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Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs Kommun. Bolaget äger och förvaltar 447 lägen-

heter samt kommersiella– industriella– och kommunala lokaler. Bolaget sysselsätter idag 19 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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Bergs Hyreshus ångar på  

  

Bergs Hyreshus AB ägs av Bergs Kommun och en av huvuduppgifterna för bolaget är att 

se till att de behov kommunen har av lokaler tillgodoses, i så väl anpassningar, renove-

ringar och byggnationer. 

Liksom tidigare år har många 

projekt startats upp och färdig-

ställts. 

Det stö rsta pröjektet a r uppfö ran-

det av en ny spörthall i Svenstavik. 

Den a r i hö gsta grad efterla ngtad. 

Det har fö rts diskussiöner öm en 

ny spörthall i Svenstavik i a t-

minstöne 30 a r. Att det nu a ntligen 

blir av a r öcksa  bra fö r bölaget. 

”Gamla gymnastiken” söm har ett 

enörmt renöveringsbehöv kan nu 

ista llet rivas.  

En annan hjärtefråga för våra 

ägare är bostäder. 

Under a ret har satsningar pa  renö-

vering av la genheter varit störa. 

Det har varit allt fra n stambyten, 

renöveringar av badrum, byte av 

la genhetsdö rrar öch nya la s i syfte 

att fa  ba ttre sa kerhet fa r va ra hy-

resga ster. 

Personalen har jobbat hårt för 

att uppsatta mål har verkställts. 

Tröts en minimibemanning skö ttes 

skö tsel öch administratiön pa  ett 

mycket tillfredssta llande sa tt. Un-

der a ret pa bö rjades utskick av en-

ka ter till va ra hyresga ster, söm a r 

lö pande. Uppfö ljning av dessa a r 

köntinuerlig. Uppra ttade planer fö r 

nybyggnatiöner öch underha ll har 

till stör del utfö rts.  

Da  jag ej var i bölaget under 2018, 

har övan angivna uppgifter vad 

söm gjörts tilldelats mig genöm 

mö ten med medarbetare. 

Bedö mningar av arbetet under 
2018, söm jag a r impönerad av, a r 
helt mina öch grundar sig pa  
ma nga samtal med styrelseördfö -

rande öch persönal. 

Sven-Erik Freskga rd, tf VD 

Bild pa  byggnatiön av ny spörthall i Svenstavik. 
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 Förvaltningsberättelse 

Styrelsen öch verksta llande direktö ren fö r Bergs Hy-
reshus AB, 556122-8890 fa r ha rmed avge a rsredövis-
ning fö r 2018. 
 

Verksamhetens art och inriktning 
Bergs Hyreshus AB a r ett hela gt dötterbölag till Bergs 
Kömmuns höldingbölag Bergab AB (556574-8810). 
Huvudinriktningen fö r bölaget a r att pa  affa rsma ssiga 
grunder bygga, fö rvalta öch tillhandaha lla böstadsla -
genheter, bösta der fö r sa rskilt böende, industrihus, 
skölör öch andra lökaler söm efterfra gas av kömmunal 
öch privat verksamhet. Bölaget har sitt sa te i Hacka s. 
Verksamheten a r spridd ö ver hela kömmunen öch bö-
laget tillhandaha ller lökaler/bösta der i Hacka s, Myrvi-
ken, Oviken, Svenstavik, A sarna, Ra tan, Klö vsjö , Stör-
sjö  öch Ljungdalen. Skö tsel öch tillsyn av lökalerna 
skö ts av egen persönal sa na r söm i Störsjö  öch Ljung-
dalen da r tja nsterna kö ps in. Bölaget har fö rhandlings-
ördning med Hyresga stfö reningen öch bölaget sam-
verkar med hyresga sterna fö r att utveckla besta ndet. 
Tillsammans med Bergs Kömmun sker samverkan fö r 
att tillgödöse behövet av lökaler öch bösta der fö r nye-
tablering. 
 

Fastighetsbeståndet 
Bölaget har en sammanlagd uthyrningsbar lökalyta 
öm 67 675 m² fö rdelat pa  24 öffentliga lökaler (skölör, 
daghem öch va rdinra ttningar) öch 29 kömmersiella 
lökaler (köntör, industri- öch affa rslökaler). Sma  öch 
medelstöra fö retag samt kömmun öch landsting a r de 
huvudsakliga hyresga sterna till fö retagets lökaler. 
Vidare har bölaget 447 böstadsla genheter öm 26 967 
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 fö retaget 123 servicela genheter / 
rum öm 4 666 m² pa  ölika serviceböenden. Fastighet-
erna har varit fullva rdesfö rsa krade hös IF Skadefö r-
sa kring under 2018. Ambitiön finns att sa lja ut fastig-
heter söm skapar driftsunderskött i fö retaget. 
 

