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”Jag älskar att få åka 
till jobbet varje dag.”
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Året handlade om att prioritera och 
fundera på vad som är allra viktigast i vår 
verksamhet. Vilken är vår grunduppgift och 
hur ska vi leva upp till den? Vi tog fram en ny 
affärsplan 2012 med tydliga beskrivningar av 
strategiområden och mål. Vi identifierade våra 
tre största utmaningar, att klara av att förnya 
våra fastigheter, att påbörja nyproduktion 
då efterfrågan på våra bostäder har ökat, 
samt att säkerställa en hållbar utveckling. Vi 
definierade också våra affärsområden och vår 
nya organisation.

Vår värdegrund har i högsta grad varit 
vägledande i den processen. Det har varit 
viktigt att involvera medarbetarna och att skapa 
en organisation som kan möta kunderna på ett 
professionellt sätt. Värdeorden är viktiga för att 
de ska vara vägledande i arbetet att bygga ett 
företag som är livskraftigt i längden och håller 
över tid. En av de saker jag är stolt över är att 
de nya värdeorden har förankrat sig så bra i 
verksamheten. Det syns både utåt och inåt i 
vårt dagliga arbete och detta är något vi måste 
fortsätta att arbeta med. 

Ja i högsta grad, 2013 handlade om att 
prioritera och fundera på vad som är allra 
viktigast i vår verksamhet. Vilken är vår 
grunduppgift och hur ska vi leva upp till den? 
Vi tog fram en ny affärsplan 2012 med tydliga 
beskrivningar av strategiområden och mål. 
Vi identifierade våra tre största utmaningar: 
att klara av att förnya våra fastigheter och 
påbörja nyproduktion då efterfrågan på våra 
bostäder har ökat och vi behöver säkerställa 
en hållbar utveckling. Vi definierade också våra 
affärsområden och vår nya organisation. 

Med tydligare struktur och administrativa 
stödprocesser ska vi få mer tid till våra kunder. 
De är idag nöjda med vårt arbete, men vi ska ge 
dem snabbare återkoppling när de vänder sig 
till oss. Framförallt vill jag inte sitta stilla utan vi 
måste hela tiden arbeta med att bli lite bättre 
varje dag. Förändringsarbetet handlar om att 
jobba med administration på ett mer effektivt 
sätt och skapa ett mer framtidsinriktat och 
strategiskt arbete. 

Det betyder att det vi gör är på långsikt och att 
det är livskraftigt ur ett ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt perspektiv. Det är därför vi har 
genomfört en omorganisation där vi blir mer 
personliga och serviceinriktade. 

Våra kunder ska känna sig speciella och 
prioriterade. Det är också därför vi ser över våra 
rutiner inom företaget. 

För att kunna agera enligt affärsmässiga 
principer – som nya lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag kräver och leva 
upp till ägarens krav på avkastning måste vi 
renodla och gå tillbaka till vårt grunduppdrag. 

Inom vårt uppdrag kan vi skapa möjlighet för 
boinflytande och hyra ut lokaler till föreningar 
och företag i bostadsområden som är till 
nytta för våra boende. Vi måste också ta ett 
samhällsansvar och se till att våra områden blir 
trygga, trivsamma och attraktiva. Vi behöver 
även fortsätta stärka ekonomin i bolaget för 
att kunna fortsätta bostadsbyggande och 
förnyelsen av vårt fastighetsinnehav.

På väg mot ett långsiktigt och hållbart 
Alfta - Edsbyns Fastighets AB.

VD har ordet

Hur har de nya värdeorden personlig, 
handlingskraft och service präglat arbetet
med att förändra Aefabs organisation?

Hur skulle du som VD vilja summera 
året som gått?

Du brukar säga att Aefab måste möta
och tro på framtiden.

Vad ska den nya organisationen leda till 
under 2014?

Ni tog också fram en ny vision för Aefab 
under 2012, ni vill ha Sveriges mest 
nöjda hyresgäster inom de kommunala 
fastighetsbolagen! Vad betyder visionen 
för dig?
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Vi har ett stort ansvar, även jag som VD känner 
ett stort personligt ansvar. De människor som 
flyttar till kommunen ska kunna bo hos oss, 
gå i förskola och skola hos oss, utöva sin fritid 
hos oss, handla i våra butiker och slutligen 
bo på våra äldreboenden. Alfta-Edsbyns 
Fastighets AB är med på hela den livsresan. 
Det är därför jag tycker att vi, om någon, kan 
kalla oss samhällsbyggare. Men för att klara 
förändringana framåt måste vi börja bygga 
bostäder. Vårt mål är att starta minst ett 
bostads projekt per år och ambitionen är att 
bygga minst 10-20 lägenheter årligen.

Vi har levererat många bra projekt med hög 
kvalitet, men efter en lång process med 
överklaganden är jag stolt över att vi nu bygger 
för fullt på Öjollas. Jag är särskilt stolt över att 
vi bygger energieffektivt. Vi har även förvärvat 
två fastigheter i Alfta på Knagga Gård där 
vi bygger kontor för Helsingevatten och oss 
själva, det känns väldigt bra. Där kommer 
vi även att bygga ett antal lägenheter. Jag 
är också stolt över att vi är helt klara med 
fiberutbyggnaden i alla lägenheter, vilket har 
varit ett stort och lärorikt projekt som känns 
skönt att avsluta. Vi genomförde också ett stort 
projekt på Östra kyrkogatan där vi tillsammans 
med våra hyresgäster och sommarjobbare 
gjorde en fantastik satsning på den yttre miljön 
med ny lekplats, en boulebana, grillplatser och 
planteringar. Att bygga är för mig att tro på 
framtiden.

Jag skulle vilja säga att 2014 kommer att bli 
leveransens år. Under 2013 lade vi grunden 
för många av de utvecklings projekt som vi nu 
kommer att genomföra. Färdigställa Öjollas 
med inflyttning i september, Knagga Gård där 
Helsingevatten och vi flyttar in efter sommaren, 
påbörja byggnation av nya lägenheter i Edsbyn 
på Älvstranden, projektera nya lägenheter i 
Alfta och att fortsätta med att förbättra yttre 
miljön på våra områden. 

Ja, detta är något som gör mig särskilt stolt att 
få vara med och ge våra barn och ungdomar ett 
stöd för att de ska få möjligheten att kunna få 
ett varierat och aktivt liv på sin fritid. Jag vet hur 
mycket små bidrag kan göra och ibland kan vara 
avgörande för om en förening ska kunna bedriva 
sin verksamhet. All verksamhet är oftast på ideella 
krafter och de små bidragen ger våra barn och 
ungdomar möjligheter att de t ex ska kunna få 
åka på sitt första läger. Jag tycker sponsring som 
företagare är att ta samhällsansvar.

Ja, det är jag glad över, även om vi har några år 
kvar innan vi har en resultatnivå som är långsiktigt 
hållbar och klarar de förväntningar vi har på oss 
som samhällsbyggare så behöver vi också tjäna 
pengar. 

Jag tycker att vi har landat i en organisation som 
jag tror på stenhårt. Vi behöver dock finjustera 
och trimma in den ytterligare så vi kan ge den 
bästa servicen vi bara kan till våra kunder. I ett 
bolag som har en unik helhet och en fantastisk 
känsla att jobba i. Jag hoppas jag kan stanna 
åtminstone några år till för än är jag inte klar med 
mitt uppdrag. Jag älskar att få åka till jobbet varje 
dag. 

Mikael Reijer 
VD, Alfta Edsbyns Fastighets AB

Till 2025 förväntas en förändring av 
befolkningsstrukturen. Vilken blir Aefabs 
roll i den utvecklingen?

Vilket av byggprojekten under 2013 kan vi 
vara särskilt stolt över?

