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”Hyresgästernas bästa är det 
vi alltid har framför ögonen 
och därför är det glädjande 
att följa resultaten i den 
kundundersökning vi gör: vi 
ligger bra till och har till stor 
del mycket nöjda hyresgäster.” 

VD har ordet

Hans-Peter Olsson

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Aefab kan blicka tillbaka på ett bra, och händelserikt, 

2019.

Vi har satt igång flera större projekt som kommer att 

avslutas under kommande år. Vi har sett en ny förskola, 

med nio lägenheter på övervåningen, växa fram i Edsbyn 

och snart är det dags att inviga Nya Fölet.

I Alfta har vi sjösatt planerna på vårt första 

trygghetsboende på Sunnangården och vi ser framåt 

mot ett liknande projekt på Backa i Edsbyn. Våra 

trygghetsboenden skapas i lokaler som tidigare varit 

använda till annat, men som nu står tomma och därmed 

kan moderniseras och omvandlas till något nytt.

Att våra lokaler får nya användningsområden är helt 

naturligt. Behoven förändras över tid och då behöver vi 

vara flexibla och lyhörda för vad som behövs i kommunen. 

Ett annat exempel på det finns att se på Lyckebo i Alfta. 

Där har det tidigare varit ett integrationsboende för 

ensamkommande unga från andra länder. De har nu 

flyttat ut i vårt ordinarie bestånd och Lyckebo kommer att 

förändras till ett privat rehabiliteringsboende.

Andra projekt där vi arbetar hårt, delar vi med andra 

allmännyttiga bolag. Vi har under året med stort intresse 

följt resultaten i Allmännyttans Klimatinitiativ, där vi 

deltar. Syftet är att sänka vår energiförbrukning och fasa 

ut all fossil energi. Arbetet går framåt, om än långsamt, 

och vi ser fram emot att ta ännu flera kliv mot en mer 

klimatvänlig allmännytta.

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ är ett annat 

övergripande projekt där vi deltar. Här hos oss har vi 

också påbörjat flera olika digitaliseringsprojekt under 

2019. Vi har också lanserat en helt ny extern webb, som är 

betydligt mer anpassad efter våra kunders behov och där 

det ska gå lättare för alla att hitta det de söker.

Men allra viktigast är kanske ändå det arbete som våra 

hyresgäster själva märker av, i sin vardag. Underhåll av 

våra fastigheter är en ständigt prioriterad fråga, så även i 

år. Vi har även arbetat mycket med att rusta lekplatser och 

förbättra utemiljöer på våra områden, ofta i samarbete 

med hyresgästerna på området.

På personalsidan har vi satsat mer än vanligt på 

utbildning. Bland annat har många utbildats i arbetsmiljöfrågor. 

Att vår personal trivs och får den utbildning de behöver är 

viktigt för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsplats.

Hyresgästernas bästa är det vi alltid har framför ögonen 

och därför är det glädjande att följa resultaten i den 

kundundersökning vi gör: vi ligger bra till och har till stor del 

mycket nöjda hyresgäster. I flera av frågorna placerar vi oss 

bland de bästa i landet. Undersökningen är också ett bra sätt 

för oss att hitta förbättringsområden – och vi strävar alltid efter 

att bli ännu bättre.

Alfta, mars 2020
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Ordförande har ordet

”Och vi är viktiga inte bara för våra 
befintliga hyresgäster, utan också 
för dem som kommer hit. Vi bereder 
plats och skapar förutsättningar för 
att kommunen ska kunna växa.”

Mikael Jonsson
Ordförande
Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Allting hänger ihop. Det tänker jag på ofta, som 

ordförande i Aefab och som politiker i Ovanåkers kommun. 

Aefab är en oerhört viktig del av den kommunala världen. 

Vi arbetar inte bara med bostadsförsörjning utan också 

med lokalförsörjning till andra verksamheter som skola och 

omsorg. 

Och vi är viktiga inte bara för våra befintliga hyresgäster, 

utan också för dem som kommer hit. Vi bereder plats och 

skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. 

Det kan handla både om nyproduktion av bostäder, och 

produktion som avser kommunala verksamheter som Fölets 

förskola i Edsbyn.

I dag är det svårt att bygga nya lägenheter. Och även om 

jag gärna skulle se flera privata aktörer som bygger nytt i 

Ovanåkers kommun, är jag medveten om att det nog inte 

kommer att bli så. Kostnaderna är höga och det är svårt att 

få ekonomi i det. Det är helt enkelt allmännyttan som kan 

hantera bostadsmarknaden i dag, och samma sak gäller 

i vår kommun. Det behövs nyproduktion, och Aefab blir 

loket som drar tåget.

Det kan vara en utmaning att både jobba operativt och 

tänka strategiskt. Det är lätt att ätas upp av det dagliga 

arbetet, och glömma bort att stanna upp, reflektera och 

titta framåt. Men det är viktigt för en bygd att lyfta blicken 

och tänka framåt! Hur ser Ovanåker ut om fem år, om tio 

år? Och vad krävs det för insatser redan nu, för att möta de 

behov som finns då? 

Under de kommande åren ser jag centrumutvecklingen i 

både Alfta och Edsbyn som en viktig fråga. Barnkullarna 

ökar, vi ser en framtidstro hos våra invånare och under 2019 

hade vi en bra befolkningsutveckling. Vi behöver planera 

för flera bostäder – och det kan bli aktuellt att omarbeta 

detaljplaner i båda tätorterna. Där har Aefab också en viktig 

roll som remissinstans. 

Det var i maj 2019 som jag fick förmånen att kliva in som 

ordförande i Aefab och det har varit otroligt roligt att få 

vara en del av utvecklingen som skett sedan dess. Aefab är 

ett jättefint företag att vara ordförande i och jag känner mig 

stolt och glad över mitt uppdrag. 

Det är inspirerande och spännande att få vara 

med och hitta fram i de här frågorna och jag ser fram emot 

allt som 2020 har att erbjuda.
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Styrelsen och verkställande direktören i Alfta-Edsbyns 

Fastighets AB, 556527-4361 avger härmed årsredovisning för 

räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Bolagets säte är, 

Ovanåkers kommun.

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

ingår i Ovanåkers kommuns koncern.

