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”Det viktigaste för AEFAB är att 
våra hyresgäster skall trivas och 

må bra hos oss.”

VD har ordet

Per Wiklander

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Det är alltid en speciell känsla att sammanfatta ett år 

som gått, och kanske mer än någonsin när det gäller 

2017.  Det har varit ett händelserikt år, både för AEFAB 

som företag – och för mig, som fått förmånen att kliva 

in som tillförordnad VD under en period. Denna period 

har varit utvecklande då jag haft förmånen att få träffa 

alla medarbete i olika sammanhang. Jag har då fått 

möjligheten att se all den verksamhet som bedrivs 

i bolaget. Förutom den verksamhet vi bedriver för 

att se till att våra hyresgäster trivs så arbetar vi med 

omfattande uppdrag inom städ och förvaltning av 

kommunens fastigheter. 

Den största händelsen är givetvis att vi påbörjat 

nyproduktion av 20 lägenheter på Ängen i Alfta. Det 

är ett område som har goda möjligheter att bli ett bra 

komplement till vårt lägenhetsbestånd.  I januari 2018 

började vi teckna avtal med våra blivande hyresgäster 

på Ängen. 

Vi jobbar med våra hyresgästers och våra fastigheters 

bästa för ögonen. Det viktigaste för AEFAB är att 

våra hyresgäster skall trivas och må bra hos oss. 

2017 har inneburit ett fortsatt gott uthyrningsläge, 

samtliga lägenheter är i stort sett uthyrda. Det goda 

uthyrningsläget bidrar till att bolaget redovisar 

positivt resultat och kassaflöde vilket har använts för 

ökat underhåll samt egna medel vid nyproduktion. 

Soliditet och resultat uppnår de mål som ställts upp i 

ägardirektivet.  

Bolaget har under 2017 satsat ytterligare på underhåll 

och målsättningen är att bibehålla eller öka denna nivå.  

Fortsatt satsning har skett på att kompetensutveckla 

personalen för att vi skall kunna bedriva en effektiv 

och säker verksamhet.  Bolaget arbetar fortsatt med 

energibesparingar. Detta behöver ges mer resurser 

de kommande åren så att vi kan bidra till att nå det av 

Ovanåkers kommun uppställda målet om en besparing 

på 15 % till och med 2020. Bolaget arbetar aktivt med 

att hantera de risker som finns i bolagets verksamheter. 

Dessa är framförallt ränterisker, vakansrisk samt att 

vi har resurser att göra planerat underhåll på våra 

fastigheter.

Från och med 1 februari 2018 är Hans-Peter Olsson VD 

i AEFAB.

 

Jag vill passa på att tacka all personal för väldigt goda 

insatser under 2017.

(VD ord har författats av Per Wiklander som var tf VD 

under perioden 17-09-01 till och med 18-01-31)
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Ordförande har ordet

”Det är med stor glädje och tillförsikt 
som vi under året kunde sätta igång 

bygget av 20 nya lägenheter på 
Ängen i Alfta.”

Håkan Englund
Ordförande
Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Det som jag framförallt vill lyfta fram i årsredovisningen 

för 2017 är allt arbete som utförs av alla medarbetare 

på AEFAB. Arbetet utförs för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för en mängd människor i Alfta och 

Edsbyn att ha ett bra boende. Det handlar om att 

förmedla lägenheter, att göra underhåll, att skotta 

snö, att klippa gräset, att laga fel, att planera nya 

lägenheter, att städa och mycket annat. Allt detta för 

att våra hyresgäster ska känna sig hemma och trivas 

i våra lägenheter och också rekommendera oss för 

blivande hyresgäster. 

 

Under 2017 har jag fått möjligheten att återkomma som 

ordförande för AEFABs styrelse. Det är ett angeläget 

och viktigt uppdrag men framförallt inspirerande att få 

delta i ett konkret samhällsbygge för Ovanåkers bästa. 

Jag har haft förmånen att under året dels tacka Mikael 

Reijer för hans betydande insats som VD för bolaget 

under 7 år och dels rekrytera Hans Peter Olsson som 

ny VD. Under mellantiden hade vi även förmånen av att 

Per Wiklander var beredd att på ett mycket förtjänstfullt 

sätt fullgöra uppgiften som tillförordnad VD under 6 

månader. 

 

Det är med stor glädje och tillförsikt som vi under 

året kunde sätta igång bygget av 20 nya lägenheter 

på Ängen i Alfta. Ett fantastiskt fint läge som granne 

till Timotejvägen i Alfta och som blir inflyttningsklart 

sommaren 2018. 

 

Till sist vill jag även passa på att tacka alla medarbetare 

och styrelsen för era insatser under 2017. Ett särskilt 

tack till avgående styrelseordförande Ylva Ivarsson. Ni 

alla har bidragit till många nöjda hyresgäster och ett 

bra ekonomiskt resultat.
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Juni

September

December

Vi har påbörjat nyproduktion 
av lägenheter i Alfta.

Kvarteret Ängen ska, när det 
är färdigt, innehålla 20 nya 

lägenheter.

ÄNGEN
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Styrelsen och verkställande direktören i 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB, 556527-4361 avger 

härmed årsredovisning för räkenskapsåret 

2017-01-01 – 2017-12-31. Bolagets säte är Gävleborgs 

län, Ovanåkers kommun.

 
Ägarförhållande
Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun (212000-2304) 

och ingår i Ovanåkers kommuns koncern som upprättar 

koncernredovisning.

Verksamhetsbeskrivning
Aefab har idag 1 566 (föregående år 1 566) lägenheter 

varav 632 finns i Alfta och 934 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. Våra senaste 

nybyggnationer är området Triangeln som byggdes 

2008 samt Älvstranden 2016. Till nybyggnation räknas 

även återuppbyggnaden av Öjollas 2014 som tillförde 

29 nybyggda lägenheter till lägenhetsbeståndet. Under 

2014 och 2015 byggdes området Knagga i Alfta om till 

kontor och lägenheter.

 

Aefab förvaltar och underhåller även 

verksamhetslokaler och andra fastigheter åt Ovanåkers 

kommun. Totalt 68 000 kvm verksamhetslokaler 

förvaltas åt kommunen. Förvaltningsuppdraget 

särredovisas i resultaträkningen. Bolaget har även ett 

förvaltningsuppdrag åt Alfta Industricenter AB, ägt av 

Ovanåkers kommun.

 

Aefabs anställda arbetar med allt ifrån ledning, 

administration och service, fastighets-förvaltning, 

byggnadsteknik, el- och driftsfrågor till information 

och marknad. Största delen av personalen är 

fastighetsskötare, lokalvårdare och hantverkare. 

Verksamheten inom bolaget beskrivs under egna avsnitt 

i årsredovisningen.

Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse har under året bestått av: 

Ordinarie ledamöter:

Ylva Ivarsson, ordförande till och med 2017-05-02.

Håkan Englund, ordförande, från och med 2017-05-02. 

Curt Arsander

Björn Mårtensson 

Ola Östergrens

Kent Olsson 

Ersättare: 

Laila Sundin, till och med 2017-11-20 

Susan K Persson, från och med 2017-11-20 

Hans Henriksson 

Siver Karlsson 

Vald revisor är KPMG. Huvudansvarig är Margareta 

Sandberg och revisorssuppleant, Mikaela Fryklund. 

Lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige är Ulf 

Odenmyr och Eje Jonsson. Styrelse och revisorer valdes 

av Ovanåkers kommunfullmäktige i december 2014 och 

av bolagsstämman i Aefab i april 2015. 

Ägardirektiv
Ägardirektiv för verksamheten i Alfta-Edsbyns 

Fastighets AB antogs 2014 av kommunfullmäktige. 

Ägardirektivet anger ändamålet med bolagets 

verksamhet samt vilka mål bolaget ska 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.

Sammanfattningsvis är följande mål uppställda i 

ägardirektivet. Verksamheten ska bedrivas utifrån 

affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. 

Soliditeten bör långsiktigt uppgå till mellan 

17-23 %. Soliditeten uppgår 2017-12-31 uppgår till 

21,9 %. Positiva resultat återinvesteras i verksamheten, 

alternativt används för att amortera lån för att 

därigenom uppnå soliditetsmålet. 

Förvaltningsberättelse
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Avkastningskravet ska definieras som årets resultat 

efter finansiella poster + värdeförändring i förhållande 

till eget kapital. Avkastningen bör långsiktigt lägst vara 

10 % över en femårsperiod. Avkastning på det egna 

kapitalet uppgår för 2017 till 11,3 % (fg år 13,6 %). 

Borgensavgift utgår för av ägaren garanterat ansvar 

med 0,3 % av den årligen utnyttjade delen av 

kommunens borgenslöfte. 

Per 2017-12-31 uppgår av kommunfullmäktige 

beslutade borgensram till 365 mkr varav 359 mkr 

utnyttjats.  