Finansiell ställning 
Bölagets la n uppga r till 435,7 Mkr (440,1) med fö rdel-
ningen mellan bunden 66,39 % (71,74 %) öch rö rlig 
33,61 % (28,26 %) ra nta. Stra van efter att uppna  fi-
nanspölicyns ma l öm en tredjedel rö rlig ra nta har ge-
nömfö rts under 2019. Den genömsnittliga ra ntan un-
der 2018 var 1,50 % (1,62). Bölagets ra ntefö rfall fö r-

delar sig fra n 2019-2027, vilket inneba r en genöm-
snittlig ra ntebindningstid pa  2,25 a r (2,63). Likvida 
medel finns pa  35.528 Tkr öch inga r i en köncernkön-
tölö sning med Bergs Kömmun söm töppköntöinneha-
vare. 
 

Resultat 
Hyresinta kterna fö r 2018 uppgick till 85,6 Mkr (84,5), 
en ö kning med 1,1 Mkr. Lökalhyrörna har ra knats upp 
med i snitt 1,69 % (1,18) öch bösta der med 0,95 % 
(0,75). Stö rre vakanta lökalytör fanns i Hacka s - kön-
törshuset öch IT-ga rden samt i Myre gamla fö rsköla. 
Vakanta böstadsytör har funnits i Hacka s öch Myrvi-
ken. Resultat efter finansiella pöster blev 2018 3,4 
Mkr (-61,8). Ett pösitivt resultat tröts kall öch snö rik 
vinter i bö rjan av a ret. Under 2018 utförmades nya 
a gardirektiv fö r Bergs Hyreshus AB. De ekönömiska 
kraven fra n a garna har ra knats fö r 2018 öch ja mfö rel-
sea ret 2017 inöm parentes. Driftnettö uttryckt i prö-
cent blev fö r 2018 31,5 % (32,5 %), kravet ha r a r 35 
% pa  en rullande fema rsperiöd. Pa  direktavkastning 
finns ett krav pa  5,5 % pa  en rullande fema rsperiöd, 
detta blev fö r 2018 4,93 % (5,06 %).  
 

Ägarförhållanden 
Bölaget a r söm tidigare na mnts ett hela gt dötterbölag 
till Bergab AB (556574-8810). Bergs Hyreshus AB a r 
huvuda gare till Mö tesplats Oviken AB (556940-8171) 
med 99,9 % innehav av aktierna. Bergs Hyreshus AB 
a ger Bergs Hyreshus Hölding AB till 100 %. Bergs Hy-
reshus Hölding AB a r ett höldingbölag söm bildats fö r 
att a ga öch fö rvalta dela gda dötterbölag samt pröjekt-
verksamheter söm kra ver eget bölag. Bergs Hyreshus 
Hölding AB a ger i sin tur Bösta der i Berg AB till 100 %, 
vilket har varit vilande. 
Köncernredövisning sker i möderbölaget Bergab AB. 
Köncernintern fö rsa ljning utgö r 1,41 % av tötala fö r-
sa ljningen öch köncerninterna inkö pen utgö r 8,51 % 
av tötala inkö pen. Inöm köncernen ra knas Bergab AB, 
BTEA Energi AB, BTEA AB öch Mö tesplats Oviken AB. 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Bölagets satsningar pa  lökaler förtsa tter. Byggnatiön-
en av en ny fullstör idröttshall i Svenstavik har pa bö r-
jats. Hallen byggs pa  skölömra det intill na ridröttsplat-
sen öch skapar da rigenöm en helhet av idröttsdelarna 
bela gna pa  öch invid skölömra det i Svenstavik.  
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Bölaget har öcksa  arbetat intensivt med att planera 
öch bö rja genömfö ra anpassningar av lökaler fö r att 
mö ta Bergs Kömmuns fö ra ndrade behöv. Lökaler i 
Svenstavik har pröjekterats fö r ömbyggnad till tva  fö r-
skölör vilket nu handlas upp enligt LOU öch Klö vsjö  
sköla byggs öm öch ut fö r att kunna ta emöt fler fö r-
skölebarn. En viktig pusselbit i att ö ka attraktiviteten 
vid Klö vsjö  sköla har varit det samarbete med Klö vsjö  
IF söm inletts öch nu givit en fa rdigbyggd na ridrötts-
plats pa  skölga rden. Under slutet av 2018 fö rva rvades 
ett antal markömra den öch delar av fastigheter fra n 
Bergs Kömmun. Det a r ett led i att fö rtydliga a gande 
öch ansvar i drift öch skö tsel av ölika ömra den. Till-
tra de har skett under inledningen av a r 2019. Bölagets 
underha llsarbete förtsa tter att ö ka. Under a ret har ett 
stö rre reliningarbete genömfö rts i en a ldre fastighet, 
bölaget har inlett byten av a ldre la ssystem till ett digi-
talt passivt system vilket pa  sikt kömmer ge en en-
klare öch köstnadseffektivare fö rvaltning. Ett stört 
arbete har öcksa  lagts ned pa  a tga rder efter dels OVK 
öch dels radönma tningar. A tga rderna i anslutning till 
radönma tningarna kömmer tröligen att medfö ra a t-
ga rder under flera a r da  arbetet a r tidskra vande. Böla-
get har arbetat med att ta fram en ny web-plats fö r att 
kunna erbjuda full funktiönalitet via möbilteleföner 
öch surfplattör. Det kömmer öcksa  att medfö ra en 
hö gre servicegrad via fler e-tja nster öch en ö kad till-
ga nglighet fö r hyresga sterna, sa va l la genhetshyres-
ga ster söm lökalhyresga ster. Under slutet av a ret in-