Verksamhetsbeskrivning
Aefab har idag 1 605 (föregående år 1 591) lägenheter varav 

650 finns i Alfta och 955 finns i Edsbyn. Dessa lägenheter 

består tillsammans av ca 99 000 kvm. Aefab hyr också ut egna 

lokaler på totalt ca 13 000 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 

Älvstranden, Edsbyn 2016, 8 lägenheter. Under 2018 

färdigställdes området Ängen i Alfta som tillförde totalt 20 

lägenheter. 2014 och 2015 byggdes området Knagga i Alfta 

om till kontor och lägenheter. I januari 2020 färdigställdes en 

förskola med 3 avdelningar på området Fölet i Edsbyn och i 

mars 2020 sker inflyttning i 9 nybygga lägenheter.

 

Aefab förvaltar och underhåller även verksamhetslokaler 

och andra fastigheter åt Ovanåkers kommun. Totalt 67 

500 kvm verksamhetslokaler förvaltas åt kommunen. 

Förvaltningsuppdraget särredovisas i resultaträkningen med 

tillhörande noter. Bolaget har även ett förvaltningsuppdrag åt 

Alfta Industricenter AB, ägt av Ovanåkers kommun.

 

Aefabs anställda arbetar med allt ifrån ledning, kundtjänst, 

administration, service, fastighetsförvaltning, byggnadsteknik, 

el- drifts- och energifrågor till information och marknad. 

Största delen av personalen är fastighetsskötare, lokalvårdare 

och hantverkare. Verksamheten inom bolaget med väsentliga 

händelser beskrivs under egna avsnitt i årsredovisningen.

Vald revisor är KPMG. Huvudansvarig är Margareta Sandberg och revisorssuppleant, Therese Malmgren. Lekmannarevisorer 

valda av kommunfullmäktige är Ulf Odenmyr och Eje Jonsson. Styrelse och revisorer valdes av Ovanåkers kommunfullmäktige i 

december 2018 och av bolagsstämman i Aefab i maj 2019. 

Förvaltningsberättelse
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Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse har från och med bolagsstämman i maj 2019 bestått av: 

Ersättare: Bertil Eriksson, Krister Nilsson, Sandra Källström

Ordinarie ledamöter:

Mikael Jonsson
ordförande

Bengt Forssén 

Björn Mårtensson
Ola Östergrens

Ingemar Ehn
vice ordförande
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Redovisning och uppföljning enligt ägardirektiv

Samtliga mål enligt ägardirektivet bedöms uppfyllda 

för 2019. 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 förvaltnings-

lokaler 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 %. 

Positiva resultat återinvesteras i verksamheten, alternativt 

används för att amortera lån för att därigenom uppnå 

soliditetsmålet. Aefab skall uppnå viss lönsamhet som 

i ägardirektivet formuleras genom ett avkastningskrav. 

Avkastningskravet definieras som årets resultat efter 

finansiella poster + värdeförändring i förhållande till eget 

kapital. Avkastningen bör långsiktigt lägst vara 10 % 

över en femårsperiod. Borgensavgift utgår för av ägaren 

garanterat ansvar med 0,3 % av den årligen utnyttjade delen 

av kommunens borgenslöfte. Per 2019-12-31 uppgår av 

kommunfullmäktige beslutade borgensram till 425 mkr varav 

382 mkr utnyttjats.  

Bolaget ska tillämpa en rättvis och differentierad 

hyressättning. En hög servicenivå och kvalitet ska leda 

till att minst 90 % av hyresgästerna ska vara nöjda eller 

mycket nöjda med sitt boende. Särskilt fokus ligger på 

trivsel, trygghet, information och service.  Kontinuerliga 

kundundersökningar sker, resultaten visar att målen uppnås. 

Utfallet följs löpande och åtgärder vidtas vid behov. Hela 

bolagets förvaltningsprocess ska bygga på miljömässigt 

hållbar utveckling. 

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.

Bolagets verksamhetsmål följs upp och rapporteras separat 

till kommunstyrelsen.

Styrelseledamöterna och VD innehar inte uppdrag, 

andelar eller andra intressen i företag som bolaget har 

affärsförbindelser med. Aefabs VD är även VD för Alfta 

Industricenter AB som också är helägt av Ovanåkers 

kommun. Under året har bolagets styrelse haft sju 

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 vilket även 

rapporteras till kommunstyrelsen enligt kommunkoncernens 

målstyrning. Rapporteringen sker vid tertialbokslut, 

delårsbokslut samt vid årsbokslutet.

Affärsplan
För att uppfylla målen enligt ägardirektivet har bolaget en 

affärsplan. Ny affärsplan för perioden 2019-2022 beslutades 

av styrelsen under året.

Affärsidé 
Aefabs 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 trygghetsboenden.

Mål 
Aefabs 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. 

Aefab 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 
Aefab 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. 

Samtliga mål för 2019 bedöms uppfyllda. Dessa redovisas i 

kommunens årsredovisning samt i särskild bokslutsrapport 

till kommunstyrelsen.  Från och med 2020 har nya styrkort 

antagits. 

Ingemar Ehn
vice ordförande
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Ekonomisk analys
En utförligare flerårsöversikt redovisas efter balans- och 

resultaträkningarna där definitionen av nyckeltalen framgår.

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 genom att finansiera hög andel av 

investeringar med egna medel. Aefab ska aktivt jobba 

för att minimera risker såsom ränte-kostnader, underhåll, 

uthyrningsvakanser. 

2019 har inneburit ett ekonomiskt utfall där 

rörelseresultatet är lägre än föregående åren men 

bättre än budget. Det ekonomiska utfallet bedöms som 

tillfredsställande och kan sammanfattas så här för de 

väsentligaste posterna: 

Resultatet är 2 221,6 tkr bättre än budget. 

Totalt har 25 047,3 tkr lagts ner på underhåll vilken är en 

liten ökning jämfört med fg år.

Bolagets soliditet på bokförda värden har försämrats något, 

från 22,7 % till 21,5 %.

Balansomslutning ökar med 33 672,0 tkr och förklaras av 

nyproduktion.

Fortsatt rekordlåga räntor under 2019.

Färdigställda investeringar uppgår 2019 till totalt 16 365,0 

tkr.

Vid årsskiftet är totalt 45 970,1 tkr pågående investeringar, 

varav Nya Fölets förskola och lägenheter avser 38 801,3 tkr. 

Nedskrivningar har i samband med bokslutet skett på tre 

fastigheter med totalt 11 000,0 tkr.

Återföring av tidigare års nedskrivningar har skett med 

totalt 11 000,0 tkr.

Under 2019 har 25 000,0 tkr upptagits som nytt lån som en 

del av finansieringen av nyproduktion Fölet.

I samband med omsättning av ett lån i oktober så 

amorterades 4 000,0 tkr.

Årets kassaflöde är negativt och uppgår till -10 897,1 tkr. 

Fortsatt låga kostnader för tomma lägenheter 

(omflyttningar och vakanser).