Om 2013 handlade om att skapa 
förutsättningar, vad kommer 2014 att 
handla om?

Företaget satsade på sponsring till 
lokala föreningar i kommunen, varför?

Det ekonomiska resultatet 2013 blev bättre 
än väntat.

Du har varit på Aefab i nästan tre år nu. 
Hur känns det?
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Sammanfattningsvis är följande mål 
uppställda i ägardirektivet:
Soliditeten ska vara minst 10%, bolaget ska 
långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att 
minska kommunens risktagande som ägare. 
Positiva resultat återinvesteras i verksamheten, 
alternativt används för att amortera lån för att 
därigenom uppnå soliditetsmålet. Borgensavgift 
utgår för av ägaren garanterat ansvar med 0,3 % 
av den årligen utnyttjade delen av kommunens 
borgenslöfte. Utdelning från bolaget ska 
långsiktigt lämnas motsvarande minst 2 % 
av aktiekapitalet.

Bostadsbolaget skall tillämpa en hyressättning 
som främjar låga, stabila och rimliga hyror inom 
hela kommunen. Hög servicenivå och kvalitet, 
vilket ska leda till att minst 90 % av hyresgästerna 
ska vara nöjda eller mycket nöjda med sitt 
boende med särskilt fokus på trivsel, trygghet 
och information. Bolagets marknadsandel av 
totala hyresbostadsmarknaden ska minskas. 
Hela bolagets förvaltningsprocess ska bygga på 
miljömässigt hållbar utveckling. 
Arbetet pågår med att utforma nytt ägardirektiv 
som skall anpassas utifrån det nya regelverket 
avseende affärsmässiga principer som gällerför 
allmännyttiga bostadsbolag från 2011.

Redovisning och uppföljning 
enligt ägardirektiv
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen 
utöver vad aktiebolagslagen anger redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det kommunala syftet med 
densamma och av kommunen uppställda mål. 

Utvärdering av styrelse och VD har skett i 
december 2013. Styrelseledamöterna och VD 
innehar ej uppdrag, andelar eller andra intressen 
i företag som bolaget har affärsförbindelser med. 
VD Mikael Reijer är även VD Alfta Industricenter 
AB som också är helägt av Ovanåkers kommun. 

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållande 

Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun (212000-
2304) och ingår i Ovanåkers kommuns koncern 
som upprättar koncernredovisning.

Verksamhetsbeskrivning
Aefab har idag 1571 lägenheter varav 649 finns 
i Alfta och 922 finns i Edsbyn. Dessa lägenheter 
består tillsammans av ca 100 000 kvm. De flesta 
bostadsbestånden i Alfta och Edsbyn är byggda 
under 1960-1980 talet, dvs. under åren med stöd 
för Miljonprogrammet. Vår senaste nybyggnation 
är området Triangeln som byggdes 2008. Under 
2014 slutförs återuppbyggnaden av Öjollas som 
tillför 29 lägenheter till lägenhetsbeståndet.
 
Vi förvaltar och underhåller även 
verksamhetslokaler och andra fastigheter 
åt Ovanåkers kommun. Totalt 68 000 kvm 
verksamhetslokaler förvaltas åt kommunen. 
Förvaltningsuppdraget särredovisas i 
resultaträkningen.
 
Aefabs anställda arbetar med allt ifrån ledning, 
administration och service, fastighetsförvaltning, 
byggnadsteknik, el- och driftsfrågor samt 
information och marknad. Största delen av 
personalen är fastighetsskötare, lokalvårdare och 
hantverkare.

Ägardirektiv
Ägardirektiv för verksamheten i Alfta-
Edsbyns Fastighetsbolag AB är antagna av 
kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun 
den 25 maj 2009, § 49.  Ägardirektivet anger 
ändamålet med bolagets verksamhet samt vilka 
mål bolaget skall sträva mot.  Alfta Edsbyns 
Fastighets AB ägs i syfte att på bästa sätt kunna 
utveckla kommunens attraktivitet för boende 
och företagande genom att erbjuda ett pris- 
och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder 
samt effektivt utnyttjande av förvaltningslokaler 
och näringslivslokaler. Målet är att bidra till 
ökad tillväxt, nyföretagande och etablering i 
kommunen.
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Tomas PerssonUlf Odenmyr

Lars Ekström Tord Berbres

Håkan Englund
ordförande 

Styrelse och revisorer

Ersättare:  
Lennart Alfredsson, Eva Holm, Uno Andersson

Valda revisor är KPMG, huvudansvarig är 
Margareta Sandberg och revisorssuppleant, 
Sven-Erik Mårtensson. 

Lekmannarevisorer valda av 
kommunfullmäktige:  
Nils-Erik Falk och Sven-Åke Holm.

Ordinarie ledamöter:  
Håkan Englund, Tomas Persson, 
Ulf Odenmyr, Lars Ekström, Tord Berbres

Under året har bolagets styrelse haft nio 
sammanträden. VD har varit sekreterare på 
dessa möten. Samtliga ledamöter har varit 
närvarande förutom på fyra möten då det varit 
en ledamot frånvarande.  Vid ett av dessa 
möten har ersättare varit inkallad. Ränterisker 
utvärderas löpande, ny finanspolicy är fastställd 
under året som anger hur avrapportering och 
uppföljning skall ske. Den interna kontrollen 
har under året följt planerna. Arbete pågår 
med att utifrån en riskbedömning upprätta 
intern kontrollplan för 2014. Bolagets 
ledning har under året träffat revisorerna och 
lekmannarevisorerna två gångar. Protokoll 
översändes löpande till revisorerna. Ärenden 
avseende förvärv av två fastigheter i Alfta har 
lämnats till kommunen för yttrande. Uppföljning 
av verksamhetsmål sker under egen rubrik.
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Affärsplan
För att uppfylla målen enligt ägardirektivet har 
bolaget fastställt en affärsplan. Ett utdrag ur 
bolagets fastställda affärsplan:

Affärsidé 
Vår affärsidé är att utveckla kommunens 
attraktivitet för boende och företagande genom 
att erbjuda ett utbud av hyresbostäder anpassat 
för flera målgrupper. Vi ska även arbeta för 
effektivt utnyttjande av kommersiella lokaler, 
butiker, förskolor och gruppboenden. 

Mål 
Vårt mål är att utveckla och förvalta attraktiva 
boenden i kommunen med personlig service för 
en levande region. Vi vill arbeta för en hållbar 
utveckling för framtida generationer. Vi ska arbeta 
för en bra arbetsmiljö och att medarbetarna ska 
känna ett helhetsansvar för bolaget och därmed 
kunderna samt känna att de har ett ekonomiskt 
ansvar.  Vi ska arbeta för att ge våra hyresgäster 
stora möjligheter att vara delaktiga i utvecklingen 
samt få dem att känna ett gemensamt 
ansvarstagande för kommunen. 

Måluppfyllelse
Ovanåkers kommun med koncernbolag tillämpar 
målstyrning genom balanserade styrkort. Aefab 
har ett 30 tal olika mål inom fem olika perspektiv 
(medborgare/kund, verksamhet & utveckling, 
medarbetare, ekonomi samt miljö). Aefab följer 
upp dessa mål i samband med delårsbokslut 
och årsbokslut och avrapporterar till ägaren. 
Sammanfattningsvis bedöms de flesta mål 
uppnådda under 2013. För det mål som ej 
uppnås pågår arbete med målet att dessa ska 
uppnås 2014. Detta gäller till exempel för målet 
om att bolagets fastigheter ska vara flexibla så 
de kan anpassa och ställas om vid behov. Några 
mål kommer att mätas först under 2014. För en 
fullständig redogörelse hänvisas till kommunens 
årsredovisning.