Bolaget ska tillämpa en rättvis och differentierad 

hyressättning. Hög servicenivå och kvalitet, vilket ska 

leda till att minst 90 % av hyresgästerna ska vara nöjda 

eller mycket nöjda med sitt boende, där särskilt fokus 

ligger på trivsel, trygghet, information och service.  

Kontinuerliga kund-undersökningar sker, resultaten visar 

att målen uppnås. Utfallet följs löpande och åtgärder 

vidtas vid behov. Hela bolagets förvaltnings-process ska 

bygga på miljömässigt hållbar utveckling. 

Redovisning och uppföljning enligt 
ägardirektiv
Bolagets styrelse ska 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. 

Styrelseledamöterna och VD innehar inte uppdrag, 

andelar eller andra intressen i företag som bolaget har 

affärsförbindelser med.

AEFAB s VD är även VD för Alfta Industricenter AB som 

också är helägt av Ovanåkers kommun. Under året har 

bolagets styrelse haft nio sammanträden. 

Ränterisker utvärderas löpande, finanspolicy anger hur 

avrapportering och uppföljning ska ske. Den interna 

kontrollen har under året följt planerna.  Protokoll 

översändes löpande till revisorerna. Uppföljning av 

verksamhetsmål sker nedan under egen rubrik.

8

Styrelse: Curt Arsander, Ola Östergrens, Håkan Englund (ordf fr o m 2017-05-02), Björn Mårtensson, Kent Olsson.



Alfta-Edsbyns Fastighets AB - Årsredovisning 2017

Affärsplan
För att uppfylla målen enligt ägardirektivet har 

bolaget fastställt en affärsplan. Ny affärsplan är under 

framtagande och beräknas antas under 2018. Här är 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. 

Vision 
Vi vill ha Sveriges mest nöjda kunder inom de 

kommunala bostadsbolagen.  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. 

Måluppfyllelse
Ovanåkers kommun med koncernbolag tillämpar 

målstyrning genom balanserade styrkort. Aefab 

har nio mål fastställda inom perspektiven/

inriktningsmålen: arbete och tillväxt, trygghet och 

lärande, folkhälsa och demokrati samt hållbar och 

ansvarsfull resursanvändning. Aefab följer upp dessa 

mål i samband med delårsbokslut och årsbokslut och 

avrapporterar till kommunen. Samtliga mål bedöms 

uppfyllda helt eller delvis. Dessa redovisas i kommunens 

årsredovisning.
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Aefabs övergripande ekonomiska mål är att genom 

positiva resultat och positiv värdeförändring på 

fastigheterna förstärka soliditeten. Positiva resultat 

ger också möjlighet att bygga upp en betryggande 

likviditet för att stå starka för kommande år.  Aefab 

ska aktivt jobba för att minimera risker såsom 

räntekostnader, underhåll, uthyrningsvakanser. 

2017 har inneburit ett tillfredställande ekonomiskt utfall 

och kan sammanfattas så här:

Resultatet är 4 461,1 tkr bättre än budget.

Bolagets soliditet har förbättras något, från 21,6 % till 

21,9 %.

De historiskt låga räntorna på lån i Sverige har fortsatt 

under 2017 vilket innebär 523 tkr lägre räntekostnader 

än budget.

2017 var något varmare än ett normalår. Detta 

tillsammans med att vårt upphandlade elpris var lägre 

än beräknat ger en positiv avvikelse mot budget på 

1 267 tkr.

Investeringar har 2017 skett med totalt 29 252,8 tkr 

(varav pågående nyproduktion Ängen 16 733 tkr).

Upplåning har skett med 25 000,0 tkr i september 2017 

för att finansiera pågående nyproduktion. 

Årets kassaflöde uppgår till 24 998,3 tkr. Det positiva 

kassaflödet förklaras av att nyupplåning skett innan 

utbetalningar för investeringar.

Fortsatt låga kostnader för tomma lägenheter 

(omflyttningar och vakanser).

Det redovisade resultatet efter skatt,  

8 373,0 tkr (fg. år 7 222,7 tkr) gör att soliditetsmålet i 

ägardirektivet uppfylls.

Underhållsnivå har ökat jämfört med 2016 och uppgår 

till 206 kr per m2 (fg år 145) kronor. Detta är lägre 

jämfört med jämförbara SABO företag, (Sveriges 

Allmännyttiga Bostads-företag).

Nedan följer en mer detaljerad ekonomisk analys och 

beskrivning av Aefabs finansiella ställning. 

Resultatanalys
Aefab redovisar för 2017 ett resultat efter finansiella 

poster på 11 436,2 tkr (12 571,5 tkr). Jämfört med 

budget så är resultatet 4 461,1,0 tkr bättre.  Skillnaden 

mot budget förklaras sammanfattningsvis av följande 

större poster: 

Lägre kostnader för vakanser samt försäljning av 

tjänster ger högre intäkter på totalt 4 371,5 tkr. 

Under 2017 uppgår utgifterna för underhåll till totalt 

22 806 tkr. Detta är 2 976,0 tkr mer än budget. Av 

utgifterna för underhåll har 9 226,0 tkr redovisats som 

nya komponenter i balansräkningen. 

Reparationer och fastighetsskötsel överstiger budget 

med 788,7 tkr. Taxebundna kostnader är 1 267 tkr 

lägre än budget. Personalkostnader är 2 616 tkr 

lägre än budget, varav den största förklaringen är att 

avgångar ej blivit återbesatta under året. Det låga 

ränteläget innebär att räntekostnaderna är 524 tkr 

lägre än budget.

Underhåll
Under 2017 har Aefab utfört underhåll på fastigheterna 

med 22 806 tkr (16 196 tkr). Jämfört med budget är 

detta 2 976 tkr mer. 

Av årets underhåll hänförs 9 226 tkr till nya 

komponenter. De största posterna inom underhåll 

avser stamrenovering Fölet 1 i Edsbyn, 6 535 tkr, 

fasadrenovering och målning på Backa i Edsbyn, 1 867 

tkr samt fönsterbyten Skidan i Edsbyn, 2 395 tkr. 

Underhåll/m2 uppgår för 2017 till 206 kr (145 kr 2016). 

Planeringen för kommande år är att öka underhållsnivån 

om det finansiella läget så medger.

Ekonomisk analys
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Uthyrning
Årets hyresintäkter följer budget och uppgår till 

102 102 tkr. Uthyrningsläget har under året varit bra. 

Kostnader för hyresbortfall för lägenheter uppgår till 

629 tkr (fg år 623 tkr).  

Vakanser vid årets slut motsvarar cirka 0,2 %. 

Flyttningsfrekvensen är för 2017 18,1 % (fg år 19,7 %).

Investeringar
Årets investeringar, 29 252 tkr avser följande större 

projekt, nya tillkommande komponenter, 9 226 tkr, 

ombyggnad personalutrymmen, 1 051 tkr. Vid årsskiftet 

är 17 821 pågående nyproduktion Ängen Alfta.

Fastighetsvärdering
Under året har en intern värdering skett av 

våra fastigheter. Till hjälp för denna värdering 

har marknadsdata inhämtats för drifts- och 

underhållskostnader samt avkastningskrav. Syftet 

med denna värdering är flera, att få ett underlag 

för beräkning av marknadsmässiga nyckeltal, att 

få en bekräftelse på att inga nedskrivningsbehov 

föreligger samt att kunna lämna upplysning om 

detta i årsredovisningen. Totalt sett visar denna 

värdering att det bedömda marknadsvärdet överstiger 

de bokförda värdena. Se mer under noten för 

byggnader. Under nyckeltalssammanställningen 

redovisas marknadsmässiga nyckeltal för soliditet, 

direktavkastning samt belåningsgrad. 

Finansiering
Årets investeringar finansieras dels via kassaflöde från 

den löpande verksamheten, 29 109,9 tkr samt genom 

nyupplåning 25 000,0 tkr. Nyupplåning avser att 

täcka utgifter för den pågående nyproduktionen där 

slutbetalningar sker under 2018. 

Kommentarer om våra nyckeltal samt 
jämförelse med SABO företag
Jämförelsen sker mot medelvärdet för SABO företag 

i Aefabs storlek, belopp inom parantes avser AEFAB 

föregående år.

Belåningsgraden bokförda värden 84 % (78 
%).
SABO företag ligger på 83 % i snitt. De SABO företag 

som har lägst skuldsättning har en belåningsgrad 

på 76 %. Den ökade belåningsgraden förklaras av 

nyupplåning för nyproduktion.

Belåningsgrad verkliga värden uppgår till 48 
% (51 %).
Detta visar långfristiga skulder i förhållande till verkligt 

värde på fastigheterna. Nyckeltalet redovisas ej för 

SABO företag.
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Soliditet, bokförda värden 21,9 % (21,6 %). 
För SABO företag uppgår soliditeten till 18,7 % i 

medelvärde.  De senaste årens ökning av soliditeten 

förklaras framförallt av att investeringar skett med egna 

medel och utan extern upplåning. 