Återföring av obeskattade reserver har skett med totalt 

3 589,0 tkr.

Årets skattekostnad avser endast förändring uppskjuten 

skatt. 

Vid årets utgång finns ett skattemässigt underskott på 

1 237,0 tkr.

Det redovisade resultatet efter skatt, 

4 385,3 tkr (fg. år 4 203,8 tkr) bidrar till att soliditetsmålet i 

ägardirektivet uppfylls. 

Resultatanalys
Aefab redovisar för 2019 ett resultat efter finansiella poster 

på 3 161,6 tkr (4 959,9 tkr). Skillnaden mot budget 2 221,6 

tkr, förklaras sammanfattningsvis av följande större poster:  

Hyresintäkter och fakturering av tjänster, 1 187,4 tkr högre 

än budget. Fastighetsskötsel och reparationer är 2 811,0 

tkr högre än budget och förklaras bland annat av kostnader 

i samband med vattenskador och brandtillbud. 

Underhåll är 830,4 tkr lägre än budget. Taxebundna 

kostnader är 1 267,8 tkr lägre än budget. Räntekostnaderna 

är 650,9 tkr lägre än budget och förklaras av det fortsatt 

låga ränteläget. Avskrivningar är 694,8 tkr lägre än budget 

och förklaras av att anskaffningarna slutförts och aktiverats 

senare på året än budget. 

Underhåll
Under 2019 har Aefab utfört underhåll på fastigheterna 

med 25 047,3 tkr (23 548,2 tkr). Jämfört med budget är 

detta 830,4 tkr lägre.

Under året har det fattats beslut om utökning av 

underhållsbudgeten med totalt 3 400,0 tkr. Detta avser 

2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning, mkr 142,7 141,6 139,5 134,7 134,2

Rörelseresultat, mkr 11,0 13,1 20,9 22,0 31,6

Balansomslutning, mkr 497,7 464,0 463,2 428,3 414,1

Direktavkastning, bokförda värden 5,8 % 7,3 % 7,8 % 7,7 % 9,3 %

Soliditet synlig 21,5 % 22,7 % 21,9 % 21,6 % 20,1 %

Flerårsöversikt
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framförallt tillkommande kostnader för att ställa om lokaler 

till ett trygghetsboende i Alfta samt en kontorslokal i Alfta. 

Sammanfattningsvis följer underhållsplaneringen budget 

för 2019. Av årets underhåll hänförs 11 077,7 tkr till nya 

komponenter. Detta avser byte av fönster och tak samt 

stamrenoveringar. Planeringen för kommande år är att 

bibehålla eller öka underhållsnivån om det finansiella läget 

medger. En stor andel av årets underhåll avser fastigheter 

som ställs om efter det att kommunen sagt upp hyresavtal. 

Det största projektet avser det nya trygghetsboendet på 

Sunnangården i Alfta.

Uthyrning
Årets hyresintäkter är något bättre än budget och uppgår 

till 104 677,3 tkr (103 442,6 tkr). Uthyrningsläget har 

under året varit fortsatt bra. Kostnader för hyresbortfall 

för lägenheter har ökat jämfört med 2018 och  uppgår till 

1 211,1 tkr (fg år 678,0 tkr). Ökningen förklaras av att flera 

lägenheter varit tomma under renoveringar. Vakanser vid 

årets slut motsvarar cirka 0,2 %. Flyttningsfrekvensen är för 

2019 17,3 % (fg år 20,6 %).

Investeringar
Årets färdigställda investeringar uppgår till totalt 16 

364,9 tkr. Detta avser tillkommande komponenter 

(stamrenovering, tak och fönster), hyresgästanpassningar 

samt en ny traktor till utförargruppen. Årets investeringar 

följer budget.

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. 

Syftena 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. 

I samband med värderingen har uppmärksammats att 

det finns 3 fastigheter där det bokförda värdet överstiger 

marknadsvärdet. Nedskrivning har skett på dessa 

fastigheter med totalt 11 000,0 tkr vilket redovisas i 

resultaträkningen och påverkar årets resultat. Samtidigt har 

andra fastigheter där det tidigare år gjorts nedskrivningar 

ett värde som överstiger det bokförda värdet.

På tidigare nedskrivna fastigheter finns möjligheter att 

göra återföringar då marknadsvärdet bedöms överstiga 

det bokförda värdet. Totalt har 11 000,0 tkr återförts 

varför det totalt sett inte blir någon resultatpåverkan av 

nedskrivningar och återförda nedskrivningar.

Totalt sett visar fastighetsvärderingen 2019-12-31 att 

det bedömda marknadsvärdet överstiger de bokförda 

värdena. Se mer under noten för byggnader. Under 

nyckeltalssamman-ställningen redovisas marknadsmässiga 

nyckeltal för soliditet, direktavkastning samt belåningsgrad. 

Finansiering
Årets investeringar finansieras via kassaflöde från 

den löpande verksamheten, 20 673,5 tkr, från 

finansieringsverksamheten (nya lån och amorteringar), 21 

000,0 tkr samt genom att nyttja ingående likvida medel.

Likvida medel, likviditet och kassaflöde följer budget och 

planering. Ingen nyupplåning planeras under 2020. Ett lån 

på 64 000,0 tkr kommer att omsättas i december 2020. 

Uppföljning av nyckeltal samt en jämförelse med 
företag inom Allmännyttan
Jämförelsen sker mot medelvärdet för företag i Aefabs 

storlek (1000-1999 lägenheter) inom Sveriges Allmännytta 

(Allmännyttan), belopp inom parentes avser AEFAB 

föregående år.

Belåningsgraden bokförda värden 84 % (79 %).

Företag inom Allmännyttan ligger på 81 %. De företag 

som har lägst skuldsättning har en belåningsgrad på 73 %. 

Den ökade belåningsgraden förklaras av nyupplåning för 

finansiering av nyproduktion.

Belåningsgrad verkliga värden uppgår till 48 % (48 %).

Detta visar långfristiga skulder i förhållande till verkligt 

värde på fastigheterna. Då det under 2019 varit en positiv 

värdeförändring på fastigheterna ligger nyckeltalet på 

samma nivå som fg år trots nyupplåningen. Nyckeltalet 

redovisas ej för Allmännyttan.

Soliditet, bokförda värden 21,5 % (22,7 %). 

Minskningen förklaras av att balans-omslutningen ökat 

mer än vad det egna kapitalet/årets resultat ökat. För 

Allmännyttan uppgår soliditeten till 19,6  %.

Soliditet verkliga värden uppgår till 

43,8 % (43,6 %).