Våra kärnvärden

Personlig
Vi står för...

Handlingskraft
Service
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Vi vill ha Sveriges mest nöjda kunder 
inom de kommunala bostadsbolagen. 

vision

Vid flytt till regionen ska Aefab vara det 

första valet bland våra målgrupper.

Vi ska bidra till att öka kommunens 
befolkning genom att både vara ett attraktivt
bostadsbolag och en attraktiv arbetsgivare. 

Välkommen hem...

Våra kärnvärden

Personlig
Handlingskraft

Service

...

...
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Detta innebär att vissa underhållsåtgärder som 
tidigare kostnadsförts kommer att aktiveras som 
tillgång. 

Uthyrning
Uthyrningsläget har under året varit bra. Vakanser 
vid årets slut motsvarar cirka 0,5 % och avser nio 
lediga lägenheter i Alfta och fem lediga i Edsbyn. 
Flyttningsfrekvensen är för 2013 23,2 % (fg år 24,8 
%).

Investeringar
Årets investeringar uppgår till 28 629 tkr. Dessa 
fördelar sig på följande större poster: 
Byggnader, mark Knagga Gård (fd Alfta Järn), 
2 316 tkr, installation fiber i bolagets lägenheter, 
10 390 tkr, 2 st traktorer, 3 354, övrigt, 2 
632 tkr. Under året har 9 937 tkr nedlagts på 
återuppbyggnaden av Öjollas. Detta redovisas 
som pågående investering.

Bredbandsprojektet som nu avslutats efter 1,5 
år, (total investering under 2012 och 2013 är 
14,8 mkr) där vi installerat fiber i samtliga av 
Aefabs ägda lägenheter och gruppboenden är 
nu klar. Kommunikationsoperatör, som ansvarar 
för driften av nätet är Telia. Tjänsten som Telia 
levererar kallas för ”Öppen fiber”, vilket betyder 
att man kan välja på ett flertal olika leverantörer. 
Tjänsterna som kan levereras i nätet är Digital-
tv, internet samt telefoni. Vi är nu rustade för 
framtida tekniska utveckling med stor kapacitet i 
fibernätet.
 
Finansiering
Årets investeringar har finansierats med 
egna medel vilket även inkluderar erhållen 
försäkringsersättning. Under året har bolagets 
låneskuld amorterats med 12 029 tkr.
Bolagets låneskuld är uppdelade på fem lån 
med kapitalbindningstider på mellan 1 och 
5 år i enlighet med bolagets finanspolicy. 
Räntekostnaden för året uppgår till 12 536 tkr 
varav 930 tkr avser borgensavgift till kommunen. 
Bolagets likvida medel avser tillgodohavande på 
Ovanåkers kommuns koncernkonto. 

Ekonomisk analys
Resultat 
Aefab redovisar för 2013 ett resultat efter 
finansiella poster på 7 018,8 tkr (exkl .
jämförelsestörande intäkt 29 000 tkr). Resultatet 
föregående år vara var 5 487,8 tkr.

Som framgår av resultaträkningen redovisar 
Aefab för 2013 ett resultat efter finansiella 
poster på 36 018,8 tkr. I detta resultat ingår en 
jämförelsestörande intäkt på 29 000 tkr vilket 
innebär att resultatet utan denna intäkt uppgår 
till 7 018,8 tkr.  Jämfört med budget är resultatet 
4 069 tkr bättre.  Förklaringen till den positiva 
avvikelsen är främst att taxebundna kostnader 
blev 2 900 tkr lägre då året var mildare än 
ett normalår. Bolaget har sålt inventarier och 
fastigheter som totalt gett en vinst på 1 740 tkr. 
Bolagets synliga soliditet har ökat från 9,6 % 
till 10,4 %. Likviditeten (inklusive koncernkredit 
20 mkr) har ökat från 167 % till 188 %. Detta 
förklaras främst av att bolaget erhållit förskott 
på försäkringsersättning som skall täcka 
utbetalningar under 2014. 

Årets totala kassaflöde är -480 tkr. I 
kassaflödet ingår en amortering med 12 029 
tkr. Det redovisade resultat har påverkats 
av bokslutsdispositioner med totalt - 34 
000 tkr. Avsättning till ersättningsfond har 
skett med 29 000 tkr motsvarande erhållen 
försäkringsersättning samt 5 000 tkr i 
avskrivningar över plan (enligt gällande 
skatteregler) på maskiner och inventarier. 
Ersättningsfonden kommer att återföras under 
2014 genom ianspråktagande för avskrivning 
på byggnad (återuppbyggnaden av Öjollas). 
Redovisat resultat efter skatt uppgår till 1 324,6 
tkr vilket förslås överföras i ny räkning.

Inför övergången till det så kallade K3 regelverket 
2014 kommer en extern värdering av bolagets 
fastighetsinnehav att ske. Upplysning om detta 
värde är då obligatoriskt. Ett marknadsvärde 
på fastigheterna ger även möjlighet till 
marknadsmässiga jämförelser av soliditet, 
direktavkastning samt belåningsgrad i förhållande 
till marknadsvärdet på våra fastigheter. Från 
och med 2014 kommer bolaget i enlighet 
med K3 regelverket att tillämpa så kallade 
komponentavskrivningar på fastigheterna. 
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Nyckeltal jämfört med SABO företag
Synlig soliditet, uppgår för Aefab till 10,4 %. I 
och med de senaste årens positiva resultat har 
soliditeten ökat från 7,8 % 2009 till 10,4 %. 2012 
var snittet på SABO företag i samma storlek 15 %. 
Den långsiktiga målsättningen för Aefab är att 
öka soliditeten till 20 %. 

I kronor innebär detta att det egna kapitalt bör 
öka med cirka 30-35 mkr. Belåningsgraden på 
fastigheter uppgår till 90 % för Aefab. Jämförbara 
SABO företag har en belåningsgrad på 84 %. 
Likviditet inklusive beviljad kredit uppgår till 187 
% vilket är högre än jämförbara SABO företag. 

Direktavkastning fastigheter (bokfört värde) för 
AEFAB 2013 uppgår till 7,9 % vilket är i nivå med 
SABO företagen.

Underhåll räknat som kr/kvm uppgår för AEFAB 
till 142 kr vilket är något lägre jämfört med SABO 
företagen som ligger på 150 kr/kvm i snitt.

Sammanfattningsvis är det fortsatt prioritet på 
att genom positiva resultat förbättra bolagets 
soliditet. Positiva resultat ger utrymme att i 
framtiden kunna finansiera delar av investeringar 
utan upplåning och därigenom sänka 
belåningsgraden på den nivå som jämförbara 
SABO företag ligger på.
För övriga nyckeltal hänvisas till flerårsöversikten.

Hyresförändringar
Hyrorna höjdes den 1 januari 2013 med 1,5 %. 
Vi tillämpar systematisk hyressättning sedan 1 
juli 2012. Detta innebar att höjningen för 2013 
fördelades mellan 0,5 % och 2 %, beroende 
på målhyran. I december 2013 träffades en 
överenskommelse med hyresgästföreningen om 
hyreshöjning för 2014 med 1,9 %. Fördelningen 
utifrån målhyran blir då mellan 1 % och 4 %. 
Vi förhandlade även fram ett ramavtal som 
medger en hyreshöjning om 200 kr/lägenhet vid 
stamrenovering.

I den verksamhet som bolaget bedriver är de 
största riskerna hänförliga till ränteläge, vakanser 
och klimat. Vår höga belåning ställer krav på 
att vi kan säkerställa en för företaget hanterbar 
räntenivå.