fö rdes öcksa  en köntinuerlig NKI-ma tning fö r att vi 
ska kunna fö lja hur va ra hyresga ster upplever öss söm 
va rd. Det inneba r att ett mindre antal hyresga ster fa r 
undersö kningen varje ma nad sa  att svaren sprids ö ver 
a ret öch uppfö ljningen inte blir sa  punktbetönad. Det 
ger öcksa  bölaget en chans att pa  ett bra sa tt hantera 
de kömmenterar söm kömmer in fra n ma tningen. 
Bölaget sta mde fö rsa kringsbölaget avseende skadere-
gleringen av branden i skölkö ket pa  Hacka s sköla 
pa sken 2016. En fö rlikning na ddes under augusti öch 
skaderegleringen a r numera helt avslutad. Bölaget har 
sta mt en lökalhyresga st söm la mnat sa va l lökal söm 
sitt köntrakt under ga llande köntraktsperiöd. Tva  rad-
hus öch en villa i Svenstavik har sa lts öch lika sa  bad-
huset i Ljungdalen. 
 
Nya redovisningsprinciper 
Detta a r Bergs Hyreshus AB:s femte a rsredövisning 
uppra ttad enligt BFNAR 2012:1 A rsredövisning (K3). 
Se redövisningsprinciperna fö r ytterligare införmat-
iön. 
 

Förväntad framtida utveckling 
Efterfra gan pa  bösta der har inte mattas av under 
2018. Bölaget tittar da rfö r pa  ölika sa tt att skapa fler 
la genheter i Bergs Kömmun. Ha r sker vitt skilda a tga r-
der, sa  söm att se ö ver lökaler söm kan vara la mpliga 
fö r ömbyggnad likava l fastigheter söm kan vara  

 
 
 
 
 
 
 
 

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 
Belöpp i Tkr 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Resultat fö re bökslutsdispösitiöner 3 360 -61 796 -3 021 -11 985 531 

Balansömslutning 496 430 484 742 487 809 491 406 493 522 

La ngfristiga skulder 435 804 440 174 443 155 446 898 450 255 

Eget kapital 30 975 18 693 17 633 20 548 19 911 

 

Eget kapital      
  Aktie Uppskrivnings- Fritt  

  kapital fond eget kapital 

Vid a rets bö rjan  1 600 67 418 -50 325 

  10 000 Aktiea gartillskött, erha llna  

Skatteeffekt  -2 038  

Uppskrivningsfönd, upplö sning  -50 325 50 325 
Dispösitiön enligt a rssta mmöbeslut 

A rets resultat 
  4 320 

Vid årets slut  1 600 15 055 14 320 



7 

 

la mpliga att avyttra söm utvecklingspröjekt fö r andra 
parter. Resultatet bedö ms förtsa tta att utvecklas pösi-
tivt, döck i en la gre takt. Detta med ha nsyn till den 
ra ntebana söm bölaget bedö mer söm realistiskt efter 
analys av Riksbankens, Könjunkturinstitutets öch 
Kömmuninvest prögnöser. 
 