Nyckeltalet visar det bokförda egna kapitalet med 

tillägg för övervärde på fastigheter i förhållande till 

balansomslutning. Värdeförändringen är positiv och 

förklarar ökningen av nyckeltalet. Inom Allmännyttan 

uppgår nyckeltalet till 54,3 %.

Likviditet inklusive beviljad kredit uppgår till 90,9 %. 

(132,4 %). 

Den sänkta likviditeten följer budget och förklaras av 

att finansiering av årets investeringar skett med hög 

andel egna likvida medel. Aefabs likviditet är högre än 
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jämförbara allmännyttiga företag som ligger på 69,0 %.

Direktavkastning fastigheter, bokfört värde 5,8 % (7,3 %). 

För Allmännyttans företag uppgår detta tal till 7,0 %. Talet 

beskriver driftsöverskott i förhållande till fastigheternas 

bokförda värden. 

Direktavkastning verkliga värden, 3,3 % (4,4 %). 

Detta tal beskriver driftsöverskott i förhållande till verkligt 

värde på fastigheterna. För Allmännyttan uppgår detta 

nyckeltal till 3,8 %.

Underhåll räknat som kr/kvm uppgår för Aefab till 222,2 kr 

(212,8 kr). Jämförbara företag ligger på 293 kr/kvm i snitt. 

Nyckeltalet inkluderar även det underhåll som aktiverats som 

nya komponenter.

Hyresförändringar
Från 1 januari 2019 höjdes hyran med 1,6 %. Hyreshöjningen 

fördelades genom systematisk hyressättning vilket innebar 

att våra hyresgäster fick en höjning mellan 0 % och  3,2 %. 

Intervallet är beroende på lägenhetens hyra i förhållande 

till den så kallade målhyran. Överenskommelsen för 2020 

gav en hyreshöjning på 2,5 % från 1 januari. Tillsammans 

med våra hyresgäster är målet att fortsätta med den 

modell som innebär att hyreshöjningar kan ske när vi utför 

standardhöjande åtgärder i lägenheterna. För närvarande 

ger standardhöjande åtgärder i form av fönsterbyten, 

stamrenoveringar och digital tvättstugebokning 

hyreshöjning enligt förhandlingsöverenskommelse med 

Hyresgärsföreningen.

Intäkter och kostnader
Totala intäkter uppgår till 142 707,5 tkr (141 575,5 tkr) och 

består till största delen av hyresintäkter. Totala kostnader 

uppgår till 140 188,6 tkr (137 853,5 tkr). 

Största kostnadsposterna avser personal, taxebundna 

kostnader, underhåll, räntor och avskrivningar.
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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. 

Förändringar i räntenivåer på de lån Aefab har är en av 

de enskilt största riskfaktorerna i bolagets verksamhet. 

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 2019-12-31 är 68 % (68 %) av skulden räntesäkrad. 

Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 3,5 år (4,3 år). 

Förväntad snittränta 2020 uppgår till 1,80 %. Genomsnittlig 

kapitalbindningstid uppgår till 2,8 år (2,8). 

Låneförfall under 2020 bedöms kunna återfinansieras 

till nuvarande ränteläge. Likviditetsplaneringen har som 

mål att samtliga investeringar förutom nyproduktion 

helt ska finansieras genom kassaflöde från den löpande 

verksamheten.

För 2020 budgeteras det för positiva kassa-flöden som enligt 

planerna kommer att användas för att finansiera underhåll 

och investeringar i nya komponenter. Vid bokslutstillfället 

finns inga beslut om nyupplåning.

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 av finansiering, 

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. Nuvarande 

upphandling gäller till och med 2021-12-31 vilket innebär 

att priskänsligheten är säkrad tills dess. Förändringar i 

energiskatter under perioden påverkar bolagets elpris 

direkt. 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 

har varit varmare än ett normalår samt att prishöjningarna 

varit måttliga. Från och med 2019 är Aefab med i Sveriges 

Allmännyttas klimatinitiativ vilket innebär att Aefab har 

som mål att sänka energi-förbrukningen med 30 % samt bli 

fossilfria senast 2030.

I samband med nyproduktion finns risken att 

produktionskostnaden överstiger värdet vilket kan 

leda till nedskrivningar som belastar årets resultat. 

Nedskrivningsbehov prövas årligen.

Bolaget arbetar löpande med internkontroll. Syftet med 

internkontroll är att säkerställa att verksamheten bedrivs 

effektivt och ändamålsenligt, att budget och ekonomisk 

rapportering sker på tillförlitligt sätt samt att lagar och 

regler efterlevs. Internkontrollplan upprättas för varje år. 

Arbetet sker i det för kommunkoncernen gemensamma 

systemet Stratsys och rapporteras årligen i styrelsen samt 

till kommunstyrelsen. Inga väsentliga avvikelser noteras för 

2019. Mindre avvikelser har åtgärdats löpande.

Känslighetsanalys

Risker i bolagets verksamhet

Hyresnivå bostäder 1 % +/- 1,1 mkr

Vakansgrad 1 % +/- 1,1 mkr

Taxebundna kostnader 1 % +/- 0,3 mkr

Räntekostnader 1 % +/- 3,4 mkr

Drift- och underhåll 1 % +/- 0,5 mkr
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Hur bolagets resultat påverkas vid en förändring av:

En helt ny förskola med tre avdelningar, och nio nybyggda 

lägenheter på övervåningen. I december stod Nya Fölet 

färdigt i Edsbyn. Det är vårt första helt rökfria hus och såväl 

tidsplanen som budgeten har hållit. Vi ser fram emot att 

kunna erbjuda centralt belägna nya lägenheter i Edsbyn, 

något som det länge funnits efterfrågan på.

Vårt första trygghetsboende
Samtidigt möter vi ett annat behov i Alfta. Där fick vi tillbaka 

Sunnangården efter att Ovanåkers kommun sagt upp sitt 

hyresavtal. En undersökning visade att intresset för ett 

trygghetsboende var stort i kommunen och under året har vi 

färdigställt de första 24 lägenheterna, och de gemensamma 

lokalerna, i trygghetsboendet Sunnangården. 

När allt är färdigt kommer vi att ha 62 lägenheter där – 

något som stämmer väl överens med målet i vår affärsplan 

om att bygga för att möta den äldre delen av kommunens 

befolkning.

Nytt LSS-boende i Edsbyn
I september satte vi igång bygget av ett LSS-boende i ett 

hus på Junibacken, Backaområdet i Edsbyn, som när det står 

färdigt kommer att hyras av Ovanåkers kommun.