Bolaget använder ränteswappar för att säkra 
delar av sin exponering för ränterisker. Säkring 
sker utifrån en helhetssyn vad gäller andel 
förfall av räntebindning i olika löptidsintervall. 
Hanteringen sker enligt riktlinjer som är 
fastställda i bolagets finanspolicy. Per 2013-12-
31 är 94 % av skulden räntesäkrat. Genomsnittlig 
räntebindningstid uppgår till 4,56 år. Förväntad 
snittränta 2014 uppgår till 3,64 %. Genomsnittlig 
kapitalbindningstid uppgår till cirka tre år. Under 
året har bolagets finanspolicy uppdaterats. 

Hyresnivå bostäder 1 % +/- 0,9 mkr

Vakansgrad 1 % +/- 0,9 mkr

Taxebundna kostnader 1 % +/- 0,3 mkr

Räntekostnader 1 % +/- 2,9 mkr

Drift- och underhåll 1 % +/- 0,2 mkr

Hur bolagets resultat påverkas vid en förändring av:

Risker i bolagets verksamhet

Känslighetsanalys
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Våra verksamheter 2013
Personal och organisation
Medelantalet anställda 2013 är 54 personer 
(fg år 52). Antalet tillsvidareanställda vid årets 
slut är 60 som motsvarar 54 helårsanställda, 
sex visstidsanställda och två extra lokalvårdare 
på timme. Personalens genomsnittsålder är 51 
år.  Vi har under året anställt en ekonom, två 
fastighetsskötare, en snickare, en projektledare, 
en drifttekniker och en lokalvårdare. Vi har 
anställt tre lärlingar på fastighetsskötarsidan i 
den så kallade utförandegruppen. Under året 
har några personer gått i pension. Vårt företag 
har och står inför organisationsförändringar, 
både inom administrationen och fastighets-
skötsorganisationen och nu sist inom lokalvården. 
Detta genererar i många utbildningstimmar för 
våra anställda då vi vill ha medarbetare som ska 
känna sig trygga i sitt arbete, i vad som krävs 
av dem. Alla har bland annat gått en utbildning 
i Affärsmannaskap i SABOS regi. Företaget är 
medlem i Företagsringen i södra Hälsingland. 
Såväl medarbetare som chefer har deltagit i 
nätverksträffar och utbildningar som anordnats 
av ringen.

Drift
Under 2013 har arbetet med omorganisationen 
fortskridit och från och med den 1 januari 
2014 är den i till stora delar igång. 
Organisationsförändringen omfattar hela drift- 
och marknadsorganisationen, vilket är uthyrning, 
störningar, besiktningar samt fastighetsskötsel.  
Syftet med omorganisationen är att skapa 
ett tryggare boende med högre service till 
våra hyresgäster, samt att styra drift- och 
marknadsorganisationen mot en effektivare och 
lönsammare verksamhet. Stora pensionsavgångar 
och en fortsatt utveckling och modernisering av 
bolaget ställer nya krav på kunskap. Det kommer 
att vara betydande för framtida skötseln och 
driften av fastigheterna, att utveckla medarbetare 
och verksamheten. 

Fokus på en ny organisation ska vara lönsamhet 
och långsiktighet med fokus på 10 år framåt i 
tiden. Sju fastighetsvärdar kommer att ansvara för 
samtliga lägenheter, samt skötsel av kommunens 
fastigheter.  Åtta fastighetsskötare kommer att 
ansvara för snöröjning, grönyteskötsel, samt 
diverse andra arbetsuppgifter. 

För att möta de nya kraven och anpassa oss till 
den nya organisationen så har även fordonsparken 
förändrats. Vi har köpt sex nya bilar för en summa 
av ca 900 000 kr. Ytterligare två bilar är beställda 
och levereras i början på mars. Dessutom har vi 
också köpt två stora traktorer av modellen Wille 
855 C, samt sålt sju äldre traktorer. 

Arbetet med upprustning av utemiljön på Östra 
Kyrkogatan är klart. Ca 850 000 kr har lagts 
ned på detta. Då ingår även en ny p-plats inom 
området. Fastighetsskötarna har genomgått en 
utbildning i Affärsmannaskap.
Uthyrnings/visningslägenheten är renoverad och 
möblering av denna börjar bli klar. Planeringen 
av utemiljön på Oldanielsområdet är påbörjad 
och kommer att fortsätta under 2014. Därefter 
kommer det praktiska arbetet att pågå etappvis 
under några år. 

2014 kommer till stor del att handla om att 
”trimma in” den nya organisationen. 
I vår strävan att arbeta för en bättre miljö så 
kommer upphandling av källsortering att slutföras 
under våren. Målet är att ca 70 % av dagens 
sopvolym istället källsorteras. 

Arbetet med att iordningställa de nya 
fastighetsvärdskontoren fortskrider. I Alfta 
kommer fastighetsvärdarnas kontor att placeras i 
bottenvåningen på Knagga Gård, fd. Alfta Järn. 
I Edsbyn kommer fastighetsvärdarnas kontor 
att vara på Långgatan, mitt i centrala Edsbyn. 
Ombyggnation och upprustning av den lokalen är 
påbörjad och planeras att vara bli under februari 
månad.
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Marknadsföring
Det senaste året har stora satsningar gjorts inom 
kommunikation, information och marknadsföring. 
Med öppen, ärlig och tydlig kommunikation kan 
förtroende skapas hos våra kunder, medarbetare, 
ägare, media och andra medborgare. 

Vi arbetar med utgångspunkt i vår 
kommunikationsplattform som innehåller riktlinjer 
för vår interna och externa kommunikation. Denna 
omfattar huvudbudskap, målgrupper, grafisk 
profil, positionering och informationskanaler. 
Resultatet av strategierna ska leda till en fortsatt 
positiv utveckling av varumärket. 

För att alla medarbetare på Aefab ska ha en tydlig 
bild av vilka vi är, vad vi står för och vart vi vill nå 
är kommunikationsplattformen ett viktigt redskap 
som ska vara genomsyras i vårt arbete.

Under året har vi bland annat jobbat med 
annonsering i lokalpress och via helahalsingland.
se. Målet är att öka kännedomen om Aefab och 
vårt varumärke. Vi vill sätta Aefab på kartan. Vi 
kommunicerar även mycket genom vår webbsida, 
sociala medier och tryckt informationsmaterial. 
En bra bredd på kommunikationskanaler är viktigt 
med tanke på våra olika målgrupper som har olika 
förutsättningar och vanor som vi måste bemöta 
och anpassa oss efter i arbetet med information 
och marknadsföring. 

Sponsring är också en viktig del i vårt jobb med 
marknadsföring, dels för att vi syns tillsammans 
med viktiga föreningar i kommunen, men 
framförallt för att vi kan vara med och utveckla 
samt ge dem bättre förutsättningar till att bedriva 
sina verksamheter. 

Bygg och underhåll
Verksamheten består av planerat och 
löpande underhållsarbete inom Aefabs 
egna bostadsbestånd, verksamhetslokaler 
och kommersiella lokaler. Vi har ett 
förvaltningsuppdrag på de kommunala 
fastigheterna som bland annat avser skolor, 
förskolor, äldreboende, sim- och sporthallar, 
bibliotek och hotell. På dessa fastigheter bedriver 
vi också planerat och löpande underhåll samt 
systematiskt brand-skyddsarbete. 

Vi har egen personal bestående av tre 
snickare, en el- och brandskyddsansvarig och 
en projektassistent. Vi anlitar även externa 
entreprenörer beroende på vilka projekt som 
bedrivs.

