetoden. 
 
Nedskrivningar av finansiella tillgångar 
Vid varje balansdag utva rderar bolaget om det finns 
indikationer pa  att en eller flera finansiella anla gg-
ningstillga ngar minskat i va rde. Exempel pa  sa dana 
indikationer a r betydande finansiella sva righeter hos 
la ntagaren, avtalsbrott eller att det a r sannolikt att 
la ntagaren kommer att ga  i konkurs.  
 
Fo r finansiella anla ggningstillga ngar som va rderas till 
upplupet anskaffningsva rde bera knas nedskrivningen 
som skillnaden mellan tillga ngens redovisade va rde 
och nuva rdet av fo retagsledningens ba sta uppskatt-
ning av framtida kassaflo den. Diskontering sker med 
en ra nta som motsvarar tillga ngens ursprungliga ef-
fektivra nta. Fo r tillga ngar med ro rlig ra nta anva nds 
den pa  balansdagen aktuella ra ntan.  
 

Låneutgifter 
La neutgifter avseende la nat kapital som kan ha nfo ras 
till inko p, konstruktion eller produktion av en tillga ng 
som 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 
fo r dess avsedda anva ndning eller fo rsa ljning. O vriga 
la neutgifter redovisas i resultatra kningen i den period 
de uppkommer. 
 

Inkomstskatter 
Skattekostnaden utgo rs av summan av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. 
 
 
 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt bera knas pa  det skattepliktiga resultatet 
fo r perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig fra n det 
redovisade resultatet i resultatra kningen da  det har 
justerats fo r ej skattepliktiga inta kter och ej avdrags-
gilla kostnader samt fo r inta kter och kostnader som a r 
skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Ak-
tuell skatteskuld bera knas enligt de skattesatser ga l-
lande per balansdagen.  
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas pa  tempora ra skillnader 
mellan det redovisade va rdet pa  tillga ngar och skulder 
i de finansiella rapporterna och det skattema ssiga va r-
det som anva nds vid bera kning av skattepliktigt resul-
tat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balans-
ra kningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas 
fo r i princip alla skattepliktiga tempora ra skillnader, 
och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
fo r alla avdragsgilla tempora ra skillnader i den om-
fattning det a r sannolikt att beloppen kan utnyttjas 
mot framtida skattepliktiga o verskott. Obeskattade 
reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. 
 
Det redovisade va rdet pa  uppskjutna skattefordringar 
ompro vas varje balansdag och reduceras till den del 
det inte la ngre a r sannolikt att tillra ckliga skatteplik-
tiga resultat kommer att finnas tillga ngliga fo r att ut-
nyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skatte-
fordran.  
 
Va rderingen av uppskjuten skatt baseras pa  hur bola-
get, per balansdagen, fo rva ntar sig att a tervinna det 
redovisade va rdet fo r motsvarande tillga ng eller re-
glera det redovisade va rdet fo r motsvarande skuld. 
Uppskjuten skatt bera knas baserat pa  de skattesatser 
och skatteregler som har beslutats fo re balansdagen. 
 
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden 
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kost-
nad eller inta kt i resultatra kningen, utom na r skatten 
a r ha nfo rlig till transaktioner som redovisats direkt 
mot eget kapital. I sa dana fall ska a ven skatten redovi-
sas direkt mot eget kapital. 
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Intäkter 
Det inflo de av ekonomiska fo rdelar som bolaget erha l-
lit eller kommer att erha lla fo r egen ra kning redovisas 
som inta kt. Inta kter va rderas till verkliga va rdet av 
det som erha llits eller kommer att erha llas, med av-
drag fo r rabatter.  
 
Hyresinta kter periodiseras och redovisas i den ma nad 
som hyresga sten brukar det hyrda objektet. Hyresa-
vier skickas ut i fo rskott och ska betalas sista varda-
gen innan perioden bo rjar.  
 

Försäljning av varor 
Vid fo rsa ljning av varor redovisas inta kten vid leve-
rans.                                               
                                              

Ränta, royalty och utdelning 
Inta kt redovisas na r de ekonomiska fo rdelarna som a r 
fo rknippade med transaktionen sannolikt kommer att 
tillfalla bolaget samt na r inkomsten kan bera knas pa  
ett tillfo rlitligt sa tt.    
 