Personal 
Bölaget besta r av 19 ansta llda, 15 ma n öch 4 kvinnör 
varav 13 köllektivansta llda öch 6 tja nstema n. Under 
a ret har ytterligare en drifttekniker tillsatts. Körttids-
sjukfra nvarön (1-59 dagar) inöm bölaget uppgick till  
2,1 % (2,0) öch la ngtidssjukfra nvarön (>59 dagar) 
uppgick till  4,3 % (0,9). Ma let fö r 2018 var att kört-
tidsfra nvarön skulle ligga pa  eller under 2,0 % vilket 
na stan uppna ddes. Ma let fö r 2019 ligger kvar pa  2,0 
%. 
 

Miljö 
Bölagets miljö arbete fortgår lö pande med uppdate-
ringar av: 
-     Mötörva rmarstölpar med tids- öch klimatstyrning 
-     Radiatörtermöstater 
-     Tryckstyrda pumpar 
-     Nya ventilatiönsaggregat i la genheter med va rme-
va xlare 
-     Fö nsterbyten fö r att minska energifö rbrukning 
-     Vattenbesparing 
-     Radönma tningar i va ra bösta der, kömplett genöm-
ga ng. 
Radön: Syftet med ma tningen a r att ta reda pa  öm ra-
dönhalten i böstaden a r hö gre a n referensniva n 200 
Bq/m3. Fö r de bösta der da r radönhalten ligger ö ver 
referensniva n bö r, öch i vissa fall ska, a tga rder vidtas 
fö r att fa  ner halten sa  la gt söm det a r mö jligt öch rim-
ligt. Fastighetsa garen a r ansvarig fö r att ma tningar 
gö rs öch att a tga rder vid behöv vidtas. Kömmunens 
miljö - öch ha lsöskyddsna mnd har det öperativa till-
synsansvaret öch kan fö rela gga öm att ma tning eller 
a tga rd ska gö ras. Stra lsa kerhetsmyndigheten uppskat-
tar att det finns na rmare 400 000 bösta der i Sverige 
söm har hö gre radönhalt a n referensniva n. I flerbö-
stadshus behö ver ma tningar gö ras i alla la genheter 
med markköntakt öch a tminstöne i ett urval av ö vriga 
la genheter. I metödbeskrivningar fö r bösta der finns 
rekömmendatiöner öm hur ett sa dant urval kan gö ras. 
Beröende pa  resultatet av ma tningen i dessa la genhet-
er kan det bli nö dva ndigt att ma ta i fler la genheter. 

Eftersöm respektive kömmun har det öperativa till-
synsansvaret kan de alltid fö rela gga öm att radönma t-
ning ska gö ras. 
Vattensparprögram: Vi byter munstycke till blandarna 
i samtliga bösta der samt duschmunstycken. Utbyte av 
perlatörn söm a r uppbyggda med ett raster, membran 
öch en vakuumkammare. Na r vattenstra len tra ffar 
membranet pressas detta ihöp möt ett raster söm bil-
dar sma  kanaler. Effekten blir ungefa r söm man tryck-

er ihöp en vattenslang. Det blir en kraftig fartö kning 
pa  vattnet. I na sta sekvens passerar vattnet rastret 
öch kömmer fram via vakuumkammaren. Av den hö ga 
farten öch tillsammans med vakuumkammaren bildas 
ett undertryck i silen öch via ett antal luftkanaler sugs 
c:a 40 % luft in öch blandas i vattnet. Na r sen vattnet 
kömmer ut ur perlatörn har det en hö g fart öch en 
mycket behaglig stra le. Allt tack vare en mycket ge-
nömta nkt teknik söm varken finns i nya eller gamla 
blandare da r man anva nder sig av ölika stryptekniker. 
En enkel tumregel a r att man spar mellan 15-30 % 
kallvatten öch 7-10 % pa  energiköstnaden pa  befint-
liga fö rbrukning. Vid en ömra kning till krönör blir be-
sparingen c:a 600-1500 kr/ la genhet öch a r. Styrelsen 
bekra ftar att dispöneringen av fö rfögande vinstmedel 
a r acceptabel med ha nsyn till bölagets ekönömiska 
sta llning. Vad betra ffar bölagets resultat öch sta llning i 
ö vrigt, ha nvisas till efterfö ljande resultat- öch balans-
ra kningar med tillhö 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 10 000 000 

a rets resultat 4 320 183 

Tötalt 14 320 183 

Balanseras i ny ra kning 14 320 183 

  

Summa 14 320 183 
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 Resultaträkning 

Belopp i Tkr Not 2018-01-01- 2017-01-01- 

  2018-12-31 2017-12-31 

     

Nettöömsa ttning 2,3 85 596 84 473 

O vriga rö relseinta kter 4 4 563 4 422 

Aktiverat arbete fö r egen ra kning  86 - 

  90 245 88 895 

     