Inom bygg- och underhåll är följande exempel på 
väsentliga händelser under året:
Återuppbyggnaden av Öjollas i Edsbyn 
påbörjades och fortskrider enligt plan. Vi har 
målat fasad samt fönster in- och utvändigt på 
Joners i Edsbyn. Stamrenovering samt byte 
av vattenledningar i kök och badrum på Östra 
kyrkogatan i Alfta har påbörjats. Upphöjning 
av köksskåp samt renovering i form av byte 
av bänkskivor och luckor görs i samband med 
stamrenoveringarna. 

Vi har upphandlat nya avtal för löpande 
underhållsarbete inom målning, golv och el. 
Fortlöpande arbete att byta ut belysningen 
till främst ledlampor för att minska energi-
användningen och värna om miljön pågår. 
Vi har projekterat för byggnation av nya 
kontorslokaler på Knagga Gård i Alfta. 
Fönsterbyte på 21:an i Alfta är påbörjat.

För 2014 planeras följande större åtgärder.
Byggnation av nya lägenheter och kontorslokaler 
på Knagga Gård i Alfta.

Fortsättning av stamrenoveringar på Östra 
kyrkogatan i Alfta. Öjollas kommer att 
färdigställas för inflyttning. Nytt brandlarm 
på Backa i Edsbyn. Upphandling för löpande 
byggarbete. Byte av balkongräcken på Östra 
kyrkogatan i Alfta. Målning av fasad kommer att 
påbörjas på Backa i Edsbyn.
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Förvaltningsuppdrag Ovanåkers kommun
Driftsmässigt ger förvaltningsuppdraget ett 

mindre överskott för kommunen under 2013, 
84 000 kronor på en total kostnadsram på 21,4 
mkr.  Noteras kan att energikostnaderna givit ett 
stort överskott tack vare en relativt varm period 
under slutet av året och ett lågt elpris sista 
halvåret. 

Noterbart är ett pannhaveri på Knåda skola 
och ett ventilationshaveri på Bergsvillan samt 
en fortsatt negativ utveckling på avhjälpande 
underhåll/reparationer. Denna trend har pågått 
under ett flertal år. Anvisade medel för planerat 
underhåll står inte i relation till behovet på 
kommunens fastigheter varför akuta åtgärder ökar 
i omfattning långsiktigt. Bland de investeringar 
som Aefab varit involverad är renoveringar av 
Alfta Sim- & Sporthall, Alfta Ishall samt aulan på 
Celsiusskolan.

Städuppdrag
Vi ansvarar för städning av kommunens 
lokaler, skolor, förskolor, fritids, sporthallarna, 
kommunkontor samt på fastighetssidan: Trapphus 
Alfta och Edsbyn, Sunnangården, Folkets Hem 
fritidsgård samt Kåken fritidsgård och biblioteket 
Alfta. Vi sköter den dagliga städningen och 
planeringen av golvvård. Den avgörande 
utgångspunkten är att bestämma vilken kvalitet 
på städningen som ska uppnås och upprätthållas. 
När städfrekvenserna sedan bestäms är det 
viktigt att ta hänsyn till bl.a. nedsmutsningsgrad 
och hur snabbt lokalerna smutsas ner, 
verksamhetsintensitet, möblering och inredning, 
tillgänglighet vid rengöring, mängd textilier m.m. 

Varje lokal har en individuell städkvalitets-
bedömning och en egen plan för hur den 
hygieniska standarden ska vara efter utfört 
arbete. Ett skriftligt program upprättas där det 
framgår hur ofta, när, var och vad som skall städas 
och av vem. Detta program omfattar samtliga 
utrymmen, inklusive det rum där städutrustningen 
förvaras. Städmetoder och kemikalieval framgår 
av programmet. Vi har också lokaler ute på 
entreprenad som vi har ansvaret för, de kollas 
rutinmässigt upp för kvalitetssäkring.

I september 2013 startade arbetet med en 
översyn av organisationen som beräknas vara 
klar till sommaren 2014. 

Organisationsöversynen omfattar hela städ, både 
kommunuppdraget och fastighetssidan. Stora 
pensionsavgångar och en fortsatt utveckling 
och modernisering av bolaget ställer nya krav 
på kunskap, där vi vill utveckla medarbetare och 
verksamheten.  

Syftet med omorganisationen är att skapa bättre 
service till våra kunder samt en effektivare 
organisation och lönsammare verksamhet. Fokus 
på en ny organisation ska vara lönsamhet och 
långsiktighet med fokus på 5 - 10 år framåt tiden. 
Vi har också en åldrande maskinpark som måste 
ses över. 

Energi
Fjärrvärmekostnaderna blev lägre än det vi 
budgeterade för. Året var varmare än ett normalår 
(92 %). Kostnaderna för elen påverkades också 
positivt av det varma året. Energibesparingar 
samt rivning av Perersvändan påverkade resultatet 
positivt. Kostnaderna för vattenförbrukningen 
följer budget.

Förväntningar om framtiden
2014 kommer att bli leveransens år. Under 2013 
lade vi grunden för många av de utvecklings 
projekt som vi nu kommer att genomföra. 

Vi kommer att färdigställa Öjollas med inflyttning 
i september, Knagga Gård där Helsingevatten 
och vi flyttar in efter sommaren. Vi kommer att 
påbörja projektering inför byggnation av nya 
lägenheter i Edsbyn på Älvstranden, projektera 
nya lägenheter i Alfta och att fortsätta med att 
förbättra yttre miljön på våra områden. Vi behöver 
även fortsätta stärka ekonomin i bolaget för att 
kunna fortsätta bostadsbyggande och förnyelsen 
av vårt fastighetsinnehav. Vi bygger för

Förvaltningsuppdrag

18



Alfta - Edsbyns Fastighets AB       Årsredovisning 2013• 

Vi bygger för framtiden

Celsiusskolans AulaAlfta sim- & sporthall

Älvstranden Knagga Gård - 2013

Förvaltningsuppdrag

Lokalvård

Ovanåkers kommun
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

  Balanserade vinstmedel 22 072 687

  Årets vinst 1 324 641

  Summa 23 397 328

Styrelsen och verkställande direktören förslår 

följande vinstdisposition:

Balanseras i ny räkning 23 397 328

Bolagets resultat och ställning framgår av 

bifogade resultat- och balansräkningar 

med tillhörande noter.
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Resultaträkning
 

 (Belopp i tkr) Not 2013 2012

Nettoomsättning 1

  Hyresintäkter 2 90 616,1 88 865,0

  Förvaltningsuppdrag 29 034,9 28 777,4

  Övriga rörelseintäkter 3 5 719,1 11 187,1

  Jämförelsestörande intäkt, försäkringsersättning 4 29 000,0 -

Summa nettoomsättning 154 370,1 128 829,5

Fastighetskostnader

  Driftskostnader 5,6,7 -75 270,1 -83 528,8

  Underhållskostnader 8 -17 566,0 -14 705,0

  Fastighetsskatt -979,6 -1 036,8

  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -10 219,5 -9 859,4

Summa fastighetskostnader -104 035,2 -109 130,0

Bruttoresultat 50 334,9 19 699,5

Centrala administrationskostnader -2 035,8 -2 275,1

Rörelseresultat 48 299,1 17 424,4

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar

 
83,9

 
69,0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 172,4 276,5

Räntekostnader och liknande resultatposter -12 536,6 -12 282,1

Resultat efter finansiella poster 36 018,8 5 487,8

Bokslutsdispositioner 10 -5 000,0 -2 100,0

Avsättning till ersättningsfond 4,10 -29 000,0 -

Resultat före skatt 2 018,8 3 387,8

Skatt på årets resultat 11 -694,2 -667,2

Årets resultat 1 324,6 2 720,6
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Balansräkning
(Belopp i tkr) Not 2013 2012

Tillgångar

  