Soliditet verkliga värden uppgår till  
41,6 % (41,5 %).
Nyckeltalet visar det bokförda egna kapitalet med 

tillägg för övervärde på fastigheter i förhållande 

till balansomslutning justerat med verkligt värde 

fastigheter. Nyckeltalet redovisas ej för SABO företag.

 
Likviditet inklusive beviljad kredit uppgår till 
162,7 %. (128,5 %). 
Den höga likviditeten förklaras av att nyupplåning skett 

under 2017 för nyproduktion där betalningar kommer 

att ske under 2018. Aefabs likviditet är högre än 

jämförbara SABO företag.

Direktavkastning fastigheter, bokfört värde 
7,8 % (7,7 %). 
För SABO företag uppgår detta tal till 7,6 % i 

medelvärde. Talet beskriver driftsöverskott i förhållande 

till fastigheternas bokförda värden.

 

Direktavkastning verkliga värden, 4,7 % (4,9 
%).
Detta tal beskriver driftsöverskott i förhållande till 

verkligt värde på fastigheterna. 

Underhåll räknat som kr/kvm uppgår för 
Aefab till 206 kr (145,2 kr).
SABO företag ligger på 281 kr/kvm i snitt. Nyckeltalet 

inkluderar även det underhåll som aktiverats.

Hyresförändringar
Från 1 januari 2017 höjdes hyran med 0,69 %. Den 

fördelades genom systematisk hyressättning vilket 

innebar att våra hyresgäster fick en höjning mellan 

0,49 % och 0,89 %, beroende på lägenhetens hyra i 

förhållande till målhyran. Överenskommelsen för 2018 

gav en hyreshöjning på 0,85 % från 1 januari. 

Tillsammans med våra hyresgäster är målet att fortsätta 

med den modell som innebär att hyreshöjningar kan 

ske när vi utför standarhöjande åtgärder i lägenheterna.

Intäkter och kostnader
Totala intäkter uppgår till 140 442,7 tkr och består till 

största delen av hyresintäkter. Totala kostnader uppgår 

till 129 006,5 tkr. 

Största kostnadsposterna avser personal, taxebundna 

kostnader, underhåll, räntor och avskrivningar.

Risker i bolagets verksamhet
I den verksamhet som bolaget bedriver är de största 

riskerna hänförliga till ränteläge, uthyrningsvakanser, 

elpriser, klimat (uppvärmningskostnad) samt kommande 

års underhållsbehov. 

Vår relativt 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 där 

perspektivet är en långsiktigt säkrad kostnadsnivå för 

våra räntekostnader. Per 2017-12-31 är 68 % (74 %) av 

skulden räntesäkrad.

Soliditet bokförda värden i %.
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Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,6 

år. Förväntad snittränta 2018 uppgår till 2,65 %. 

Genomsnittlig kapitalbindningstid uppgår till 3,2 

år (2,9). Låneförfall under 2018 bedöms kunna 

återfinansieras till nuvarande låga ränteläge.

Likviditetsplaneringen har som mål att samtliga 

investeringar förutom nyproduktion ska finansieras 

genom kassaflöde från den löpande verksamheten. För 

2018-2019 planeras det för positiva kassaflöden som 

ska användas för att minska nyupplåningsbehovet vid 

nyproduktioner. Vid bokslutstillfället finns inga beslut 

om nyupplåning. Om nyproduktion beslutas så kommer 

extern upplåning att ske.

Då bolagets bostadsbestånd består av hög andel 

från miljonprogramsåren kommer det att finnas stora 

underhållsbehov de kommande åren. Riskerna som 

ska hanteras i samband med detta består dels av att 

klara detta finansiellt samt upphandling, projektledning 

och hyresgästgodkännande. Efter förhandlingar 

med Hyresgästföreningen kommer standardhöjande 

åtgärder som utförs till nytta för våra hyresgäster att 

leda till separata hyreshöjningar.

Riskerna avseende elpriser ska hanteras. Ny 

upphandling har skett för 2018-2021. Prismässigt 

innebär upphandlingen att AEFAB behåller den tidigare 

nivån. 

De risker som rör bolagets värmekostnad berör dels 

om det är avvikelser från SMHIs normalår (budget) 

samt prisutvecklingen på fjärrvärme. De senaste åren 

har varit gynnsamma för bolaget då det dels varit 

varmare än ett normalår samt att priserna ej höjts. 

Vi kommer under de kommande åren satsa resurser 

på energieffektiviseringar för att försöka nå de av 

kommunen uppställda målen om en besparing på 15 % 

av energiförbrukningen till och med 2020.

I samband med nyproduktion finns risken att 

produktionskostnaden överstiger värdet vilket kan leda 

till nedskrivningsbehov som belastar resultatet.

Bolaget arbetar löpande med internkontroll. Syftet 

med internkontroll är att säkerställa att verksamheten 

bedrivs effektivt och ändamålenligt, att budget och 

ekonomisk rapportering sker på tillförlitligt sätt samt att 

lagar och regler efterlevs. Ny internkontrollplan antogs 

under 2017. Arbetet sker i det för kommunkoncernen 

gemensamma systemet Stratsys. Inga avvikelser noteras 

för 2017.

Känslighetsanalys
Hur bolagets resultat påverkas vid en förändring av: 

Hyresnivå bostäder 1 % +/- 1,1 mkr

Vakansgrad 1 % +/- 1,1 mkr

Taxebundna kostnader 1 % +/- 0,3 mkr

Räntekostnader 1 % +/- 3,2 mkr

Drift- och underhåll 1 % +/- 0,4 mkr
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Vi vill ha Sveriges mest nöjda kunder 

inom de kommunala bostadsbolagen. 

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. 

VISION
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Vi har påbörjat nyproduktion av lägenheter i Alfta. 

Kvarteret Ängen ska, när det är färdigt, innehålla 20 nya 

lägenheter.

Stamrenoveringarna fortsätter vara ett av våra största 

arbeten även i år och vi gör stamrenoveringar samt 

byter ut vitvaror på Stallgatan 4, 6 och 8 (Fölet 1) i 

Edsbyn. Totalt finns 54 lägenheter på Fölet 1 och under 

2017 hann vi med 44 av dem.

På Skidan i Edsbyn har vi påbörjat fönsterbyten, ett 

arbete som kommer att fortsätta under 2018. Vi bytte 

ut fönstren på två hus under 2017 och ytterligare fyra 

väntar 2018. Det arbetet kommer att leda till mindre 

buller i lägenheterna, samt viss energibesparing.

Våra verksamheter 2017

BYGG & UNDERHÅLL

På Fallrisgatan 2 i Edsbyn har vi bytt ut taket, då vi 

upptäckte att det fanns skador på det som riskerade att 

annars orsaka läckage.

Vi har fortsatt måla utvändigt på Backa i Edsbyn. På 

samma område har vi också påbörjat ventilationsbyte i 

lägenheterna. Ventilationen blir mer energieffektiv och 

ger en bättre värmeåtervinning.

Vi har målat utvändigt på Långgatan 71 i Alfta och 

målat invändigt på Sunnangårdens gemensamhetsytor 

i Alfta. I Alfta har vi också installerat ny belysning i alla 

soprum.

Dessutom har vi gjort en del anpassningar av lokaler, 

bland annat har en lokal på Hingsten i Edsbyn byggts 

om till sju nya kontor.
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Vid årsskiftet hade AEFAB 62 anställda, plus 7 extra 

inom städ. Medelåldern var på 47 år. Under 2017 har 9 

personer slutat och vi har anställt 2 personer. Ytterligare 

nyanställningar och pensionsavgångar är på gång under 

2018.

Under sommaren hade vi 30 sommarjobbare anställda 

i utförandegruppen under olika anställningstid.  De 

jobbade bland annat med gräsklippning, målning och 

annat i den yttre skötseln. Men det är inte bara för 

att få hjälp med det dagliga arbetet som Aefab gärna 

tar emot många sommarjobbare – målet är också att 

ungdomarna ska få en bild av hur det kan vara att jobba 

hos oss och kanske därför intressera sig för branschen.

Alla har möjlighet att gå de utbildningar man har 

behov av, i samförstånd med närmaste chef. Flera 

har gått ledarskapsutbildningar och andra coachande 

utbildningar för att utvecklas i sin vardag. 

I bolagets personalpolicy finns en övergripande 

målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare genom 

att erbjuda delaktighet och inflytande över egna 

arbetet och arbetsorganisation. Bolaget ska ha en 

god arbetsmiljö där hälsa och jämställda förhållanden 

främjas.

PERSONAL & ORGANISATION

Bolagets medarbetare engagerar sig och presterar 

sitt bästa, i varje situation, för företaget och kunden. 

Viktiga delar i detta är trivsel, kompetensutveckling och 

ett tydligt ledarskap.

Vår målsättning är att vara både ett attraktivt 

bostadsbolag och en attraktiv arbetsgivare.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 4,28 % vilket är lite 

lägre än 2017 (4,7 %). Långtidssjukfrånvaron har ökat 

till 39,20 %). Detta avser långtidssjukfrånvarons andel 

av den totala sjukfrånvaron. Korttidsfrånvaron har också 

ökat. Under 2017 svarade vi på revisionens granskning 

om bolagets sjukfrånvaro och konstaterade att bolagets 

sjukfrånvaro ökat de senaste åren. 