Våra verksamheter 2019
BYGG & UNDERHÅLL

Inte bara nyproduktion
En annan viktig del i vårt arbete handlar om att sköta om 

våra befintliga fastigheter. En stor andel av våra fastigheter 

är byggda på 1970-talet eller ännu tidigare och om vi ska 

bibehålla husens värde – och ge dem en lång livslängd – 

gäller det att sköta om dem.

Stamrenoveringarna fortsätter
Stamrenoveringarna är ett arbete som pågått länge och 

under 2019 färdigställde vi stamrenoveringar på Stallgatan 

i Edsbyn. Där är nu samtliga av de 32 lägenheterna rustade 

med nya ledningar. I samband med stamrenoveringen har vi 

också moderniserat och rustat kök och badrum. Dessutom 

sänker stamrenoveringarna risken för vattenskador, något 

som både gynnar oss och ökar trivseln för våra hyresgäster.

Vi jobbar ständigt med att ta hand om våra fastigheter och 

andra jobb som varit extra viktiga under 2019 är ett antal 

takbyten i både Edsbyn och Alfta – både för att bevara 

värdet på fastigheterna och undvika framtida skador – och 

ommålning utvändigt, bland annat på Sunnangården.

Att bygga för framtiden – och samtidigt ta hand om det vi redan har Att bygga för framtiden – och samtidigt ta hand om det vi redan har 
– så ser huvudsysslan ut när det gäller bygg och underhåll på Aefab. – så ser huvudsysslan ut när det gäller bygg och underhåll på Aefab. 
Under 2019 har vi gjort Under 2019 har vi gjort mycket av bådaderamycket av bådadera..
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Trygghet och service är viktigt för Aefab. Våra hyresgäster 

ska känna sig trygga i sina lägenheter och på sina områden, 

och de ska även känna sig trygga med att få ett snabbt och 

bra bemötande i sina kontakter med oss. 

Bovärdarna har den dagliga kontakten med våra hyresgäster 

och är ett otroligt viktigt ansikte utåt.

Uteplatser och planteringar
Ute på områdena är det utförargruppen som sköter 

utemiljöerna. Under 2019 har det bland annat handlat om 

att rusta upp och förbättra uteplatser och att göra nya 

planteringar. 

En av innergårdarna på Skidan i Edsbyn gjordes om under 

sommaren. Inför det arbetet bjöds alla berörda hyresgäster 

in till en grillkväll där vi pratade om deras önskemål – allt för 

att få till en så trivsam uteplats som möjligt.

Våra första robotgräsklippare
Under 2019 köpte vi in våra första robotgräsklippare som 

nu används på några av våra områden. Det har gett en ökad 

trivsel för våra hyresgäster, eftersom de är betydligt tystare 

än de vanliga gräsklipparna – men det är också gynnsamt för 

klimatet eftersom de är eldrivna.

Sommarjobb och säsongsanställda
Under sommaren hade vi sammanlagt 20 sommarjobbare, 

och fem säsongsanställda, som stärkte upp gruppen 

och hjälpte till att hålla alla områden i topptrim under 

semesterperioden, framför allt när det gäller gräsklippning, 

skötsel av rabatter och målning. 

Varierande uppdrag
Andra arbeten som skett under året har till exempel varit att 

ta bort mossa från tak på Sunnangården i Alfta, göra byten 

av låscylindrar på Hingsten i Edsbyn och Östra Kyrkogatan i 

Alfta, och att byta ut kyl och frys samt spisar i de lägenheter 

som stamrenoverats i Edsbyn.

Digitalisering ska förbättra och förenkla
Ett digitaliseringsarbete har pågått under året och tanken är 

att det ska minska onödigt pappersarbete, förenkla för både 

vår personal och entreprenörer och göra hanteringen av 

felanmälningar ännu säkrare. Det kommer att fortsätta under 

2020.

Våra verksamheter 2019
DRIFT & FASTIGHETSSKÖTSEL

Den viktigaste kontakten för våra hyresgäster, och ett av de främsta Den viktigaste kontakten för våra hyresgäster, och ett av de främsta 
ansiktena utåt mot både hyresgäster och andra kommuninvånare – så ansiktena utåt mot både hyresgäster och andra kommuninvånare – så 
beskriver vi enklast bovärdarna och utförargruppen.beskriver vi enklast bovärdarna och utförargruppen.
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Det var under 2018 som vi anslöt oss till Allmännyttans 

Klimatiniativ med målsättningen att spara 30 % energi till 

2030 jämfört med 2007. Det här är något vi arbetat med 

under 2019.

En av de viktigaste insatserna har varit att vi fortsatt byta 

ut belysningen i utemiljöer och allmänna miljöer som 

tvättstugor, trapphus och källare. Det har inte bara lett till en 

sänkt elförbrukning utan också till en ökad trygghet för våra 

hyresgäster, och dessutom minskar det brandrisken eftersom 

blinkande lysrör och heta ljuskällor försvinner.

Temperaturmätare gör skillnad
Vi har också installerat mätare för inomhustemperatur i 

våra lägenheter. På det viset får vi möjlighet att se hur 

temperaturen är i varje lägenhet och göra anpassningar – så 

att vi kan få en jämn, enhetlig och rättvis inomhustemperatur 

i alla lägenheter. På sikt sparar det mycket energi. 

Översynen har också medfört att vi gjort och fortsätter göra 

åtgärder, till exempel byte av termostater på elementen i 

flera bostadsområden.

Systematiskt brandskyddsarbete
Brandskydd är ett annat viktigt område och nu är vårt 

systematiska brandskyddsarbete i en utvecklingsfas. Vi 

jobbar i ett projekt för att få in arbetet i ett digitalt system, 

där vi kan få bra struktur på kontrollerna för att hitta och 

rapportera brister i brandskyddet, och få en bättre överblick 

av dokumentationen.

Digitaliseringsinitiativet
Under 2019 anslöt vi oss också till Allmännyttans 

Digitaliseringsinitiativ, där vi strävar efter att arbeta mer 

effektivt med digitaliseringen av vårt arbete. Det kan ge 

både en ökad säkerhet och ekonomiska fördelar på sikt. 

Under 2019 påbörjade vi flera digitaliseringsprojekt kring 

utveckling och effektivisering, som kommer att pågå under 

de kommande åren, i olika delar av verksamheten.

Våra verksamheter 2019
ENERGI & TEKNIK

Vi har långt kvar att gå – men vi är på väg åt rätt håll. Så kan vi Vi har långt kvar att gå – men vi är på väg åt rätt håll. Så kan vi 
sammanfatta vårt arbete med att dra ner på energiförbrukningen och sammanfatta vårt arbete med att dra ner på energiförbrukningen och 
bygga ett ännu bättre Aefab för framtiden.bygga ett ännu bättre Aefab för framtiden.