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

  Byggnader 12 277 161,5 284 046,4

  Mark 13 50 486,0 50 221,0

  Markanläggningar 14 3 045,4 2 961,9

  Inventarier verktyg och installationer 15 21 563,2 8 017,5

  Pågående ny- till- och ombyggnader 16 13 948,2 3 099,3

Summa materiella inläggningstillgångar 366 204,3 348 346,1

Finansiella anläggningstillgångar

  Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 815,9 785,0

Summa anläggningstillgångar 367 020,2 349 131,2

Omsättningstillgångar

Varulager

  Råvaror och förnödenheter 114,0 75,6

Kortfristiga fordringar

  Kundfordringar 233,7 342,1

  Hyresfordringar 255,6 269,5

  Aktuella skattefordringar 887,4 660,5

  Övriga fordringar 18 8 738,0 199,9

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 601,7 4 067,0

Summa kortfristiga fordringar 10 716,4 5 539,0

Kassa och bank 19 24 354,2 24 834,0

Summa omsättningstillgångar 35 184,6 30 448,6

Summa tillgångar 402 204,8 379 579,8
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Balansräkning
(Belopp i tkr) Not 2013 2012

Eget kapital och skulder

  

Eget kapital 20

Bundet eget kapital

  Aktiekapital (8 000 aktier, kvotvärde 1 000 kr) 8 000,0 8 000,0

  Reservfond 3 869,3 3 869,3

Summa bundet eget kapital 11 869,3 11 869,3

Fritt eget kapital

  Balanserad vinst 22 072,7 19 352,1

  Årets resultat 1 324,6 2 720,6

Summa fritt eget kapital 23 397,3 22 072,7

Summa eget kapital 35 266,6 33 942,0

Obeskattade reserver 21

  Avsättning till ersättningsfond 29 000,0 0,0

  Övriga obeskattade reserver 8 320,0 3 320,0

Summa obeskattade reserver 37 320,0 3 320,0

  

Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 2 256,2 2 036,5

Långfristiga skulder

  Skulder till kreditinstitut 22 298 000,0 310 029,0

Kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder 11 989,3 17 485,3

  Övriga skulder 4 862,7 1 159,7

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 12 510,0 11 607,1

Summa kortfristiga skulder 29 362,0 30 252,1

Summa eget kapital och skulder 402 204,8 379 579,8

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

  Ställda säkerheter 24 5 189,0 5 189,0

  Ansvarsförbindelser 25 352,7 327,6
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Kassaflödesanalys
(Belopp i tkr) Not 2013 2012
Den löpande verksamheten

  Resultat efter finansiella poster 36 018,8 5 487,8

  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     26 8 803,0 12 263,4

  Betald skatt -694,2 -667,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 44 127,6 17 084,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

  Ökning (-)/ Minskning (+) av varulager -38,4 23,5

  Ökning (-)/ Minskning (+) av rörelsefordringar -5 177,3 -2 291,6

  Ökning (+)/ Minskning (-) av rörelseskulder -890,3 8 552,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 021,8 23 368,2

Investeringsverksamheten

  Förvärv av materiella anläggningstillgångar -28 629,1 -11 090,4

  Försäljning av anläggningstillgångar 2 187,5

  Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -30,9 -100,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 472,5 -11 190,4

Finansieringsverksamheten

  Amortering av lån -12 029,0 -695,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 029,0 -695,0

Årets kassaflöde -479,7 11 482,9

Likvida medel vid årets början 24 833,9 13 351,1

Likvida medel vid årets slut 24 354,2 24 833,9
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Flerårsöversikt
Grunduppgifter

      
2013 2012

      
2011

      
2010

      
2009

Hyresintäkter, mkr 90,6 88,9 86,9 83,2 82,2

Förvaltningsintäkter, mkr 29,0 28,8 28,7 29,4 29,4

Övriga intäkter, mkr 34,7 11,2 0,7 0,8 1,3

Driftskostnader bostäder, mkr -49,9 -49,4 -43,2 -42,6 -41,6

Underhållskostnader bostäder, mkr -13,7 -11,8 -15,9 -15,5 -12,9

Drift och underhåll förv. uppdrag -29,0 -28,8 -28,6 -29,3 -29,3

Avskrivningar, mkr -10,2 -9,9 -9,5 -9,6 -33,8

Centrala adm. kostnader -2,0 -2,3 -2,0 -2,2 -1,3

Driftsöverskott 26,1 26,6 26,6 24,0 26,5

Rörelseresultat 48,3 17,4 16,0 13,1 -7,3

Räntenetto -12,3 -11,9 -12,1 -12,4 -12,0

Årets resultat 1,3 2,7 2,4 0,7 -20,3

Fastigheternas bokförda värden 330,7 337,2 344,4 345,3 351,8

Taxeringsvärden 258,5 255,9 256,6 256,6 272,5

Investeringar i byggnader, mark 2,6 4,3 7,4 1,8 65,3

Investeringar övrigt 25,9 3,8 3,7 1,6 1,4

Låneskulder 298,0 310,0 310,7 310,4 310,5

Balansomslutning 402,2 379,6 367,2 362,3 362,1

Eget kapital, mkr 41,8 36,5 32,2 28,9 28,2

Genomsnittlig låneränta 4,12 % 3,96 % 3,97 % 4,05 % 3,91 %

Nyckeltal

Förvaltning

Bostadshyra i snitt, kr/m2 855,99 845,26 820,26 806,49 813,86

Driftskostnader, kr/m2 516,6 513,1 437,8 430,6 420,7

Underhåll, kr/m2 141,6 122,9 161,5 156,6 130,6

Driftsöverskott, kr/m2 269,9 276,2 269,6 242,5 267,6

Vinstmarginal 4,5 % 4,3 % 3,4 % 0,6 % -17,1 %

Soliditet, synlig 10,4 % 9,6 % 8,8 % 8,0 % 7,8 %

Skuldsättningsgrad 7,1 8,5 9,7 10,8 11,0

Belåningsgrad fastigheter, bokfört 0,90 0,92 0,90 0,90 0,88

Likviditet 187,9 % 166,8 % 169,1 % 157,2 % 127,6 %

Avkastning på fastigheternas 

bokförda värde

7,9 % 7,9 % 7,7 % 6,9 % 7,5 %

Självfinansieringsgrad 141,1% 288,9 % 118,9 % 285,3 12,9 %

Avkastning på eget kapital * 16,8 % 15,0 % 12,1 % 2,4 % -68,4 %

Avkastning på totalt kapital * 4,9 % 4,7 % 4,4 % 3,6 % -1,9 %

Omflyttningar under året, % 23,2 % 24,8 % 30,1 % 28,5 % 29,1 %

Antal lägenheter 1571 1571 1611 1614 1591

Vakans vid årets utgång 0,5 % 2,0 % 2,0 % 3,0 % 6,0 %
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Begrepps-och nyckeltalsdefinitioner:
* Dessa nyckeltal för 2013 har justerats för den redovisade försäkringsersättningen på 29,0 mkr.  

Driftsöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och 
fastighetsskatt.

Bostadshyra i snitt kr/m2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan.

Vinstmarginal * Resultat efter finansiella poster i procent av 
nettoomsättningen.

Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt.

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Bokfört fastighetsvärde, kr/m2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med ytan för 
bostäder och lokaler.

Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde.

Fastigheternas direktavkastning 

på bokfört värde

Driftsöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde.

Självfinansieringsgrad Årets investeringar i förhållande till kassaflöde från den 
löpande verksamheten. Visar hur stor del av investeringar som 
finansieras från egen verksamhet.

Avkastning på eget kapital * Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt 
eget kapital.

Avkastning på totalt kapital * Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i 
procent av genomsnittlig balansomslutning.
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(Belopp i tkr)

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). 
Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år. Tillgångar, avsättningar och 
skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. 
Avskrivningsunderlaget har reducerats med 
gjorda nedskrivningar. 