Ra nta redovisas som inta kt enligt effektivra ntemeto-
den. 
 
Royalty periodiseras i enlighet med o verenskommel-
sens ekonomiska innebo rd. 
 
Utdelning redovisas na r beho rigt organ har fattat be-
slut om att utdelning ska la mnas.  
 
Eftersom moderbolaget innehar mer a n ha lften av ro s-
terna fo r samtliga andelar i dotterbolaget redovisas 
utdelning na r ra tten att fa  utdelning bedo ms som sa -
ker och kan bera knas pa  ett tillfo rlitligt sa tt. 
 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag som erha llits/la mnats redovisas som 
en bokslutsdisposition i resultatra kningen. Det er-
ha llna/la mnade koncernbidraget pa verkar fo retagets 
aktuella skatt.  
 
 
 
 
 
 

 

Kassaflödesanalys 
Kassaflo desanalysen pa visar fo ra ndringar av bolagets 
likvida medel under ra kenskapsa ret. Kassaflo desana-
lysen har uppra ttats enligt den indirekta metoden. Det 
redovisade kassaflo det omfattar endast transaktioner 
som medfo rt in- och utbetalningar. 
 

Viktiga uppskattningar och bedömningar 
Ka llor till osa kerhet besta r i fastighetsva rderingarna 
da  det hela tiden sker fo ra ndringar i omva rlden inom 
allt fra n ra ntekostnader till vad hyresga sterna efter-
fra gar. Nedskrivningsbehov har bedo mts beho vas pa  
flera fastigheter till ett sammanlagt va rde pa  80 435 
Tkr. Dessa har mo tts med a terfo ring av tidigare ned-
skrivningar samt uppskrivningar da r det bedo ms att 
marknadsva rdet a r ho gre a n det bokfo rda va rdet. 
 
Osa kerhet finns a ven inom nyttjandeperioder fo r ma-
teriella anla ggningstillga ngar, men som beskrivits 
ovan ska det omva rderas vid varje bokslut och even-
tuella justeringar kommer go ras. 
 

Andelar i koncernföretag 
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsva rde 
alternativt bedo mt va rde utifra n dotterbolagets eget 
kapital. 
Utdelning fra n dotterbolag redovisas som inta kt na r 
ra tten att fa  utdelning bedo ms som sa ker och kan be-
ra knas pa  ett tillfo rlitligt sa tt. 
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Not 2 Hyresintäkter     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Bosta der minus rabatter 30 285 30 069 

Lokaler 55 597 54 448 

P-platser, garage, o vrigt 1 590 1 368 

Summa 87 472 85 885 

Avga r hyresbortfall -2 999 -2 582 

Summa hyresintäkter 84 473 83 303 

      

Not 3 Operationell leasing - leasegivare 
Bolaget a r leasegivare genom operationella leasingavtal avseende bosta der och lokaler som hyrs ut till 
kunder. Summan av a rets variabla avgifter som inga r i ra kenskapsa rets resultat uppga r till 84 473 Tkr 
(83 303). Framtida minimileaseavgifter avseende uppsa gningsbara operationella leasingavtal fo rfaller 
enligt fo ljande:  

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Inom ett a r 32 342 16 893 

Mellan tva  och fem a r 47 238 34 861 

Senare a n fem a r 4 893 31 549 

 84 473 83 303 

   

Not 4 Övriga intäkter     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Lo nebidrag 224 305 

Ej reglerade fo rsa kringsskador 417 511 

Fo rvaltningsuppdrag 232 324 

Diverse inta kter 110 125 

Vidarefakturerade kostnader 1 868 2 242 

Vinst avyttring fastigheter 1 571 300 

Summa 4 422 3 807 
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Not 7 Anställda och personalkostnader 
Medelantalet anställda     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Ma n 14 16 

Kvinnor 4 4 

Totalt 18 20 

      

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Styrelse och VD 1 316 1 286 

O vriga ansta llda 10 375 11 790 

Summa 11 691 13 076 

Sociala kostnader 3 739 4 067 

(varav pensionskostnader) 828 806 

Av fo retagets pensionskostnader avser 210 Tkr (216 Tkr) fo retagets styrelse och VD. 