I samband med granskningen framfördes flera förslag 

till förbättringar som bolaget har börjat införa och 

även i fortsättningen kommer att arbeta med. Dessa 

åtgärder kommer att ha utgångspunkten i en detaljerad 

analys av utgångsläget så att rätt åtgärder sätts in i 

rätt tid. Exempelvis skall bolaget fastställa mätbara 

mål och handlingsplaner samt stödja cheferna i det 

förebyggande arbetet. 
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Vi ansvarar för städningen av kommunens lokaler, 

skolor, förskolor, fritids, sporthallarna, kommunkontor 

samt på fastighetssidan, Folkets Hem fritidsgård, 

fritidsgården Kåken och biblioteket i Alfta. 

Vi sköter även städningen av våra egna fastigheter 

i Edsbyn och Alfta. Vi sköter både den dagliga 

städningen och planeringen av golvvård.

I och med stora pensionsavgångar de senaste åren 

har vi fått en föryngring av personalen och många nya 

ansikten. Många pensionsavgångar har medfört många 

nyanställningar och behov att satsa på utbildningar som 

”Arbetsglädje och motivation”, ”Kommunikation och 

kroppsspråk” och ”Mental inställning –förhållningssätt 

och attityd”. Vi kommer att fortsätta satsa på utbildning 

även framgent.

Två i arbetslaget har gått en ledarskapsutbildning och 

under 2017 har vi satsat på en lokalvårdsutbildning, 

”PRYL” för alla anställda. Alla klarade den och blev 

diplomerade lokalvårdare. En bra utbildad personal ger 

ökad yrkesstolthet, en bättre och säkrare arbetsmiljö 

där man anpassar arbetet ergonomiskt – och det kan 

samtidigt förlänga lokalernas livslängd.

Inför 2019 kommer en översyn av lokalvården att 

göras, då man på politisk nivå vill se en nedskärning av 

kostnader, bland annat inom lokalvård.

En god lokalvård som utförs av kunnig personal är 

betydelsefullt för alla som vistas i lokalerna. En skola 

med fullgod städning av lokalerna får elever som mår 

och presterar bättre, en välskött trappuppgång är både 

säkrare och tryggare att vistas i och självklart har vårt 

arbete stor betydelse för både hälsa och trivsel.

LOKALVÅRD
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Under året har fyra nyhetsbrev delats ut till samtliga 

hyresgäster. Vi har bland annat informerat om 

ventilationsbyten, fönsterbyten och vår nyproduktion. 

I mars deltog vi i årets stora UF-mässa på 

Höghammarhallen, där vi delade ut reklamprodukter 

och information om branschen till i första hand 

gymnasieungdomar. Förhoppningsvis överväger några 

av dem så småningom en karriär inom allmännyttan.

Den 17 juni anordnades en familjedag på Fölet i 

Edsbyn i samarbete med Hyresgästföreningen. Vi bjöd 

på fika, grillat, musikunderhållning och aktiviteter för 

alla våra hyresgäster i Edsbyn. Syftet var att skapa 

sammanhållning mellan våra hyresgäster i Edsbyn och 

öka trivseln på området och det blev ett välbesökt och 

uppskattat arrangemang.

Under hösten anordnades en kolbullekväll med 

melodikryss vid Ängen för att dra uppmärksamhet 

till nyproduktionen. Under kvällen samlade vi in 

kontaktuppgifter till särskilt intresserade potentiella 

hyresgäster som under hösten och vintern fått särskilda 

nyhetsbrev kring Ängen. 

INFORMATION & MARKNAD

I slutet av året inledde vi vår marknadsföring av Ängen 

i media på allvar: vi har annonserat en hel del såväl i 

lokal- som en del i riksmedia, samt följt bygget såväl på 

vår egen webb som vår Facebooksida.

Vi har en sponsringspolicy, och använder 

sponsringsavtal som ett sätt att både marknadsföra oss 

och gynna våra hyresgäster på olika vis. Under året har 

vi bland annat varit medsponsorer av Pride Edsbyn och 

friskvårdsprojektet Hittaut Ovanåker samt stöttat en rad 

lokala idrottsföreningar. Vi har prioriterat satsningar på 

ungdomar och att göra föreningslivet mera tillgängligt 

för så många som möjligt av kommunens invånare.

Efterfrågan på lägenheter är fortfarande relativt hög 

och per 31 december 2017 var så gott som samtliga 

lägenheter uthyrda. Antalet ködagar som krävs för att 

få en lägenhet är högt och för att få ett erbjudande 

på lägenhet i dag krävs generellt omkring ett år i 

bostadskö – med vissa avvikelser beroende på hur 

attraktivt området är.
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Vi jobbar kontinuerligt med energibesparande åtgärder 

i våra bostäder. Dels handlar det om att sänka våra 

egna kostnader – men framför allt är det en viktig 

miljöfråga att jobba hållbart. Enligt mål som är uppsatta 

av Ovanåkers kommun ska vi spara 15 procent i 

energiförbrukning fram till och med år 2020. Vi arbetar 

med att ta fram ett underlag till vilka åtgärder vi ska 

genomföra för att uppnå målet. Vi arbetar med vatten- 

och energisparprogram på både våra bostäder och de 

kommunala fastigheterna.

Gammal belysning byts ut mot ny energisnål 

LED-belysning i både källare, trapphus och 

utebelysningar. Vissa installationer är närvarostyrda. Vid 

lägenhetsrenovering byter vi ut gammal elinstallation 

mot ny, modern och mer energisnål.

Genom att byta ut gamla ventilationsaggregat mot 

nya moderna system får vi lägre energiförbrukning, 

samtidigt som klimatet inomhus blir bättre, och det 

här jobbar vi löpande med. I år har vi bytt ut 40 

lägenhetsaggregat för ventilation på Backa i Edsbyn.

Vi arbetar med prognosstyrning, det är ett tekniskt 

hjälpmedel som anpassar klimatet i våra lägenheter 

snabbare och mer effektivt efter temperaturväxlingar 

utomhus. Det ger ett jämnare inomhusklimat och sparar 

också energi. Under 2017 anslöt vi även Medborgaren i 

Edsbyn. Vi kommer att fortsätta satsa på solenergi och 

arbetar ständigt med att titta efter lämpliga ytor för 

solceller i vårt fastighetsbestånd, såväl i det befintliga 

som vid nyproduktion.

I vårt fibernät fortsätter vi att koppla in nya tekniska 

lösningar för larm och drift. Genom att använda 

fibernätet får vi moderna anslutningar som kommer att 

krävas i framtiden för den snabba utvecklingen inom 

området, och vi sänker samtidigt kostnaderna vi haft för 

de omoderna tidigare anslutningarna.

Vi har fortsatt installera elektronisk tvättstugebokning 

på flera områden – något som ger hyresgästerna ett 

tryggare och enklare sätt att boka tvättstugan. Snart 

finns det elektronisk tvättstugebokning på de flesta av 

våra områden.

ENERGI & TEKNIK

FÖRVALTNINGSUPPDRAG OVANÅKERS KOMMUN
Aefab förvaltar verksamhetslokaler och kommersiella 

lokaler samt andra fastigheter åt Ovanåkers kommun 

som bland annat skolor, förskolor, äldreboenden, 

sim- och sporthallar, bibliotek och hotellen. Dessutom 

ansvarar vi för förvaltningen av kontors- och 

industrilokaler till Alfta Industricenter AB.

Vi har under 2017 installerat en solcellsanläggning på 

Lillboskolan eftersom skolan har ett tak som lämpade 

sig väl för solceller. Med hjälp av det får vi ström som 

kan användas av verksamheten. Vi har också borrat 

efter bergvärme på Rotebergs skola.

På några förskolor, bland annat Nordanäng och Tellus, 

har vi bytt till LED-belysning under 2017.

Små förbättringar och underhåll av fastigheterna är ett 

arbete som pågår ständigt. En bra och trivsam miljö i 

våra lokaler är viktigt för såväl skolelever som personal.
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Vi sköter utemiljöerna på bostadsområdena i Alfta och 

Edsbyn i egen regi. Vi har i dag 12 fastighetsskötare 

i vår utförargrupp – de sköter all yttre skötsel av 

våra bostadsområden. Under året har vi bland annat 

byggt uteplatser och målat om i källare på flera av 

våra områden, tagit ner träd som inte varit friska, 

planterat buskar och gjort annat för att öka trivseln 

i våra utomhusmiljöer. Utförargruppen arbetar även 

med uppdrag inom våra förvaltningsuppdrag i 

kommunkoncernen.