Under 2019 minskade den genomsnittliga energianvändningen i vårt eget bestånd 

marginellt med ca 0,8% från 2018; från 134,5 kWh/m2 till 133,5 kWh/m2. 

Minskningen utgörs av fjärrvärme från 118,3 ner till 117,7 kWh/m2 – 0,5% ner - och 

fastighetsel från 16,2 till 15,8 kWh/m2, dvs knappt 3 % ner.

Om vi sätter siffrorna i relation till vårt mål i Allmännyttans Klimatinitiativ så ligger vi 

fortsatt på en minskning på ca 5 % sedan år 2007.

Fakta: Så går det i KlimatinitiativetFakta: Så går det i Klimatinitiativet
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Aefab förvaltar verksamhetslokaler och kommersiella lokaler 

samt andra fastigheter åt Ovanåkers kommun. Det handlar 

bland annat om skolor, förskolor, äldreboenden, sim- och 

sporthallar, bibliotek och hotell. Dessutom ansvarar vi för 

förvaltningen av Alfta Industricenter. 

Energibesparing en viktig fråga
Utöver förvaltning och skötsel handlar uppdraget också om 

att digitalisera och utveckla. Att göra energibesparande 

åtgärder har varit ett viktigt arbete även när det gäller de 

kommunala fastigheterna och under 2019 har det skett en 

hel del byten till LED-belysning både i Alfta och i Edsbyn.

Vi har också arbetat för att få in det systematiska 

brandskyddsarbetet i ett digitalt system, såväl för de 

kommunala som för våra egna fastigheter. Vi har också 

tagit fram nya utrymningsplaner och gjort en översyn av 

hänvisningsarmaturer på Gyllengården i Edsbyn. 

Alla ska trivas i våra lokaler
Att underhålla och sköta om fastigheterna, och att så 

snabbt som möjligt lösa de problem som uppstår, är vårt 

viktigaste arbete. Det är också ett arbete som pågår 

ständigt. I Runemo havererade en värmekulvert under 

2019 och då valde vi att installera bergvärme här – en 

uppvärmningsmetod som bland annat gjorde lokalerna bättre 

för allergiker, än den tidigare fliseldningen. En fuktskada 

i Rotebergs skola ledde till att skolan fick upprustade och 

bättre dusch och omklädningsrum, och på Gyllengården 

byttes golvbeläggningen ut i delar av fastigheten.  Det är 

viktigt att vi har en bra och trivsam miljö i våra lokaler. Det 

betyder mycket både för personal och andra som rör sig där.

Våra verksamheter 2019
FÖRVALTNINGSUPPDRAG OVANÅKERS KOMMUN

Att förvalta och underhålla kommunala lokaler och fastigheter är Att förvalta och underhålla kommunala lokaler och fastigheter är 
ett stort ansvar, och ett uppdrag vi lägger stor vikt vid att sköta på ett stort ansvar, och ett uppdrag vi lägger stor vikt vid att sköta på 
allra bästa sätt. 2019 har det bland annat handlat om att arbeta med allra bästa sätt. 2019 har det bland annat handlat om att arbeta med 
energibesparingar och brandsäkerhet.energibesparingar och brandsäkerhet.

Kommunhuset

Hotell Gästis

Folkets Hem

Bussterminalen

Polis- o brandstation Alfta

Hälsocentralen, Alfta

Biblioteket, Edsbyn

Celsiusskolan

Rotebergs skola

Knåda skola

Viksjöfors skola

Lillboskolan

Alftaskolan

Runemoskolan

Voxnadalens gymnasium

Bergska villan

Öjestugan

Sörgården

Furan

Nordanäng

Stenabro förskola

Gyllengården

Brandstation, Edsbyn

Kommunförrådet

Celsiushallen

Alfta sim- o sporthall

Södra skolan

Kommunala fastigheter
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En av årets större händelser var att under våren kunna 

lansera nya aefab.se, en helt ny och modernare extern 

hemsida. Den är mera lättnavigerad, anpassad för att 

kunna använda även från mobil och surfplatta och med 

flera olika nya funktioner. 

Kundforum och informationsfilmer
Ett kundforum där alla kan ställa sina egna frågor till 

Aefab, få svar direkt av oss och se svaren på andras frågor 

ska förhoppningsvis leda till att hyresgäster och andra 

intresserade enklare ska kunna hitta det de söker. Ett antal 

filmer textade på flera olika språk, med information om 

hur det går till att bo i hyresrätt och instruktioner kring 

tvättstuga, avlopp och liknande har köpts in och finns 

också på webben, som hjälp till besökare och också som 

verktyg för våra bovärdar som kan visa filmerna vid behov. 

Många olika kanaler
Våra nyhetsbrev till hyresgästerna delar vi ut regelbundet. 

Under 2019 delades tre nummer ut. Vi skrev bland annat 

om nyproduktion, tips kring det egna boendet och annat 

matnyttigt. Vi har också kommunicerat med hyresgäster och 

andra kommuninvånare via vår Facebook-kanal. 

Sponsring, ett viktigt arbete
Att stödja det lokala föreningslivet är också ett sätt att öka 

trivseln för våra hyresgäster: ett aktivt föreningsliv gör det 

roligare att bo i Ovanåkers kommun. Genom samarbeten 

med våra föreningar har vi också kunnat bidra till tre olika 

evenemang under året. En gratis kväll i Edsbybacken för 

alla våra hyresgäster gick av stapeln i februari, och under 

sommaren ordnade Edsbyns IF Friidrott två olika barnlopp som 

vi sponsrade.

Nya Fölet
Vi har också haft förmånen att komma ut och synas vid All 

Digital Week på Edsbyns bibliotek, och på rekryteringsmässan 

på ÖSA-träffen. Det gav upphov till många spännande möten 

och samtal.

I november lanserades vårt nya bostadsområde Nya 

Fölet i Edsbyn och vi har också påbörjat uthyrningen av 

Sunnangården.