Rörelsens kostnader     

Drift- öch underha llsköstnader 5 -42 890 -39 554 

Fastighetsskatt  -427 -476 

O vriga externa köstnader 6,8 -7 306 -7 547 

Persönalköstnader 7 -11 221 -12 206 

Av– öch nedskrivningar av materiella     

anla ggningstillga ngar 9 -17 316 -83 345 

O vriga rö relseköstnader 10 - -211 

Rörelseresultat  11 085 -54 444 

     

Resultat från finansiella poster     

O vriga ra nteinta kter öch liknande inta kter 11 582 596 

Nedskrivningar av finansiella anla ggningstill-    

ga ngar öch körtfristiga placeringar  -1 114 - 

Ra nteköstnader öch liknande köstnader 12 -7 193 -7 948 

Resultat efter finansiella poster  3 360 -61 796 

     

    

Bökslutsdispösitiöner 13 179 118 

Resultat före skatt  3 539 -61 678 

     

Skatt pa  a rets resultat 14 781 10 752 

     

Årets resultat  4 320 -50 926 
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 Balansräkning 

Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Fö rvaltningsfastigheter 15 421 031 430 931 

Maskiner öch andra tekniska anla ggningar 16 831 944 

Pa ga ende nyanla ggningar öch fö rskött avseende    

materiella anla ggningstillga ngar 17 10 663 235 

  432 525 432 110 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Fördringar hös köncernfö retag  22 385 20 000 

Andelar i köncernfö retag 18 221 835 

Andra la ngfristiga va rdepappersinnehav 19 72 70 

O vriga la ngsiktiga fördringar  205 349 

  22 883 21 254 

      

Summa anläggningstillgångar  455 408 453 364 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager mm    

Ra varör öch fö rnö denheter  620 565 

  620 565 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfördringar  800 1 047 

Aktuell skattefördran  125 111 

O vriga fördringar  2 737 1 388 

Fö rutbetalda köstnader öch upplupna inta kter  3 796 3 366 

Fördran Bergs Kömmun  32 944 24 901 

  40 402 30 813 

    

    

Summa omsättningstillgångar  41 022 31 378 

      

Summa tillgångar  496 430 484 742 
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 Balansräkning 

Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  1 600 1 600 

Uppskrivningsfönd  15 055 67 418 

  16 655 69 018 

    

Fritt eget kapital 20   

Balanserad vinst eller fö rlust  10 000 601 

A rets resultat  4 320 -50 926 

  14 320 -50 325 

      

Summa eget kapital  30 975 18 693 

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade ö veravskrivningar 21 6 851 7 030 

  6 851 7 030 

    

Avsättningar    

Avsa ttningar fö r uppskjuten skatt 22 2 479 1 222 

  2 479 1 222 

Långfristiga skulder 23   

O vriga skulder till kreditinstitut  411 000 413 300 

La ngfristiga skulder Bergs Kömmun  24 775 26 842 

O vriga la ngfristiga skulder  29 32 

  435 804 440 174 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantö rsskulder  9 792 6 851 

Körtfristiga skulder till köncernbölag  4 640 4 727 

O vriga körtfristiga skulder  369 349 

Upplupna köstnader öch fö rutbetalda inta kter  5 520 5 696 

  20 321 17 623 

    

      

Summa eget kapital och skulder  496 430 484 742 
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 Kassaflödesanalys 

Indirekt metöd anva nds.    

  2018-01-01- 2017-01-01- 

Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella pöster   3 360 -61 796 

Justeringar fö r pöster söm inte inga r i kassaflö det   17 870 81 976 

Betald skatt   -14 -11 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

  21 216 20 169 

        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

O kning (-)/ Minskning (+) av varulager   -55 137 

O kning (-)/ Minskning (+) av rö relsefördringar   548 -4 341 

O kning (+)/ Minskning (-) av rö relseskulder   2 695 -2 248 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   24 404 13 717 

        

Investeringsverksamheten       

La mnade aktiea gartillskött  -500 - 

Fö rva rv av köncernfö retag  -50 - 

Avyttring av dötterfö retag  50 - 

Fö rva rv av materiella anla ggningstillga ngar   -7 869 -40 576 

Avyttring av materiella anla ggningstillga ngar  72 - 

Fö ra ndring av pa ga ende nyanla ggningar   -10 428 22 463 

Avyttring av fö rvaltningsfastigheter  440 2 280 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -18 285 -15 833 

        

Finansieringsverksamheten       

La mnade la n öch ö vriga la ngfristiga fördringar   144 173 

Fö ra ndring fördran köncernfö retag  -1 773 - 

Erha llna aktiea gartillskött  10 000 - 

Amörtering av la n   -4 367 -2 983 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 004 -2 810 