 

Vi har sju bovärdar som har ett helhetsansvar för 

våra bostadsområden i Alfta och Edsbyn. Bovärdarna 

har hand om den inre skötseln och en stor del av 

dialogen med hyresgästerna. De gör besiktningar av 

lägenheterna och ansvarar för det inre underhållet. De 

har ett nära samarbete med störningshandläggaren för 

att arbeta förebyggande kring störningar.

DRIFT & FASTIGHETSSKÖTSEL

 Bovärdarna har den dagliga kontakten med våra 

hyresgäster och är ett viktigt ansikte utåt för oss, 

samtidigt som det är en trygghet för våra hyresgäster 

att veta att de har tillgång till en bovärd. Bovärdarna 

är också en viktig länk mellan hyresgästerna och 

kontoret och har en viktig uppgift i att vidarebefordra 

synpunkter och önskemål som kommer in, så att vi kan 

ta vara på dem. 
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Inledning
Som företag har vi ett socialt ansvar, miljöansvar och 

ekonomiskt ansvar för att hitta långsiktiga lösningar 

inom alla våra verksamheter. Vi ska bidra till ett hållbart 

samhälle där människor mår bra, har förutsättningar 

att utvecklas som individer och förstår sina egna 

möjligheter att påverka sin livssituation och sitt boende.

Socialt ansvar
Vi ska skapa attraktiva och trygga boenden där 

hyresgästerna har förutsättningar till inflytande och 

delaktighet. En utmaning är tillgänglighet ur ett 

språkperspektiv, eftersom vi har många hyresgäster 

med annat modersmål än svenska. Vi ser värdet av att 

satsa på skyltar, instruktioner, informationsmaterial och 

tolkar för att kunna kommunicera på ett bra sätt med 

alla våra målgrupper. Det ökar dessutom tryggheten 

och förståelsen för hur det är att leva i dagens samhälle.

Medarbetare
Ett av AEFAB s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare 

med engagerade och kunniga medarbetare. Detta 

är grunden för en bra verksamhet där målet är nöjda 

hyresgäster och effektiv verksamhet. Medarbetarna 

är företagets viktigaste tillgång och det är avgörande 

att de trivs och vill fortsätta utvecklas inom 

företaget. Cheferna ansvarar för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, där uppföljning sker genom 

arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal.

Miljöansvar
Att tänka långsiktigt och ta ett miljömässigt ansvar är 

något som ska genomsyra all vår verksamhet. Vi ska 

också bidra till att naturen görs tillgänglig för alla i 

kommunen. Nedan redovisas de projekt vi arbetat med 

under året.

Källsortering: Vi har arbetar med att minska mängden 

hushållssopor. 

Energieffektivisering: Stora delar av vårt 

fastighetsbestånd är byggt på 50, 60 och 70-talet och 

innehåller omodern teknik som förbrukar mer energi än 

modern utrustning. 

Vi jobbar kontinuerligt med energibesparande 

åtgärder. När företaget projekterar ombyggnationer 

eller nyproduktion är utgångspunkten alltid att våra 

byggprojekt ska vara energismarta, miljömässigt och 

ekonomisk hållbara.

Förnyelsebar energi: Företaget ska planera och bygga 

solenergi där det är ekonomiskt hållbart. 

Ekonomiskt ansvar
Våra satsningar på socialt och miljömässigt arbete 

måste gå att finansiera på flera års sikt. De projekt vi 

ger oss in i ska ha ett tydligt syfte, vara ekonomiskt 

långsiktiga och lönsamma. Vi ska vårda och förvalta 

våra fastigheter på ett ansvarsfullt sätt för dagens 

generation och framtida generationer. 

Förväntningar om framtiden
AEFAB s mål är även fortsättningsvis att vara delaktig i utvecklingen av Ovanåkers kommun. Detta kan vi göra 

genom att erbjuda ett brett utbud av hyresrätter. Prioriterade områden de kommande åren är att se till att 

verksamheterna i bolaget bedrivs på ett effektivt sätt. Resurser behöver budgeteras så att underhåll av bolagets 

fastigheter kan ske enligt de underhållsplaner som finns.  Under 2018 och 2019 kommer arbete att ske med att 

planera och genomföra omdisponeringar av de lägenheter som kommunen hyr. Projektering av att bygga en förskola 

samt nio lägenheter beräknas vara klart under mars 2018. Upphandling och beslut förväntas ske under våren 2018. 

Denna nyproduktion innebär att bolaget beräknar att göra en extern upplåning men det kommer att finansieras med 

egna medel. Uthyrningsläget bedöms under 2018 fortfarande vara gott. 

Hållbarhet 2017
AEFAB upprättar ingen särskild hållbarhetsredovisning. Nedan ges en sammanfattning av hur hållbarhetsfrågor 

hanteras i bolagets dagliga verksamheter.
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Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

Vid årets början 8 000,0 3 869,3 69 589,3

Årets resultat 8 373,0

Vid årets slut 8 000,0 3 869,3 77 962,3

Eget kapital

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (belopp i kronor):

Balanserade vinstmedel 69 589 280,96

Årets resultat 8 372 969,02

Summa 77 962 249,98

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande 

vinstdisposition:

Balanseras i ny räkning 77 962 249,98

Bolagets resultat och ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
(belopp i tkr) Not 2017 2016
Nettoomsättning 2

Hyresintäkter 3 102 102,4 100 841,3

Förvaltningsuppdrag 31 327,3 29 261,3

Summa nettoomsättning 133 429,7 130 102,6

Övriga rörelseintäkter 4 7 013,0 7 432,5

Summa intäkter 140 442,7 137 535,1

Fastighetskostnader

Driftskostnader 5,6,7,8 -86 060,6 -87 511,4

Underhållskostnader 9 -16 166,4 -11 070,2

Fastighetsskatt -1 080,8 -848,0

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -14 634,9 -14 189,4

Summa fastighetskostnader -117 942,7 -113 619,0

Bruttoresultat 22 500,0 23 916,1

Centrala administrationskostnader -1 628,7 -1 930,1

Rörelseresultat 20 871,3 21 986,0

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar 10

 

4,0

 

5,4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

11

 

47,2

 

59,1

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -9 486,3 -9 479,0

Resultat efter finansiella poster 11 436,2 12 571,5

Bokslutsdispositioner 13 -810,0 -2 590,0

Resultat före skatt 10 626,2 9 981,5

Skatt på årets resultat 14 -2 253,2 -2 758,8

Årets resultat 8 373,0 7 222,7
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Balansräkning
(belopp i tkr) Not 2017 2016
Tillgångar

  

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

  Byggnader 15 332 897,2 332 041,9

  Mark 16 49 934,9 49 884,7

  Markanläggningar 17 2 287,4 2 290,9

  Inventarier verktyg och installationer 18 15 821,6 17 396,6

  Pågående ny- till- och ombyggnader 19 17 821,4 2 634,8

Summa materiella anläggningstillgångar 418 762,5 404 248,9

Finansiella anläggningstillgångar

  Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 281,9               265,0

  Uppskjuten skattefordran 21 132,3 2 089,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 414,2 2 354,0

Summa anläggningstillgångar 419 176,7 406 602,9

Omsättningstillgångar

Varulager

  Råvaror och förnödenheter 77,7 46,5

Kortfristiga fordringar

  Kundfordringar 2 328,7 2 444,8

  Hyresfordringar 219,4 257,9

  Aktuella skattefordringar 1 128,6 942,9

  Övriga fordringar

  Koncernkonto Ovanåkers kommun

 22 316,4

39 315,7

3 566,8

14 317,6

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 684,0 145,8

Summa kortfristiga fordringar 43 992,8 21 675,8

Summa omsättningstillgångar 44 070,5 21 722,3

Summa tillgångar 463 247,2 428 325,2
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Balansräkning
(belopp i tkr) Not 2017 2016
Eget kapital och skulder

  

Eget kapital

Bundet eget kapital

  Aktiekapital 23 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 24

  Balanserad vinst 69 589,3 62 366,6

  Årets resultat 8 373,0 7 222,7

Summa fritt eget kapital 77 962,3 69 589,3

Summa eget kapital 89 831,6 81 458,6

Obeskattade reserver 25 15 030,0 14 220,0

  

Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 2 147,6 2 175,2

Summa avsättningar 2 147,6 2 048,9

Långfristiga skulder

  Skulder till kreditinstitut 26 323 000,0 298 000,0

Summa långfristiga skulder 323 000,0 298 000,0

Kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder 9 823,3 9 190,6

  Övriga skulder 5 806,1 4 490,7

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 17 608,6 18 790,1

Summa kortfristiga skulder 33 238,0 32 471,4

Summa eget kapital och skulder 463 247,2 428 325,2
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Kassaflödesanalys
(belopp i tkr) Not 2017 2016
Den löpande verksamheten

  Resultat efter finansiella poster     29 11 436,2 12 571,5

  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     30 14 551,8 11 823,6

  Betald skatt -482,0 -451,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 25 506,0 23 944,1

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

  Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -31,2 0,0

  Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 2 866,7 -4 468,5

  Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 766,7 4 253,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 108,2 23 729,5

Investeringsverksamheten

  Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29 252,8 -28 215,4

  Försäljning av anläggningstillgångar 159,8 4 245,0

  Förändring av finansiella anläggningstillgångar -16,9 27,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 109,9 -23 943,2

Finansieringsverksamheten

  Upptagande av nya lån 25 000,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 000,0 0,0

Årets kassaflöde 24 998,3 -213,7

Likvida medel vid årets början     14 317,6 14 531,3

Likvida medel vid årets slut     31 39 315,9 14 317,6
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Noter
(belopp i tkr)
 
Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna BFNAR 2012:1 (K3). Tillgångar, avsättningar 

och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 

inget annat anges nedan. Jämfört med föregående år 

är det inga förändringar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 

ingå förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 

hänförliga till förvärvet. Låneutgifter som kan hänföras 

till inköp av materiell anläggningstillgång som tar 

betydande tid att färdigställa inkluderas i tillgångens 

anskaffningsvärde.