Våra verksamheter 2019
INFORMATION & MARKNAD

Att bibehålla hyresgästernas förtroende för oss, ha en bra kontakt med Att bibehålla hyresgästernas förtroende för oss, ha en bra kontakt med 
hyresgästerna och på olika sätt öka trivseln och tryggheten på våra hyresgästerna och på olika sätt öka trivseln och tryggheten på våra 
områden – det är ett av de viktigaste syftena med vår kommunikation. områden – det är ett av de viktigaste syftena med vår kommunikation. 
Det försöker vi göra på flera olika sätt.Det försöker vi göra på flera olika sätt.
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I kommunens översiktsplan och i den bostads-
politiska strategin står bland annat att 
målet är att ge förutsättningar för att skapa 
bostadsmiljöer som passar alla. Man utgår 
då från befolkningsstrukturen och ökad 
befolkningstillväxt. I översiktsplanen finns 
även de numerära målen med 100 lägenheter 
till år 2030 och ca 50 nya lägenheter i 
trygghetsboenden till år 2020.

Strategin kan verka generellt hållen men ger 
en bra bild över hur kommunens befolkning 
ser ut och vilka krav det indirekt ger på 
boendemiljöerna. Vi har haft en befolknings-
tillväxt de senaste åren, vi har många äldre 
och många barnfamiljer. 

Då de äldre ofta bor i villor och på gårdar, 
både i och  utanför tätorterna, räknar vi med 
en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det 
blir lediga villor/gårdar dit yngre söker sig 
medan äldre vill ha ett bekvämare och enklare 
boende. Vi ser därför ett behov av olika typer 
av bostäder för att möta efterfrågan.

Sedan översiktsplanen tillkom år 2017 har 
Aefab byggt 37 nya lägenheter och 62 st 
lägenheter i trygghetsboenden. Bedömningen 
är att utvecklingen är väl anpassad efter 
nuvarande marknad och efterfrågan. 

Antalet ködagar för att få en lägenhet, i vårt 
marknadssystem, har ökat mellan åren 2018 
och 2019. Vår marknadsavdelning bedömer 
dock att efterfrågan minskat något under 
slutet av år 2019, från en hög efterfrågan till en 
något mer balanserad efterfrågan. Vi har dock 
i princip fullt uthyrt i alla bostadsområden.

Bedömningen är att vi måste göra ytterst 
noggranna marknadsundersökningar innan vi 
påbörjar nybyggnationer för att inte riskera 
att få tomma lägenheter. I planen för år 2020 
ligger dock att vi bygger om 2 hus på det så 
kallade Backaområdet i Edsbyn till ca 30 st 
lägenheter i trygghetsboenden.

BOSTADSMARKNADEN I KOMMUNEN
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Inför 2019 gjordes en översyn av lokalvården eftersom det 

på politisk nivå efterlystes en nedskärning av kostnaderna. 

Under 2019 arbetade vi också hårt med att uppnå det. 

Genom att samarbeta med lärare och personal, och 

genom att förändra rutinerna för källsortering och ställa 

ut källsorteringsmöbler i skolorna, kunde vi dra ner på 

antalet städtimmar utan att det gick ut över kvaliteten på 

städningen.

Upphandling av lokalvården
Ett nytt politiskt beslut under hösten gjorde gällande att 

hälften av vår lokalvård skulle upphandlas och till en början 

såg det ut som att vi inte skulle ha möjlighet att vara med 

och lägga ett anbud. Det skapade naturligtvis en stor oro i 

våra arbetsgrupper och i hela organisationen. Mycket tid fick 

läggas på att prata och stötta varandra.

Strax före årsskiftet ändrades beslutet och nu kommer 

även vi att få lägga anbud när lokalvården upphandlas. Det 

har lett till en lugnare och mer positiv anda och nu ser vi 

framtiden an igen. 

Digitalisering och omvärldsbevakning
Olika sätt att digitalisera delar av arbetet, är något vi tittar 

på inför framtiden. Hittills har vi inte fastnat för någon av 

de lokalvårds-appar som marknaden erbjuder, men med 

tiden kommer de att utvecklas och säkerligen kunna förenkla 

arbetet även för oss. 

Omvärldsbevakning och att hitta bra nätverk för att hålla oss 

uppdaterade är viktigt och det fortsätter vi med även framåt.

För att försäkra oss om det genomför vi medarbetarenkäter 

vartannat år, och där ska snittet per avdelning vara minst 3 i 

omdöme av 4 möjliga. Den senaste undersökningen gjordes 

under 2018. Vi genomför också årliga medarbetarsamtal 

med uppföljning, och där tar vi upp frågor som rör 

kompetens, samverkan och arbetsmiljö.
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Våra verksamheter 2019
LOKALVÅRD

Efter en höst som präglades av ovisshet för lokalvården avslutades året Efter en höst som präglades av ovisshet för lokalvården avslutades året 
ändå på ett bra sätt och nu ser vi framtiden an igen.ändå på ett bra sätt och nu ser vi framtiden an igen.
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Det finns ett koncerngemensamt mål som handlar om att vi 

ska arbeta för att trygga framtida personalbehov/rekrytering 

inom kommunens verksamheter. För Aefab:s del handlar 

det till exempel om att delta i minst 2 rekryteringsaktiviteter 

per år. Att vi deltar i Allmännyttans digitaliseringsinitiativ är 

också ett steg för att förbli en attraktiv arbetsplats.

Sommarjobb kan ge framtidens personal
Ett annat sätt att trygga framtida personalbehov är att 

ge unga en uppfattning om hur det kan vara att jobba 

i allmännyttan. Det gör vi bland annat genom att varje 

år ta in unga sommarjobbare. Under 2019 hade vi 23 

sommarjobbare, varav tre som jobbade inom lokalvården. 

De andra hjälpte vår utförargrupp med gräsklippning, 

planteringar och liknande.

Organisationen är närmast oförändrad. För att förtydliga 

ansvarsfördelningen inom utegrupperna påbörjades under 

hösten en utbildning i ”Motiverande Självledarskap”. Här 

jobbar vi med insikter i förändringsarbete, attityder, hälsa/

stress, initiativförmåga, med mera. Den första delen av 

utbildningen har varit uppskattad av våra anställda.
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Sjukfrånvaro
Aefab ska ha en sjukfrånvaro som inte överstiger 4,4 %, 

vilket är snittet för riket år 2017. Under 2019 låg siffran på  

6,1 % ( fg år 5,3 %). Trots att vi arbetar aktivt med friskvård, 

rehabiliteringsuppföljning mm, så ökade sjukfrånvaron. Vi 

bedömer att anledningen framförallt beror på ett flertal 

tillfälliga längre sjukskrivningar. 

En schablonmässig beräkning av bolagets kostnader för 

sjukfrånvaro 2019 visar en total kostnad på 1 900 tkr (fg år 1 

800 tkr). Schablonen baseras på en genomsnittlig månadslön 

på 30 tkr och tar hänsyn till direkt lön, sociala avgifter samt 

intjänande av semester och pensioner.