Följande avskrivningstider har tillämpats: 
Byggnader, hyresfastigheter           50 år 
Byggnader, industrifastigheter        25 år 
Markanläggningar           20 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5-15 år 

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde 
minskat med eventuell nedskrivning.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 
2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget 
det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför 
inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om 
bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid 
leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Redovisning av erhållen försäkringsersättning
Bolaget redovisar erhållen försäkringsersättning, 
29,0 mkr som jämförelsestörande intäkt. Ett 
belopp motsvarande erhållen ersättning har 
avsatts till ersättningsfond med syfte att denna 
ska ianspråktas 2014 då återuppbyggnaden av 
den brandskadade fastigheten är färdigställd.

Leasing
Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4/
RR 6:99. Samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella i enlighet med dessa regler.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas avseende aktuellt år samt justeringar 
från tidigare år. Värdering av skattskuld sker till 
nominella belopp och görs enligt de skatteregler 
och skattesatser som är beslutade(22 % för 2013). 

Skillnader finns mellan bokföringsmässiga och 
skattemässiga värden på bolagets fastigheter. 
De skattemässiga värdena är högre beroende 
på att nedskrivningar har skett i redovisningen. 
Någon uppskjuten skattefordran redovisas ej.

Koncernuppgifter
Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun, 

organisationsnummer 212000-2304.

Noter och tilläggsupplysningar 
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2013 2012
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till: 

  Ovanåkers kommun 46 418,7 44 481,0

  Alfta Industricenter AB 196,0 846,9

Av bolagets inköp avser inköp från:

  Ovanåkers kommun 6 299,7 8 314,9

  BORAB 6,0 7,0

  Helsinge Net 63,0 95,7

  Helsingevatten 4,4 6,8

 

Not 2, Hyresintäkter   
2013 2012

Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt 

  Bostäder 83 054,9 81 381,8

  Lokaler 8 488,4 8 219,5

  Garage 1 353,5 1 264,0

  P-platser, motorvärmare 1 172,0 1 134,3

  Bränsleavgifter 508,8 502,1

  Övriga hyresintäkter 165,7 125,4

Summa 94 743,3 92 627,1

Avgår outhyrda objekt och hyresrabatter

  Bostäder -2 133,9 -2 720,1

  Lokaler -149,4 -184,9

  Garage -19,8 -17,8

  P-platser, motorvärmare -309,1 -340,9

  Lämnade hyresrabatter -1 515,0 -498,3

Summa -4 127,2 -3 762,0

Summa hyresintäkter 90 616,1 88 865,0

Not 1, Inköp och försäljning  
mellan koncernföretag
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Not 3, Övriga rörelseintäkter
2013 2012

Utförda tjänster 1 568,1 1 009,3

Återbetalning AFA Försäkring 0 420,3

Försäkringsersättning 2 000,7 9 521,9

Resultat försäljningsanläggningstillgångar 1 699,7 -

Övrigt 450,6 235,6

Summa 5 719,1 11 187,1

Not 4, Jämförelsestörande intäkt
Försäkringsersättning 2013 avser 29 000 tkr  
erhållen ersättning för återuppbyggnaden 
av brandskadad fastighet på Öjollas. 

Då återuppbyggnaden inte är klart vid årsskiftet 
så har hela beloppet avsatts till ersättningsfond. 
Denna avsättning innebär att försäkrings-
ersättningen ej ingår i det skattepliktiga resultatet
för 2013. Avsättning kommer att återföras 2014 
och användas för avskrivning.

2013 2012

Revisionsuppdrag, KPMG 70,0 74,0

Revisionsuppdrag, Pwc - 105,0

Andra uppdrag 48,0 161,0

Summa 118,0  340,0

Med revisionsuppdrag avses granskning av  
årsredovisning och bokföring samt styrelsens 
ochverkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
företagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid sådan granskning eller genomförandet av
sådana arbetsuppgifter. 

Not 5, Arvode och kostnads- 
ersättning till revisorer
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2013 2012

Medelantalet anställda 54 52

  Varav män 26 25

  Varav kvinnor 28 27

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

  Styrelse och VD, andelen kvinnor 0 % 0 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

  Styrelse och VD 922,3 878,6

  Övriga anställda 17 026,1 16 898,9

Summa löner och andra ersättningar 17 948,4 17 777,5

Sociala kostnader 7 242,1 5 620,8

  (varav pensionskostnader) (1 639,4) (893,7)

  Av företagets pensionskostnader avser 50 tkr 

(fg år 40 tkr företagets ledning)

Sjukfrånvaro (* gruppen mindre än 10 anställda)

Total sjukfrånvaro 2,66 % 2,28 %

  långtidssjukfrånvaro 46,95 % 14,10 %

  Sjukfrånvaro män 1,55 % 1,74 %

  Sjukfrånvaro kvinnor 3,97 % 2,88 %

  Anställda < 29 år * *

  Anställda 30-49 år 1,09 % 0,83 %

  Anställda < 50 år 3,12 % 2,27 %

Not 6, Anställda, personalkostnader 
och arvoden till styrelsen
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Not 7, Driftskostnader
2013 2012 

Reparationer 1 929,4 2 045,2

Fastighetsskötsel 10 828,2 9 560,3

Inre städning 1 589,8 1 336,3

Uttagsskatt 1 932,6 1 888,4

Teknisk tillsyn 512,5 553,3

Snöröjning 133,2 367,9

Vatten 3 819,5 3 670,7

El 3 526,6 3 727,1

Sophämtning 1 273,5 1 277,4

Uppvärmning 13 165,9 13 417,1

Riskkostnader 1 372,6 993,0

Saneringskostnader brand 0 8 128,9

Lokal administration 8 314,6 9 118,4

Kabel-TV 989,7 847,7

Hyresgästmedel 505,7 595,5

Summa driftskostnader för bostads- och lokaldelen
ägda av Alfta-Edsbyns Fastighets AB

 

49 893,8

 

57 527,2

Driftskostnader förvaltningsuppdrag 25 376,3 26 001,6

Summa driftskostnader 75 270,1 83 528,8

Not 8, Underhållskostnader
2013 2012 

Underhållskostnader för bostäder och lokaler  13 675,5 11 837,4

Underhållskostnader för förvaltningsuppdrag 3 890,5 2 867,6

Summa underhållskostnader 17 565,9 14 705,0

2013 2012 

Byggnader och mark 8 519,8 8 413,4

Markanläggningar 248,1 240,2

Inventarier, verktyg och installationer 1 451,7 1 205,9

Summa avskrivningar bostads- och lokaldel 10 125,5 9 765,5

Avskrivningar förvaltningsuppdrag 94,0 94,0

Summa avskrivningar 10 219,5 9 859,5

Not 9, Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

31



Alfta - Edsbyns Fastighets AB       Årsredovisning 2013• 

Not 10, Bokslutsdispositioner
2013 2012

Skillnad mellan bokförd avskrivning enligt på

Maskiner och inventarier -5 000,0 -1 300,0

Periodiseringsfond, årets avsättning 0,0 -800,0

Ersättningsfond, årets avsättning -29 000,0 -

Summa bokslutsdispositioner -34 000,0 -2 100,0

Not 11, Skatt på årets resultat
2013 2012

Aktuell skattekostnad 

  Periodens skattekostnad -353,0 -669,2

  Justering hänförlig till tidigare år -341,2 2,0

Summa skatt på årets resultat -694,2 -667,2
 

Not 12, Byggnader
2013 2012

Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 466 926,3 467 123,6

  Nyanskaffningar och överfört från pågående 1 929,2 3 508,5

  Avyttringar och utrangeringar -228,6 -3 705,8

  Rättelser ingående balans -165,0 -

Summa anskaffningsvärden 468 626,9 466 926,3

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -125 331,9 -117 944,1

  Avyttringar och utrangeringar 148,7 1 025,6

  Årets avskrivning enligt plan -8 519,8 -8 413,4

  Rättelser ingående balans -49,4 -

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -133 752,4 -125 331,9

Ackumulerade nedskrivningar

  Vid årets början och slut -57 548,0 -57 548,0

Redovisat värde vid årets slut 277 161,5 284 046,4

Taxeringsvärden byggnader 216 617,0 214 924,0
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Not 13, Mark
2013 2012