      

Årets kassaflöde   10 123 -4 926 

    

Likvida medel/Koncernkonto vid årets början   25 405 30 331 

Likvida medel/Koncernkonto vid årets slut   35 528 25 405 

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

- Av-/nedskrivningar   17 316 83 345 

- Vinst avyttring fastigheter/inventarier   -560 -1 581 

- Fö rlust avyttring fastigheter/inventarier   - 212 

-Nedskrivning andelar dötterbölag  1 114 - 

  17 870 81 976 

I belöppet likvida medel/köncernköntö inga r del i körtfristig fördran pa  Bergs Kömmun pa   

35.528 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 nyttjan-
deperiöder 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 m m 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 fö retagets 
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 inte bedö mts behö -
vas 2018 da  fö ra ndringar har skett till detta a r öch vi 
behö ver se öm va rdefö ra ndringarna a r besta ende 
ö ver tid enligt bölagets "Pölicy fö r fastighetsva rde-
ring". 
 
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 inta kt na r 
ra tten att fa  utdelning bedö ms söm sa ker öch kan be-
ra knas pa  ett tillfö rlitligt sa tt. 
 

 



16 

 

 

 
 
 

 
 

 

Not 2 Hyresintäkter     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Bösta der minus rabatter 30 923 30 285 

Lökaler 55 991 55 597 

P-platser, garage, ö vrigt 3 026 1 590 

Summa 89 940 87 472 

Avga r hyresbörtfall -4 344 -2 999 

Summa hyresintäkter 85 596 84 473 

      

Not 3 Operationell leasing - leasegivare 
Bölaget a r leasegivare genöm öperatiönella leasingavtal avseende bösta der öch lökaler söm hyrs ut till 
kunder. Summan av a rets variabla avgifter söm inga r i ra kenskapsa rets resultat uppga r till 85.596 Tkr 
(84.473). Framtida minimileaseavgifter avseende uppsa gningsbara öperatiönella leasingavtal fö rfaller 
enligt fö ljande:  

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Inöm ett a r 17 779 32 342 

Mellan tva  öch fem a r 67 817 47 238 

Senare a n fem a r  4 893 

 85 596 84 473 

   

Not 4 Övriga intäkter     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Lö nebidrag 61 224 

Ej reglerade fö rsa kringsskadör 610 417 

Fö rvaltningsuppdrag 118 232 

Diverse inta kter 119 110 

Vidarefakturerade köstnader 3 152 1 868 

Vinst avyttring fastigheter 503 1 571 

Summa 4 563 4 422 
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Not 7 Anställda och personalkostnader 
Medelantalet anställda     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Ma n 15 14 

Kvinnör 4 4 

Totalt 19 18 

      

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Styrelse öch VD 1 362 1 316 

O vriga ansta llda 9 627 10 375 

Summa 10 989 11 691 

Söciala köstnader 3 277 3 739 

(varav pensiönsköstnader) 796 828 

Av fö retagets pensiönsköstnader avser 223 Tkr (210 Tkr) fö retagets styrelse öch VD. 

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

Not 5 Drift- och underhållskostnader     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

El, va rme, vatten öch söphantering 22 183 22 036 

O vriga drift- öch underha llsköstnader 20 707 17 518 

Summa 42 890 39 554 

      

Not 6 Operationell leasing - leasetagare 
Bölaget a r leasetagare genöm öperatiönella leasingavtal avseende hyra av fö rskölemöduler. Summan av 
a rets köstnadsfö rda leasingavgifter avseende öperatiönella leasingavtal uppga r till 1.808 Tkr  
(1.727). Framtida minimileaseavgifter avseende uppsa gningsbara öperatiönella leasingavtal fö rfaller en-
ligt fö ljande: 

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Inöm ett a r 564 378 

Mellan tva  öch fem a r - 941 

Senare a n fem a r - - 

 564 1 319 
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Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Deloitte AB   

Revisiönsuppdrag 147 102 

Revisiönsverksamhet utö ver revisiönsuppdraget 28 19 

Skattera dgivning 86 18 

Andra uppdrag 7 3 

Summa 268 142 

   

   

Not 9 Av– och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar     
 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Byggnader 14 382 15 100 

Avskrivning av uppskrivna fastigheter 2 613 801 

Maskiner öch andra tekniska anla ggningar 130 124 

Inventarier, verktyg öch installatiöner 191 219 

Nedskrivning byggnader - 80 434 

A terfö ring av tidigare nedskrivningar - -13 333 

Summa 17 316 83 345 

      

Not 10 Övriga rörelsekostnader     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Fö rlust avyttring maskiner - 211 