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

Not 5 Drift- och underhållskostnader     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

El, va rme, vatten och sophantering 22 036 22 067 

O vriga drift- och underha llskostnader 17 518 15 642 

Summa 39 554 37 709 

      

Not 6 Operationell leasing - leasetagare 
Bolaget a r leasetagare genom operationella leasingavtal avseende hyra av fo rskolemoduler. Summan av 
a rets kostnadsfo rda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppga r till 1 727 Tkr  
(2 355). Framtida minimileaseavgifter avseende uppsa gningsbara operationella leasingavtal fo rfaller en-
ligt fo ljande: 

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Inom ett a r 378 110 

Mellan tva  och fem a r 941 2 882 

Senare a n fem a r - - 

 1 319 2 992 
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Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Deloitte AB   

Revisionsuppdrag 102 73 

Revisionsverksamhet uto ver revisionsuppdraget 19 - 

Skattera dgivning 18 22 

Andra uppdrag 3 34 

Summa 142 129 

   

Ernst & Young AB   

Administrativ genomlysning - 51 

   

Summa 142 180 

Not 9 Av– och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar     
 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Byggnader 15 100 14 364 

Avskrivning av uppskrivna fastigheter 801 801 

Maskiner och andra tekniska anla ggningar 124 236 

Inventarier, verktyg och installationer 219 223 

Nedskrivning byggnader 80 434 164 

A terfo ring av tidigare nedskrivningar -13 333 - 

Summa 83 345 15 788 

      

Not 10 Övriga rörelsekostnader     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Fo rlust avyttring byggnad - 305 

Fo rlust avyttring maskiner 211 - 

Summa 211 305 
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Not 12 Räntekostnader och liknande kostnader     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Ra ntekostnader, koncernfo retag 1 043 1 003 

Ra ntekostnader, o vriga 1 217 1 180 

Ra ntekostnader fastighetsla n 5 688 6 709 

Summa 7 948 8 892 

      

Not 11 Ränteintäkter och liknande intäkter     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Ra nteinta kter, koncernfo retag 500 538 

Ra nteinta kter, o vriga 96 340 

Summa 596 878 

      

Not 13  Bokslutsdispositioner     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Skillnad mellan skattema ssig och redovisad avskrivning:   

-Byggnader och mark -168 -168 

-Maskiner och andra tekniska anla ggningar 50 62 

Summa -118 -106 
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Not 14 Skatt på årets resultat     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Uppskjuten skatt 10 752 - 

 10 752 - 

      

Avstämning av effektiv skatt     

 2017-01-01- 2016-01-01- 

 2017-12-31 2016-12-31 

Resultat fo re skatt -61 678 -2 915 

Skattekostnad 22 % (22 %) 13 569 641 

Skatteeffekt av:   

Ej avdragsgilla kostnader -273 -1 399 

Ej skattepliktiga inta kter 56 1 

Skattema ssiga justeringar -2 663 937 

Justering avskrivning byggnader 63 -180 

Redovisad effektiv skatt 10 752 - 

      



21 

 

Not 15 Förvaltningsfastigheter     

 2017-12-31 2016-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

-Vid a rets bo rjan 614 216 607 910 

-Nyanskaffningar 41 445 5 614 

-Utrangering -256 -605 

-Fo rsa ljningar -7 702 - 

-Omklassificering - 1 297 

-Erha llna bidrag -1 038 - 

Vid årets slut 646 665 614 216 

Ackumulerade avskrivningar   

-Vid a rets bo rjan -137 846 -121 928 

-A terfo rda avskrivningar pa  utrangeringar 45 - 

-A terfo rda avskrivningar pa  avyttringar 1 496 24 

-Omklassificering - -1 578 

-A rets avskrivning -15 100 -14 364 

Vid årets slut -151 405 -137 846 

Ackumulerade uppskrivningar   

-Vid a rets bo rjan 23 274 24 075 

-A rets avskrivning pa  uppskrivet belopp -801 -801 

-A rets uppskrivningar 63 960 - 

Vid årets slut 86 433 23 274 

Ackumulerade nedskrivningar   

-Vid a rets bo rjan -89 158 -89 271 

-A terfo rda nedskrivningar pa  avyttringar och utrangeringar 5 497 276 

-Under a ret a terfo rda nedskrivningar 13 333 - 

-A rets nedskrivningar -80 434 -163 

Vid årets slut -150 762 -89 158 

      