Ackumulerade anskaffningsvärden

  Vid årets början 50 311,1 49 861,7

  Årets anskaffningar 386,6 449,4

  Avyrringar och utrangeringar -121,6 -

Summa anskaffningsvärden 50 576,1 50 311,1

Ackumulerade nedskrivningar

  Vid årets början och slut -90,1 -90,1

Redovisat värde vid årets slut 50 486,0 50 220,9

Taxeringsvärde mark 41 892,0 41 013,0

Not 14, Markanläggningar
2013 2012

Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 4 961,8 4 723,3

  Nyanskaffningar 331,6 238,6

Summa anskaffningsvärden 5 293,4 4 961,9

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -1 999,9 -1 759,7

  Årets avskrivning enligt plan -248,1 -240,2

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 248,0 -1 999,9

Redovisat värde vid årets slut 3 045,4 2 961,9
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Not 15, Inventarier, verktyg 
och installationer

2013 2012
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 14 342,5 10 547,8

  Nyanskaffningar 15 132,8 3 794,7

  Avyttringar -625,0

Summa anskaffningsvärden 28 850,3 14 342,5

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -6 325,0 -5 119,1

  Årets avskrivning enligt plan -1 451,7 -1 205,9

  Avyttringar 489,6

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -7 287,1 -6 325,0

Redovisat värde vid årets slut 21 563,2 8 017,5

2013 2012

Vid årets början 3 099,3 7,5

Omklassificeringar - -7,5

Investeringar under året 10 848,9 3 099,3

Redovisat värde vid årets slut 13 948,2 3 099,3

 
Av pågående investeringar avser 13 036 tkr 
återuppbyggnaden av Öjollas.

Not 16, Pågående nyanläggningar 
och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar
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2013 2012
Ackumulerade anskaffningsvärden

  Vid årets början 785,0 685,1

  Tillkommande tillgångar 30,9 99,9

Summa anskaffningsvärden 815,9  785,0

Specifikation av innehav

  HBV 40,0 40,0

  HBV, innestående återbäring 725,9 695,0

  SABO byggfelsförsäkring 50,0 50,0

Summa innehav  815,9  785,0

Not 18, Övriga fordringar
2013 2012

Fordran försäkringsersättning 8 700,0 0

Skattekonto 38,0 197,9

Övrigt 0 2,0

Summa övriga fordringar 8 738,0 199,9

Not 19, Kassa och bank
I posten ingår bolagets tillgodohavande på 
koncernkonto via ägaren Ovanåkers kommun 
med 24 349,3 tkr (fg år 24 828,2 tkr).  
Till bolagets del av koncernkontot finns en 
kreditlimit på totalt 20 000,0 tkr.

Not 20, Eget kapital
Aktiekapital Reservfond Fritt Eget kapital

Vid årets början 8 000,0 3 869,3 22 072,7

Årets resultat 1 324,6

Vid årets slut 8 000,0 3 869,3 23 397,3

Not 17, Andra långfristiga 
värdepappersinnehav
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Not 21, Obeskattade reserver
2013 2012

Ackumulerade avskrivningar utöver plan inventarier 7 130,0 2 130,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2012 390,0 390,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2013 800,0 800,0

Avsättning till ersättningsfond, taxering 2014 29 000,0 -

Summa obeskattade reserver 37 320,0 3 320,0
 

Not 22, Skulder till kreditinstitut, 
långfristiga

2013 2012

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen 298 000,0 310 029,0

Summa låneskulder 298 000,0 310 029,0

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning till Lånebelopp Genomsnittsränta

2014 - -

2015 - -

2016 33 000,0 4,13 %

2017 112 785,0 4,11 %

2018 42 200,0 3,50 %

2019 57 000,0 3,41 %

2020 - -

2021 36 000,0 3,40 %

Rörlig ränta, 3 månader 17 015,0 1,65 %

Summa låneskulder vid årets slut 298 000,0

 

För hela lånestocken uppgår genomsnittsräntan till 3,61 %. I december 2013 har bolaget 
uppdaterat sin finanspolicy. 

Genomsnittlig räntebindningstid uppgår på balansdagen till 4,56 år. Samtliga bolagets låneskulder 
klassificeras som långfristiga då lånen bedöms kunna omsättas hos berörda kreditinstitut i samband 
med förfallet. 

Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning. Ränteswapparna 
värderas inte under löptiden då de endast innehas i säkringssyfte. Intäkter och kostnader 
för ränteswapparna redovisas under räntekostnader.  På balansdagen finns ränteswappar med 
nominellt värde 280 985 tkr. 

Marknadsvärdet, ej redovisat i balansräkningen är negativt och uppgår till -12 758 tkr.
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Not 23, Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter

2013 2012

Upplupna räntekostnader 1 094,1 972,7

Förskottsbetalda hyror 7 770,9 7 194,2

Upplupna löner och semesterlöner 1 800,4 1 652,2

Upplupna sociala avgifter 650,0 422,3

Övriga poster 1 194,6 1 365,8

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 510,0 11 607,1

Not 24, Ställda säkerheter för 
skulder till kreditinstitut

2013 2012

Fastighetsinteckningar 5 189,0 5 189,0

Not 25, Ansvarsförbindelser
2013 2012

Ansvar borgensåttagande Fastigo 352,7 327,2

Not 26. Ej likviditetspåverkande  
poster mm 

2013 2012
Avskrivningar av anläggningstillgångar 10 219,5 9 859,4

Omklassificering från byggnad till pågående investering 0 2 680,2

Avgår redovisat resultat försäljning anläggnings-tillgångar -1 699,7 0

Övrigt 283,2 -276,2

Summa 8 803,0 12 263,4
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Fastighetsbestånd 2013-12-31
Antal lägenheter per typ: 

Fastighet Antal lgh 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK >5 RK

Bryggaren 53 17 26 6 3 1

Medborgaren 37 5 25 5 2 0

Fölet 1 54 18 30 6 0 0

Lasarus 32 8 10 14 0 0

Trekanten 55 17 25 9 4 0

Spinnaren 32 6 6 20 0 0

Bagaren 57 9 42 6 0 0

Skidan 150 30 78 37 4 1

Öjollas 14 7 0 7 0 0

Joners 64 10 26 27 1 0

Fölet 2 48 0 16 28 4 0

Bergavägen 30 0 13 15 0 2

Nils-Jons 58 3 31 24 0 0

Hingsten 76 18 38 18 2 0

Triangeln 30 0 6 22 2 0

Fallrisgatan 8 8 0 0 0 0

Peresvändan 6 0 5 1 0 0

Backa 118 46 49 22 1 0

Stationsområdet 48 4 24 20 0 0

Östra Kyrkogatan 124 28 58 36 2 0

Oldaniels 203 42 97 51 11 2

Blåhuset 7 2 2 3 0 0

Nordanå 56 0 35 21 0 0

Perersvägen 16 0 0 16 0 0

Sunnangården 169 85 60 24 0 0

Centrumhuset 17 4 13 0 0 0

21:an 7 0 2 4 2 0

Knagga Gård 2 1 0 0 1 0

Summa 1571 368 717 442 39 6
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Underskrifter
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