Summa - 211 
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Not 12 Räntekostnader och liknande kostnader     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Ra nteköstnader, köncernfö retag 951 1 043 

Ra nteköstnader, ö vriga 1 122 1 217 

Ra nteköstnader fastighetsla n 5 120 5 688 

Summa 7 193 7 948 

      

Not 11 Ränteintäkter och liknande intäkter     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Ra nteinta kter, köncernfö retag 516 500 

Ra nteinta kter, ö vriga 66 96 

Summa 582 596 

      

Not 13  Bokslutsdispositioner     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Skillnad mellan skattema ssig öch redövisad avskrivning:   

-Byggnader öch mark -168 -168 

-Maskiner öch andra tekniska anla ggningar -11 50 

Summa -179 -118 
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Not 14 Skatt på årets resultat     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Uppskjuten skatt 781 10 752 

 781 10 752 

      

Avstämning av effektiv skatt     

 2018-01-01- 2017-01-01- 

 2018-12-31 2017-12-31 

Resultat fö re skatt 3 539 -61 678 

Skatteköstnad 22 % (22 %) -779 13 569 

Skatteeffekt av:   

Ej avdragsgilla köstnader -505 -273 

Ej skattepliktiga inta kter 49 56 

Skattema ssiga justeringar 1 749 -2 663 

Justering avskrivning byggnader 266 63 

Redovisad effektiv skatt 781 10 752 

      



21 

 

Not 15 Förvaltningsfastigheter     

 2018-12-31 2017-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

-Vid a rets bö rjan 646 665 614 216 

-Nyanskaffningar 7 660 41 445 

-Utrangering -87 -256 

-Fö rsa ljningar -2 396 -7 702 

-Omklassificering -383 - 

-Erha llna bidrag - -1 038 

Vid årets slut 651 459 646 665 

Ackumulerade avskrivningar   

-Vid a rets bö rjan -151 405 -137 846 

-A terfö rda avskrivningar pa  utrangeringar 39 45 

-A terfö rda avskrivningar pa  avyttringar 598 1 496 

-A rets avskrivning -14 382 -15 100 

Vid årets slut -165 150 -151 405 

Ackumulerade uppskrivningar   

-Vid a rets bö rjan 86 433 23 274 

-A rets avskrivning pa  uppskrivet belöpp -2 612 -801 

-A rets uppskrivningar - 63 960 

Vid årets slut 83 821 86 433 

Ackumulerade nedskrivningar   

-Vid a rets bö rjan -150 762 -89 158 

-A terfö rda nedskrivningar pa  avyttringar öch utrangeringar 1 663 5 497 

-Under a ret a terfö rda nedskrivningar - 13 333 

-A rets nedskrivningar - -80 434 

Vid årets slut -149 099 -150 762 

      

Redovisat värde vid årets slut 421 031 430 931 

Varav markva rde 25 611 25 761 

   

Verkligt va rde 527 134 453 347 

      

Verkligt va rde har bera knats fö r la gsta kassaflö desgenererande enhet utifra n Datschas va rde-
ringsinstrument. Enligt antagen "Pölicy fö r fastighetsva rdering" sa  anva nds Bergs Hyreshus 
AB:s faktiska siffrör ga llande hyra öch driftsköstnader. 
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Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar     

 2018-12-31 2017-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

-Vid a rets bö rjan 5 281 5 520 

-Nyanskaffningar 208 208 

-Avyttringar öch utrangeringar -300 -447 

 5 189 5 281 

Ackumulerade avskrivningar   

-Vid a rets bö rjan -4 337 -4 411 

-A terfö rda avskrivningar pa  avyttringar öch utrangeringar 300 418 

-A rets avskrivning -321 -344 

 -4 358 -4 337 

Redovisat värde vid årets slut 831 944 

      

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott materiella  

anläggningstillgångar     
 2018-12-31 2017-12-31 

Vid a rets bö rjan 235 22 698 

Investeringar 10 428 -22 463 

Redovisat värde vid årets slut 10 663 235 

      

Not 18 Andelar i koncernföretag     

 2018-12-31 2017-12-31 

Ackumulerade anskaffningsva rden:   

-Vid a rets bö rjan 5 900 5 900 

-Aktiea gartillskött 500 - 

Vid a rets slut 6 400 5 900 

   

Ackumulerade nedskrivningar:   

-Vid a rets bö rjan -5 065 -5 065 

-A rets nedskrivningar -1 114 - 

Vid a rets slut -6 179 -5 065 

   

Redovisat värde vid årets slut 221 835 
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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. 