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet 

på byggnader till den del de ekonomiska fördelarna 

kommer att tillfalla bolaget i framtiden. Bolaget har 

fastställt riktlinjer för när tillkommande utgifter ska 

aktiveras. För att aktiveras ska beloppet vara väsentligt 

varvid ett av följande kriterier ska uppfyllas. Beloppet 

ska överstiga fyra basbelopp, (2017, c:a 180 tkr), eller 

överstiga 5 % av byggnadens bokförda värde eller avse 

ett utbyte av minst 25 % av den aktuella komponenten.

Avskrivningsprinciper för materiella 
anläggningstillgångar
Bolaget tillämpar komponentavskrivning. Detta 

innebär att avskrivningar enligt plan på byggnader 

baseras på ursprungliga anskaffningsvärden fördelat 

på olika komponenter. Avskrivning sker linjärt över 

komponentens beräknade nyttjandeperiod. Bolaget 

har valt att dela in byggnaderna i olika komponenter 

med underkomponenter. Avskrivningarna av 

olika komponenter varierar beroende på antagen 

nyttjandeperiod. Komponenterna har olika bedömda 

nyttjandeperioder enligt följande:

Byggnadskomponent Livslängd, år
Stomme och grund 70-90

Fasader 40-50

Yttertak 30-50

Installationer 20-40

Fönster 30-40

Stambyten 30-50

Hiss 25-35

Restpost 40-60

Badrum med inredning 25-30

Kök med inredning 25-30

 

När komponenter i framtiden bytts ut, utrangeras 

eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten, 

och den nya komponenten aktiveras med ny 

avskrivningsplan.

Följande avskrivningstider har tillämpats för 
övriga anläggningstillgångar:
Markanläggningar         20 år 

Inventarier, verktyg och 

installationer        5-15 år 

Nedskrivning av fastigheter
När det bokförda värdet överstiger bedömt 

marknadsvärde ska nedskrivning ske. Prövning sker i 

samband med varje års bokslut. Tidigare års gjorda 

nedskrivningar prövas varje år. Om behov av en 

nedskrivning inte längre föreligger sker återföring som 

redovisas över resultaträkningen.  Bolaget har under 

2016 gjort en intern värdering av fastighetsbeståndet, 

se vidare not 15.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 

med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 

anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

   

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 

balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 

avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort 

från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 

kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. 
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Detsamma gäller när de risker och fördelar som är 

förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till 

annan part och företaget inte längre har kontroll över 

den finansiella tillgången. 

En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den 

avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.    

Finansiella tillgångar värderas vid första 

redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 

eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga 

till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 

redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 

och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.      

   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 

omsättningstillgångar värderas individuellt till det 

belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 

redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag 

för eventuella nedskrivningar och med tillägg för 

eventuella uppskrivningar.  

Finansiella skulder värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 

upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde 

och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns 

en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet 

och den säkrade posten som överensstämmer med 

företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att 

säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt 

under den period för vilken säkringen har identifierats 

samt att säkringsförhållandet och företagets mål för 

riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende 

säkringen är dokumenterade senast när säkringen 

ingås.

 

Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk 

i räntebetalningar på skulder värderas till nettot av 

upplupen fordran på rörlig ränta och upplupen skuld 

avseende fast ränta och skillnaden redovisas som 

räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är 

effektiv om den ekonomiska innebörden av säkringen 

och skulden är densamma som om skulden i stället 

hade tagits upp till en fast marknadsränta när 

säkringsförhållandet inleddes.      

Ersättningar till anställda
Planer för ersättningar efter avslutad anställning 

klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 

förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter 

till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, 

och företaget har inte längre någon förpliktelse till 

den anställde när avgiften är betald. Storleken på 

den anställdes ersättningar efter avslutad anställning 

är beroende av de avgifter som har betalats och den 

kapitalavkastning som avgifterna ger.   

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som 

kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.   

       

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas 

som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna 

kostnadsförs i resultaträkningen. 

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget 

har en legal eller informell förpliktelse till följd av en 

inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde 

av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en 

tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till 

den bästa uppskattningen av det belopp som kommer 

att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat 

med eventuell nedskrivning.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
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Redovisning av 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.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella 

leasingavtal. Leasingavgifterna enligt operationella 

leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och 

underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasing-

perioden.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska 

betalas avseende aktuellt år samt justeringar från 

tidigare år. Värdering av skatteskuld sker till nominella 

belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser 

som är beslutade(22 % för 2016). 

Uppskjutna skatter
Skillnader finns mellan bokföringsmässiga och 

skattemässiga värden på bolagets fastigheter. De 

skattemässiga värdena är högre beroende på att ej 

avdragsgilla nedskrivningar har skett i redovisningen. 

Uppskjuten skattefordran redovisas med 22 % av 

skillnaden mellan skattemässigt och bokföringsmässigt 

värde.
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Not 2, Inköp och försäljning mellan 
koncernföretag i Ovanåkers kommunkoncern

2017 2016
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till: 

  Ovanåkers kommun 44 763,4 40 789,0

  Alfta Industricenter AB 2 590,4 3 214,0

  Helsinge Net Ovanåker AB 1,0 1,0

  Helsingevatten AB 196,5 196,0

Summa 47 551,3 44 200,0

Andel av total nettoomsättning 35,6% 34,0%

Av bolagets inköp avser inköp från:

  Ovanåkers kommun 6 455,8 8 055,0

  BORAB 1 299,3 1 327,0

  Helsinge Net 15,0 18,0

  Helsingevatten 0,0 10,0

Summa 7 770,1 9 410,0

Andel av totala inköp 7,5% 9,3%

Not 3, Hyresintäkter   

2017 2016
Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt 

  Bostäder 89 580,9 88 228,8

  Lokaler 10 457,0 10 499,7

  Garage 1 454,8 1 454,2

  P-platser, motorvärmare 1 417,4 1 448,4

   Bränsleavgifter 385,0 443,7

  Övriga hyresintäkter 786,6 642,7

Summa 104 081,7 102 717,5

Avgår outhyrda objekt och hyresrabatter

  Bostäder -659,9 -623,1

  Lokaler -383,5 -253,6

  Garage -73,3 -92,1

  P-platser, motorvärmare -518,6 -536,5

  Lämnade hyresrabatter -344,0 -370,9

Summa -1 979,3 -1 876,2

Summa hyresintäkter 102 102,4 100 841,3

Not 4, Övriga rörelseintäkter

2017 2016
Utförda tjänster 4 458,1 3 281,5

Återbetalning AFA Försäkring 0,0 183,3

Försäkringsersättning 902,1 38,6

Resultat försäljning anläggningstillgångar 22,8 2 580,3

Aktiverat arbete (nedlagt på investeringar) 1 493,8 1 220,0

Övrigt 136,2 128,9

Summa 7 013,0 7 432,6
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Not 5, Arvode och kostnadsersättning
till revisorer

2017 2016
Revisionsuppdrag, KPMG 70,0 80,0

Andra uppdrag, KPMG 49,0 27,0

Skatterådgivning, KPMG 15,0 10,0

Summa 134,0 117,0

Med revisionsuppdrag avses granskning av 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och verkställande 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 6, Operationell leasing

2017 2016
Förfaller till betalning inom ett år 150,0 200,0

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 200,0 239,0

350,0 439,0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 239,5 259,0

De leasingavtal som finns i bolaget är leasing av bilar, 

kopiatorer och kaffeautomater. Majoriteten av

avtalen och kostnaderna avser bilar och de förfaller 

inom ett år eftersom avtalen har löpt på

förlängning. 

Bolagets hyresintäkter består till 90 % av bostäder 

med en uppsägningstid på 3 månader samt 10 % av 

lokaler där avtalstiderna varierar från tillsvidare med 9 

månaders uppsägning till 15-åriga avtal. 
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Not 7, Anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen

2017 2016
Medelantalet anställda 65 68

  Varav män 34 36

  Varav kvinnor 31 32

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

  Styrelse, andelen kvinnor 0 % 20 %

  Övriga ledande befattningshavare 20 % 33 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

  Styrelse och VD 635,0 1 008,7

  Övriga anställda 23 370,8 23 359,5

Summa löner och andra ersättningar 24 005,8 24 368,2

Sociala kostnader 9 385,1 9 360,1

  (varav pensionskostnader) (1 517,6) (1 548,7)

Av företagets pensionskostnader avser 35 tkr företagets 

VD (fg år 65 tkr). Bolagets VD utbetalas lön i 3 månader 

vid uppsägning från bolagets sida.