Redovisat värde vid årets slut 430 931 410 486 

Varav markva rde 25 761 26 138 

   

Verkligt va rde 453 347 468 495 

      

Verkligt va rde har bera knats fo r la gsta kassaflo desgenererande enhet utifra n Datschas va rde-
ringsinstrument. Enligt antagen "Policy fo r fastighetsva rdering" sa  anva nds Bergs Hyreshus 
AB:s faktiska siffror ga llande hyra och driftskostnader. 
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Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar     

 2017-12-31 2016-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

-Vid a rets bo rjan 5 520 5 318 

-Nyanskaffningar 208 202 

-Avyttringar och utrangeringar -447 - 

 5 281 5 520 

Ackumulerade avskrivningar   

-Vid a rets bo rjan -4 411 -3 953 

-A terfo rda avskrivningar pa  avyttringar och utrangeringar 418 - 

-A rets avskrivning -344 -458 

 -4 337 -4 411 

Redovisat värde vid årets slut 944 1 109 

      

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott materiella  

anläggningstillgångar     
 2017-12-31 2016-12-31 

Vid a rets bo rjan 22 698 1 667 

Investeringar -22 463 21 031 

Redovisat värde vid årets slut 235 22 698 

      

Not 18 Andelar i koncernföretag     

 2017-12-31 2016-12-31 

Ackumulerade anskaffningsva rden:   

-Vid a rets bo rjan 5 900 850 

-Aktiea gartillskott - 5 000 

-Nyanskaffning - 50 

Vid a rets slut 5 900 5 900 

   

Ackumulerade nedskrivningar:   

-Vid a rets bo rjan -5 065 - 

-A rets nedskrivningar - -5 065 

Vid a rets slut -5 065 -5 065 

   

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

A garandelen av kapitalet avses, vilket a ven o verenssta mmer med andelen av ro sterna fo r totalt 

antal aktier. 

Bosta der i Berg AB har inte haft na gon verksamhet under a ret. 

    

 Antal  Redovisat 

Dotterföretag / Orgnr. / Säte andelar i % värde 

Mo tesplats Oviken AB, 556940-8171, Hacka s 999 99,9 785 

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

   835 

        

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav     

 2017-12-31 2016-12-31 

Ackumulerade anskaffningsva rden:   

-Vid a rets bo rjan 70 70 

Redovisat värde vid årets slut 70 70 

      

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar 

 2017-12-31 2016-12-31 

HBV 40 40 

SABO Byggnadsfo rsa krings AB 30 30 

 70 70 
      

Not 20 Disposition av vinst eller förlust   

Fo rslag till disposition av bolagets vinst eller fo rlust 
Styrelsen fo resla r att fritt eget kapital, kronor -50 325 171, disponeras enligt 
fo ljande: 

 

 2017-12-31 

Upplo sning av uppskrivningsfond fo r ta ckning av negativt resultat 50 325 

Balanseras i ny ra kning -50 325 
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Not 22 Uppskjuten skatt       

2017-12-31 Uppskjuten Uppskjuten  

 skattefordran skatteskuld Netto 

        

Va sentliga tempora ra skillnader 17 651 -19 015 -1 364 

O vriga tempora ra skillnader 142 - 142 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 17 793 -19 015 -1 222 

    

Bokfo rt va rde uppskjuten skattefordran/skuld 2017-12-31 a r 1 222 Tkr. 

    

2016-12-31    

Va sentliga tempora ra skillnader 5 129 -5 120 9 

O vriga tempora ra skillnader 4 208 - 4 208 

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

    

Uppskjutna skattefordringar va rderas till ho gst det belopp som sannolikt kommer att a tervin-
nas baserat pa  innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Da ruto ver har bolaget 12 999 
Tkr (11 729) som ej redovisade underskottsavdrag. De sistna mnda avser ansamlad fo rlust pa  
fastigheter och bolaget bedo mer det osa kert om dessa underskottsavdrag kommer att kunna 
utnyttjas pa  grund av osa kerhet om na r i framtiden tillra ckliga skattepliktiga o verskott kommer 
att genereras. Ytterligare finns det koncernbidragsspa rrat underskott som uppga r till 18 184 
Tkr som ga r att nyttja beskattningsa r 2019.  
 