Bergs Hyreshus Hölding AB har inte haft na gön verksamhet under a ret. 

    

 Antal  Redovisat 

Dotterföretag / Orgnr. / Säte andelar i % värde 

Mö tesplats Oviken AB, 556940-8171, Hacka s 999 99,9 171 

Bergs Hyreshus Hölding AB, 559165-3349, 

Hacka s 

500 100 50 

   221 

        

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav     

 2018-12-31 2017-12-31 

Ackumulerade anskaffningsva rden:   

-Vid a rets bö rjan 70 70 

-Inkö p 2 - 

Redovisat värde vid årets slut 72 70 

      

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar 

 2018-12-31 2017-12-31 

HBV 40 40 

SABO Byggnadsfö rsa krings AB 30 30 

Samling Na ringsliv Ja mtland 2 - 

 72 70 

      

Not 20 Disposition av vinst eller förlust   

Fö rslag till dispösitiön av bölagets vinst eller fö rlust 
Styrelsen fö resla r att fritt eget kapital, 14.320.183 krönör, dispöneras enligt 
fö ljande: 

 

 2018-12-31 

Balanseras i ny ra kning 14 320 
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Not 22 Uppskjuten skatt       

2018-12-31 Uppskjuten Uppskjuten  

 skattefordran skatteskuld Netto 

        

Va sentliga tempöra ra skillnader 15 670 -18 441 -2 770 

O vriga tempöra ra skillnader 291 - 291 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 15 961 -18 441 -2 479 

    

Bökfö rt va rde uppskjuten skattefördran/skuld 2018-12-31 a r 2.501 Tkr. 

    

2017-12-31    

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

O vriga tempöra ra skillnader 142 - 142 

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

    

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 12.529 
Tkr (12.999) 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 köncernbidragsspa 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 21 Ackumulerade överavskrivningar     

 2018-12-31 2017-12-31 

      

Byggnader öch mark 6 509 6 677 

Maskiner öch inventarier 342 353 

  6 851 7 030 
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Not 23 Långfristiga skulder     

 2018-12-31 2017-12-31 

      

La n vid a rets bö rjan fra n ö vriga kreditinstitut 413 300 414 950 

La n vid a rets bö rjan fra n Bergs Kömmun 26 842 28 175 

A rets amörtering -4 367 -2 983 

 435 775 440 142 

   

Fö rfallötidpunkt, inöm ett a r fra n balansdagen 55 000 47 000 

Fö rfallötidpunkt, 2-5 a r fra n balansdagen 282 850 337 850 

Skulder söm fö rfaller senare a n fem a r fra n balansdagen 97 925 55 292 

 435 775 440 142 

Lån som förfaller förfaller till omsättning. 

Uppskattad amortering under 2019 är 4,7 Mkr. 

Ställda säkerheter för övriga skulder     

 2018-12-31 2017-12-31 

 - - 

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

Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 

Fö rberedande fö rhandling i Tingsra tten har skett i ma let med va r sta mning av en lökalhyresga st. Fö rlikning 
har inte varit mö jlig att na  öch bölaget fö rbereder nu huvudfö rhandling. 
Bölaget har avbrutit en stö rre upphandling av hantverkartja nster. Den kömmer att ömarbetas öch publice-
ras pa  nytt. 
En upphandling av ömbyggnad av lökaler till tva  fö rskölör i Svenstavik har publicerats. Na r ömbyggnatiön-
erna a r klara kömmer de tillfa lliga fö rskölelökalerna söm finns pa  del av skölömra det i Svenstavik att aveta-
bleras. 
I slutet av a r 2018 fattade a garna Bergs Kömmun beslut öm att bölagets verksamhet skall infö rlivas i Bergs 
Kömmuns fö rvaltning. Det arbetet har inletts öch kömmer att slutfö ras till 2019-12-31 enligt Bergs Köm-
munfullma ktiges beslut. Bölaget söm sa dant kömmer att finnas kvar fö r att a ga fastigheterna medan all 
verksamhet öch persönal fö rs ö ver till den kömmunala fö rvaltningen. Tva  styrelseledamö ter har la mnat 
styrelsen genöm egen avga ng under bö rjan av a r 2019. Detta pa  grund av persönliga ska l öch ö verva gan-
den. 
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Not 25 Ställda säkerheter och eventualför-

pliktelser  2018-12-31 2017-12-31 

Ställda säkerheter     

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

Summa  - - 

     

Eventualförpliktelser     

Eventualfö rpliktelser  - - 

Eventualfö rpliktelser Fastigö  134 175 

Summa  134 175 
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Olika säsonger 

Vacker omgivning 

Bo hos oss! 
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