Vid VDs egen uppsägning utbetalas lön i 3 månader.

Not 8, Driftskostnader

2017 2016
Reparationer 2 378,4 2 266,7

Fastighetsskötsel 14 183,8 13 567,1

Uttagsskatt 2 250,6 2 306,6

Teknisk tillsyn 766,6 557,1

Vatten 4 075,4 4 092,7

El 2 971,8 3 285,9

Sophämtning 3 079,7 2 865,2

Uppvärmning 13 787,0 13 639,5

Riskkostnader 2 406,1 2 166,3

Lokal fastighetsanknuten administration 8 505,0 10 003,2

Basutbud TV 1 010,7 930,5

Hyresgästmedel 556,1 532,5

Övriga driftskostnader 2 090,4 5 129,8

Summa driftskostnader för bostads- och lokaldelen ägda av 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

 

58 058,6

 

61 343,1

Driftskostnader förvaltningsuppdrag 28 002,0 26 168,3

Summa driftskostnader 86 060,6 87 511,4
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Not 9, Underhållskostnader

2017 2016
Underhållskostnader för bostäder och lokaler  21 702,1 16 196,2

Avgår: Underhåll som aktiverats som nya komponenter -9 226,0 -7 180,0

Underhållskostnader för förvaltningsuppdrag 3 690,3 2 054,0

Summa underhållskostnader 16 166,4 11 070,2

Underhåll som aktiverats redovisas som nyanskaffningar 

under noten byggnader.

Not 10, Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar

2017 2016
Ränta långfristigt värdepappersinnehav 4,0 5,4

Not 11, Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

2017 2016
Ränteintäkter hyres- och kundfordringar 47,2 58,2

Ränteintäkt skattekonto 0,0 0,9

Summa 47,2 59,1

Not 12, Räntekostnader och liknande 
resultatposter

2017 2016
Räntekostnader långfristiga lån 8 412,3 8 480,0

Borgensavgift Ovanåkers kommun 1 074,0 999,0

Summa 9 486,3 9 479,0
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Not 13, Bokslutsdispositioner

2017 2016
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan

Maskiner och inventarier 1 200,0 1 850,0

Periodiseringsfond, årets återföring -390,0 0,0

Periodiseringsfond, årets avsättning 0,0 740,0

Summa bokslutsdispositioner 810,0 2 590,0

Not 14, Skatt på årets resultat

2017 2016

Aktuell skattekostnad 296,5 505,2

Uppskjuten skatt temporära skillnader 1 956,7 2 253,6

Summa skatt på årets resultat 2 253,2 2 758,8

Avstämning av effektiv skatt

Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 10 626,1 9 981,5

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% 2 337,7 22,0% 2 195,6

Ej avdragsgilla kostnader 0,2 % 27,1 0,1 % 11,2

Ej skattepliktiga intäkter -4,7 % -499,7 -4,3 % -431,2

Övriga skattemässiga justeringar 3,6 % 385,5 9,8 % 978,4

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 % 0,0 0,0 % 1,1

Schablonintäkt periodiseringsfond     0,1 % 2,6 0,0 % 2,6

Redovisad effektiv skatt 21,2% 2 253,2 27,6 % 2 758,8
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Not 15, Byggnader

2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 569 911,7 544 867,2

  Omklassificering 12 824,9 26 783,8

  Avyttringar och utrangeringar 0 -1 739,3

  Rättelser tidigare år -349,2 0,0

Summa anskaffningsvärden 582 387,4 569 911,7

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -168 751,0 -156 259,2

  Avyttringar och utrangeringar 0,0 702,0

  Årets avskrivning enligt plan -13 889,4 -13 193,8

  Rättelser -2,3 0,0

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -182 642,7 -168 751,0

Ackumulerade nedskrivningar

  Vid årets början -69 118,8 -71 448,9

  Årets förändring mot planenliga avskrivningar 2 271,3 1 956,5

  Rättelse IB förändring mot planenliga avskrivningar 0,0 373,6

Summa nedskrivningar vid årets slut -66 847,5 -69 118,8

Redovisat värde vid årets slut 332 897,2 332 041,9

Verkligt värde 646 000,0 618 000,0

Verkligt värde
Verkligt värde har fastställts enligt följande. Intern värdering har genomförts under året där värdet 

bedömts genom stöd av ortsprismetod och avkastningsmetod. Avkastningsmetoden baseras på 

framtida kassaflöde utifrån en analys av marknadens förväntningar på fastigheterna.  Marknadsmässiga 

underlag för drift och underhåll har inhämtats med hjälp av systemstöd. Den genomsnittliga 

direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 8,3 % (8,4 %). Fastighetsvärderingar är beräkningar 

gjorda enligt vedertagna principer utifrån vissa antaganden. Med anledning av detta finns det ett 

osäkerhetsmoment vid fastighetsvärderingar. Värderingstidpunkten är december 2017. 
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Not 16, Mark

2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden

  Vid årets början 49 974,8 50 557,4

  Årets anskaffningar 0,0 204,6

  Avyttringar och utrangeringar 50,2 -787,2

Summa anskaffningsvärden 50 025,0 49 974,8

Ackumulerade nedskrivningar

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

Redovisat värde vid årets slut 49 934,9 49 884,7

Not 17, Markanläggningar

2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 5 297,6 5 599,2

  Omklassificeringar 0,0 30,0

  Avyttringar och utrangeringar 0,0 -331,6

Summa anskaffningsvärden 5 556,0 5 297,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -3 006,7 -2 785,0

  Årets avskrivning enligt plan

  Avyttringar och utrangeringar

-261,9

0,0

-278,5

56,8

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 268,6 -3 006,7

Redovisat värde vid årets slut 2 287,4 2 290,9

Not 18, Inventarier, verktyg och installationer

2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 30 356,5 28 949,3

  Nyanskaffningar 1 241,2 1 407,2

  Avyttringar -179,2

Summa anskaffningsvärden 31 418,5 30 356,5

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -12 959,9 -10 286,3

  Årets avskrivning enligt plan -2 711,9 -2 673,6

  Avyttringar 74,9

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -15 569,9 -12 959,9

Redovisat värde vid årets slut 15 821,6 17 396,6
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Not 19, Pågående nyanläggningar 
och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

2017 2016
Vid årets början 2 634,8 2 845,0

Investeringar 28 011,5 26 603,6

Omklassificeringar -12 824,9 -26 813,8

Redovisat värde vid årets slut 17 821,4 2 634,8

Not 20, Andra långfristiga 
värdepappersinnehav

2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden

  Vid årets början 265,0 292,2

  Återbetalning återbäring HBV -51,0 -27,2

  Tillkommande tillgångar 67,9 0,0

Summa anskaffningsvärden 281,9 265,0

Specifikation av innehav

  HBV, insats 40,0 40,0

  HBV, innestående återbäring 191,9 175,0

  SABO byggfelsförsäkring 50,0 50,0

Summa innehav 281,9 265,0

Not 21, Uppskjuten skattefordran

2017 2016
Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

Belopp vid årets ingång 2 089,0 4 342,6

Förändring under året -1 956,7 -2 253,6

Summa vid årets utgång 132,3 2 089,0

Skattemässigt restvärde 385 526,8 393 712,9

Redovisat restvärde 384 925,5 384 217,5

Temporär skillnad byggnader 601,3 9 495,4

Uppskjuten skattefordran 22 % 132,3 2 089,0
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Not 22, Övriga fordringar

2017 2016
Skattekonto 313,6 166,8

Övrigt 2,8 3 400,0

Summa övriga fordringar 316,4 3 566,8

Not 23, Antal aktier och kvotvärde

2017 2016
Antal aktier 8 000 8 000

Kvotvärde 1 000 kr 1 000 kr

Not 24, Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 

77 962 249,98, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning    

77 962 249,98 

Summa     

77 962 249,98 

Not 25, Obeskattade reserver

2017 2016
Ackumulerade avskrivningar utöver plan inventarier 12 080,0 10 880,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2012 0,0 390,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2013 800,0 800,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2015 560,0 560,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2016 850,0 850,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2017 740,0 0,0

Summa obeskattade reserver 15 030,0 14 220,0
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Not 26, Skulder till kreditinstitut, långfristiga

2017 2016
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen - -

Summa låneskulder - -

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning till Lånebelopp Genomsnittsränta

2020-04-20 60 000,0 3,77 %

2021-05-19 60 000,0 3,90 %

2022-03-14 60 000,0 4,05 %

2021-12-11 40 000,0 3,23 %

Rörlig ränta, 3 månader 103 000,0 0,2 %

Summa låneskulder vid årets slut 323 000,0

För hela lånestocken uppgår genomsnittsräntan till 2,96 %. Genomsnittlig räntebindningstid uppgår på balansdagen 

till 2,6 år, och genomsnittlig kapitalbindningstid uppgår till 3,2 år. Andelen lån med rörlig ränta uppgår till 32 % (26 

%). 