Skattesatsen fo r bera kning av uppskjuten skatt uppga r till 22 % (22). 

Not 21 Ackumulerade överavskrivningar     

 2017-12-31 2016-12-31 

      

Byggnader och mark 6 677 6 845 

Maskiner och inventarier 353 303 

  7 030 7 148 
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Not 23 Långfristiga skulder     

 2017-12-31 2016-12-31 

      

La n vid a rets bo rjan fra n o vriga kreditinstitut 414 950 391 350 

La n vid a rets bo rjan fra n Bergs Kommun 28 175 55 518 

A rets amortering -2 983 -3 743 

 440 142 443 125 

   

Fo rfallotidpunkt, inom ett a r fra n balansdagen 47 000 100 250 

Fo rfallotidpunkt, 2-5 a r fra n balansdagen 337 850 274 275 

Skulder som fo rfaller senare a n fem a r fra n balansdagen 55 292 68 600 

 440 142 443 125 

Lån som förfaller förfaller till omsättning. 

Uppskattad amortering under 2018 är 4,7 Mkr. 

Ställda säkerheter för övriga skulder     

 2017-12-31 2016-12-31 

 - - 

Bergs kommun har la mnat borgen fo r samtliga bolagets skulder till kreditinstitut. 

Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 

Da  bolaget inte fa tt tillfredssta llande svar eller skadereglering fra n fo rsa kringsbolaget avseende brandska-
dan vid Hacka s skola pa sken 2016, har under januari ma nad en sta mning mot fo rsa kringsbolaget inla mnats 
till Stockholms tingsra tt. Syftet a r att tvinga fram korrekt information samt ocksa  om mo jligt uto ka beloppet 
i skaderegleringen till den niva  som bolaget anser sig ha ra tt till.  
 
Upphandlingen utav ny idrottshall till Svenstaviks skolomra de a r slutfo rd och avtal tecknat som inneba r 
byggstart under sommaren 2018 i syfte att ha en fa rdig idrottshall pa  plats info r ho stterminen a r 2019.  
 
Projektering av ut- och ombyggnad av Klo vsjo  skola har genomfo rts och upphandling sker nu av arbetet 
som kommer uto ka lokalerna med en fo rskoleavdelning med ma lsa ttning att skolan ska kunna ta de nya 
lokalerna i drift info r ho stterminen 2018. 
 
Projektering av en ny fo rskola i Svenstavik pa ga r i ho gt tempo. Fo rskolan skall placeras i anslutning till 
nordligaste delarna av Svenstaviks skolomra de och mo jliggo r en direkt samordning med befintlig fo rskole-
verksamhet. Byggandet fo rutsa tter markfo rva rv som kommer att uto ka skolomra det i Svenstavik. Upp-
handlingen utav fo rskolebygget a r planerad att publiceras innan sommaren. Fo rskolan kommer na r den a r 
fa rdigbyggd att ersa tta den tillfa lliga lo sningen som idag finns pa  skolomra det i form av inhyrda flyttbara 
lokaler. 
 
Beslut har tagits om att om mo jligt avyttra bad- och idrottshall i Ljungdalen, bela gen intill skolan. Likasa  har 
beslut tagits om att om mo jligt avyttra den a ldsta delen av O stga rde a ldreboende. Denna avyttring kommer 
att medfo ra behov av en tredimensionell fastighetsbildning. Och uto ver detta har avtal tecknats med ma k-
lare fo r fo rsa ljning av ett antal enfamiljshus i Svenstavik som idag anva nds fo r uthyrning. 
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Not 25 Ställda säkerheter och eventualför-

pliktelser  2017-12-31 2016-12-31 

Ställda säkerheter     

Sta llda sa kerheter fo r egna skulder och avsa ttningar - - 

Summa  - - 

     

Eventualförpliktelser     

Eventualfo rpliktelser  - - 

Eventualfo rpliktelser Fastigo  175 156 

Summa  175 156 
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Fra n byggplats 

Till fina la genheter 

Hovslidenva gen 

Hacka s 

Fa rdigsta llt   

September 2017 
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