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 

samt att variationer i räntekostnaderna kan förutses och budgeteras i god tid. Ränteswapparna värderas inte 

under löptiden då de endast innehas i säkringssyfte. Intäkter och kostnader för ränteswapparna redovisas under 

räntekostnader.  Marknadsvärdet, ej redovisat i balansräkningen är negativt och uppgår till -25 128 tkr (fg år -32 047 

tkr). På balansdagen finns ränteswappar med nominellt värde 220 000 tkr.

Not 27, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017 2016
Upplupna räntekostnader 868,0 863,7

Förskottsbetalda hyror 11 706,4 11 647,9

Upplupna löner och semesterlöner 2 142,4 2 193,7

Upplupna sociala avgifter 974,2 863,6

Fastighetsskatt 1 007,4 905,7

Avräkning förvaltningsuppdrag 271,2 1 513,4

Övriga poster 639,0 802,1

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 608,6 18 790,1
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Not 28, Ställda säkerheter för skulder till 
kreditinstitut

2017 2016

Fastighetsinteckningar 3 100,0 3 100,0

Not 29, Eventualförpliktelser

2017 2016
Ansvar borgensåtagande Fastigo 484,0 438,0

Not 30, Betalda räntor och erhållen utdelning

2017 2016
Erlagd ränta 8 412,3 8 577,6

Not 31, Ej likviditetspåverkande poster mm

2017 2016
Avskrivningar av anläggningstillgångar 14 634,9 14 189,4

Återföring nedskrivningar 0,0 0,1

Avgår redovisat resultat försäljning anläggningstillgångar

Pensionsavsättningar

0,0

-27,6

-2 580,3

126,3

Övrigt -55,5 88,2

Summa 14 551,8 11 823,6

Not 32, Likvida medel

I posten ingår bolagets tillgodohavande på 

koncernkonto via ägaren Ovanåkers kommun med 

39 312,0 tkr (fg år 14 312,8 tkr).  Till bolagets del av 

koncernkontot finns en kreditlimit på totalt 10 000,0 tkr.

Not 33, Väsentliga händelser efter 
räkenskapsåret

Efter räkenskapsårets slut har ny VD tillträtt från och 

med 2018-02-01. 

Not 34, Koncernuppgifter

Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun, 

organisationsnummer 212000-2304
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Flerårsöversikt
Grunduppgifter        2017        2016 2015       2014       2013
Hyresintäkter, mkr 102,1 100,8 99,2 94,2 90,6

Förvaltningsintäkter, mkr 31,5 29,3 29,2 29,5 29,0

Övriga intäkter, mkr 6,9 7,4 5,8 5,0 34,7

Driftskostnader bostäder, mkr -58,5 -61,3 -55,2 -54,2 -49,9

Underhållskostnader bostäder, mkr -22,8 -16,2 -17,3 -16,9 -15,2

Drift och underhåll förv. uppdrag -31,7 -28,2 -29,3 -29,3 -29,0

Avskrivningar, mkr -16,9 -16,1 -12,8 -11,3 -10,2

Nedskrivningar, netto, mkr 2,3 2,0 7,0 4,9 0

Centrala adm. kostnader -1,6 -1,9 -2,0 -2,4 -2,0

Driftsöverskott 30,0 29,7 34,3 29,1 26,1

Rörelseresultat 20,9 22,0 31,6 25,4 48,3

Räntenetto -9,4 -9,4 -10,3 -11,0 -12,3

Årets resultat 8,4 7,2 14,7 12,2 1,3

Fastigheternas bokförda värden 385,1 384,2 370,4 355,6 330,7

Fastigheternas verkliga värde 646,0 618,0 575,0 488,0 -

Taxeringsvärden 283,7 284,2 265,9 261,9 258,5

Investeringar i byggnader, mark 29,2 26,9 18,5 55,4 2,6

Investeringar övrigt 1,2 1,4 1,2 3,6 25,9

Låneskulder 323,0 298,0 298,0 298,0 298,0

Balansomslutning bokförda värden 463,2 428,3 414,1 395,4 402,2

Balansomslutning verkliga värden 724,1 662,1 618,7 527,8 -

Eget kapital, mkr 101,6 92,6 83,3 66,5 41,8

Eget kapital verkligt värde, mkr 296,5 274,9 242,9 169,8 -

Genomsnittlig låneränta 2,94 % 3,18 % 3,49 % 3,73 % 4,12 %

Nyckeltal

Förvaltning
Hyra i snitt, kr/m2 920,0 898,0 892,0 882,0 856,0

Driftskostnader, kr/m2 528,8 550,0 496,8 490,7 459,9

Underhåll, kr/m2 206,1 145,2 155,8 153,0 126,1

Driftsöverskott, kr/m2 271,3 265,9 308,7 263,1 240,3

Kapital och avkastning

Vinstmarginal 8,1 % 9,1 % 15,9 % 11,2 % 4,5 %

Bokfört värde fastigheter, kr/m2 3 481 3 445 3 336 3 219 3 048

Marknadsvärde fastigheter, kr/m2 5 839 5 540 5 178 4 418 -

Soliditet, bokförda värden 21,9 % 21,6 % 20,1 % 16,8 % 10,4 %

Soliditet, verkliga värden 42,1% 41,5 % 39,3 % 34,4 % -

Skuldsättningsgrad 3,2 3,2 3,6 4,5 7,1

Belåningsgrad, bokförda värden 84 % 78 % 80 % 84 % 90 %

Belåningsgrad, verkliga värden 50 % 48 % 52 % 61 % -
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Begrepps- & nyckeltalsdefinitioner

Likviditet 162,7 % 97,7 % 97,3 % 111,2 % 187,9 %

Avkastning på fastigheternas bokförda 

värde 7,8 % 7,7 % 9,3 % 8,2 % 7,9 %

Direktavkastning verkligt värde 4,6 % 4,9 % 6,1 % 5,8 % -

Självfinansieringsgrad 91,5 % 76,0 % 133,1 % 35,8 % 141,1%

Avkastning på eget kapital 11,3 % 13,6 % 25,5 % 21,7 % 16,8 %

Avkastning på totalt kapital 4,7 % 5,2 % 7,8 % 6,4 % 4,9 %

Omflyttningar under året, % 18,1 % 19,7 % 24,3 % 23,1 % 23,2 %

Antal lägenheter 1 566 1 566 1 567 1 585 1 571

Vakans vid årets utgång 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,5 %

 

Driftsöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. 

Aktiverat underhåll är frånräknat.

Bostadshyra i snitt kr/m2

Underhåll kr/m2

Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan.

Underhåll före aktivering av komponenter.

Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital, bokfört värde Bokfört värde eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt (22 

%) i förhållande till bokförd balansomslutning.

Eget kapital, verkligt värde Bokfört eget kapital, obeskattade reserver samt övervärde fastigheter med 

avdrag för latent skatt.

Soliditet, verkligt värde Eget kapital, obeskattade reserver, övervärde fastigheter i förhållande till 

balansomslutning verkligt värde. 

Soliditet, bokfört värde Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Bokfört fastighetsvärde, kr/m2

Verkligt värde fastigheter, kr/m2

Fastigheternas bokförda värde dividerat med ytan för bostäder och lokaler.

Verkligt värde fastigheter dividerat med ytan för bostäder och lokaler.

Belåningsgrad, verkligt värde Fastighetslån i procent av fastigheterna verkligt värde.

Belåningsgrad, bokfört värde Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde.

Fastigheternas  

direktavkastning på bokfört värde

Driftsöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde.

Fastigheternas  

direktavkastning på verkligt värde

Driftsöverskott i procent av fastigheternas verkliga 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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Fastighetsbestånd
Fastighetsbestånd 2017-12-31

Antal lägenheter per typ 

Fastighet Antal lgh 1 RK 2 RK 3 RK 4RK 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 43 10 16 13 4 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 78 18 40 18 2 0

Triangeln 30 0 6 22 2 0

Fallrisgatan 8 8 0 0 0 0

Peresvändan 0 0 0 0 0 0

Backa 106 34 49 22 1 0

Stationsområdet 48 4 24 20 0 0

Östra Kyrkogatan 123 28 59 32 4 0

Oldaniels 203 42 97 51 11 2

Blåhuset 7 2 2 3 0 0

Nordanå 56 0 35 21 0 0

Perersvägen 0 0 0 0

Sunnangården 155 71 60 24 0 0

Centrumhuset 17 4 13 0 0 0

21:an 7 1 2 4 0 0

Knagga Gård 7 1 2 2 1 1

Älvstranden 8 0 4 4 0 0

Summa 1 566 346 737 433 43 7
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Underskrifter
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