Våra verksamheter 2019
PERSONAL & ORGANISATION

Alla som jobbar på Aefab ska trivas och känna sig väl bemötta – och Alla som jobbar på Aefab ska trivas och känna sig väl bemötta – och 
ingen ska känna sig diskriminerad. Det står till och med inskrivet i vår ingen ska känna sig diskriminerad. Det står till och med inskrivet i vår 
affärsplan.affärsplan.
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Vi har ett ansvar för att hitta långsiktiga, hållbara lösningar 

inom alla våra verksamheter.  Det kan handla om både 

sociala frågor, miljöfrågor och ekonomiska frågor – men 

huvudsyftet är att vi på alla sätt ska bidra till ett hållbart 

samhälle.

Social hållbarhet
Det är viktigt att våra hyresgäster har förutsättningar till 

inflytande och delaktighet, och att vi har attraktiva och 

trygga bostäder. Det är vårt sociala ansvar. I ett samhälle där 

inte alla pratar svenska och där vi har olika möjligheter att 

ta till oss och förstå information, är det viktigt att vi försöker 

arbeta för att nå alla. Det kan handla om hur vi uttrycker oss, 

vilken sorts kommunikation vi använder oss av och hur vi når 

våra hyresgäster. 

En bra kontakt ökar också tryggheten i våra områden. Vi vill 

också vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och 

kunniga. Det är viktigt att alla medarbetare trivs och känner 

sig delaktiga. 

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med 

arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal, och det är också en 

del av vårt sociala ansvar.

Miljömässig hållbarhet
Att ha klimatfrågan med vid planering och i vårt dagliga 

arbete, det är vårt miljömässiga ansvar. Där kan arbetet 

handla om såväl stora som små frågor. Vårt deltagande 

i Allmännyttans Klimatinitiativ har lett till att vi under 

2019 börjat jobba mer intensivt med att sänka företagets 

energiförbrukning. 

Vi har infört matavfallsinsamling på alla våra 

bostadsområden, och jobbar med att uppnå de 

ambitiösa klimatmål vi själva satt upp i vår affärsplan. 

Hållbarhetsaspekten är också en viktig del av planeringen 

såväl vid nyproduktion som när det gäller underhåll och 

reparationer.

Ekonomisk hållbarhet
Samtidigt är det viktigt att de satsningar vi gör på socialt 

och miljömässigt arbete, ska gå att finansiera på flera års 

sikt. Det är vårt ekonomiska ansvar. 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 för framtida 

generationer.
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Våra verksamheter 2019
HÅLLBARHET

Vad är egentligen Vad är egentligen 
hållbarhet och varför hållbarhet och varför 
ska vi arbeta med det? ska vi arbeta med det? 
Svaret är både svårt och Svaret är både svårt och 
enkelt – och frågorna enkelt – och frågorna 
genomsyrar det vi genomsyrar det vi 
jobbar med, varje dag.jobbar med, varje dag.
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Redan nu vet vi att en rad olika projekt kommer att avslutas, 

och andra påbörjas, den kommande tiden. På Nya Fölet 

har vi invigning och inflyttning under tidig vår 2020, och 

ungefär samtidigt startar också vårt första trygghetsboende, 

Sunnangården. 

Därefter kommer vi genast att sätta igång med ytterligare 

ett trygghetsboende: nu väntar ombyggnationer av 

befintliga lokaler på Backa i Edsbyn. När det står färdigt 

erbjuder vi 30-35 lägenheter i vårt trygghetsboende där.

Samarbeten med Ovanåkers kommun
Genom ett gott samarbete med Ovanåkers kommun har vi 

sett till att ett nytt LSS-boende på Junibacken ska stå färdigt 

våren 2020. Där blir det kommunen som står som hyresgäst. 

Under hösten kommer vi att renovera Lyckebo i Alfta till 

ett boende för psykisk rehabilitering. Det blir en privat 
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vårdgivare som kommer att hyra fastigheten och bedriva 

verksamheten.

Därefter är det dags att se framåt ännu mer. Och då är det 

nyproduktion som är på tapeten. När detaljplanerna är 

färdiga kommer vi, om vi bedömer att marknaden tillåter, 

att uppföra ett till två punkthus i kvarteret Svanen i centrala 

Edsbyn.

Klimatinitiativet och digitalisering
Vårt deltagande i Allmännyttans Klimatinitiativ och 

Digitaliseringsinitiativ kommer också att leda till förändringar 

och förnyelse, både för oss i personalen och som märks 

bland våra hyresgäster och ute i samhället. Vi ser också över 

möjligheten till att ytterligare spetsa till vårt arbete med 

kommunikation, i synnerhet när det gäller våra hyresgäster 

som inte talar svenska.

Våra verksamheter 2019
TANKAR OM FRAMTIDEN

Ett händelserikt 2019 är avslutat och det ligger många spännande Ett händelserikt 2019 är avslutat och det ligger många spännande 
projekt och väntar även framför oss. Hur ser framtidens Ovanåkers projekt och väntar även framför oss. Hur ser framtidens Ovanåkers 
kommun ut – och vad behöver kommunens invånare? Det är frågorna kommun ut – och vad behöver kommunens invånare? Det är frågorna 
vi behöver ställa oss.vi behöver ställa oss.
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Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital
Vid årets början 8 000,0 3 869,3 82 166,0

Årets resultat 4 385,3

Vid årets slut 8 000,0 3 869,3 86 551,3

Eget Kapital

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

Balanserade vinstmedel 82 166 051,42

Årets resultat 4 385 218,92

Summa 86 551 270,34

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande vinstdisposition:

 

Balanseras i ny räkning 86 551 270,34

 

Bolagets resultat och ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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(belopp i tkr) Not 2019 2018

Nettoomsättning 2, 3 142 707,5 141 575,5

Fastighetskostnader

Driftskostnader 4,5,6,7 -96 890,3 -91 425,6

Underhållskostnader 8 -16 431,6 -11 726,3

Fastighetsskatt -1 016,6 -938,3

Av- och nedskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar -15 450,2 -23 489,2

Summa fastighetskostnader -129 788,7 -127 579,4

Bruttoresultat 12 918,8 13 996,1

Övriga rörelseintäkter 9 536,8 1 197,9

Centrala 

administrationskostnader -2 458,5 -2 095,0

Rörelseresultat 10 997,1 13 099,0

Resultat från övriga 

värdepapper och fordringar som 

är anläggningstillgångar 10 68,2 2,0

Övriga ränteintäkter och 

liknande resultatposter 11 37,7 38,0

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 12 -7 941,4 -8 179,1

Resultat efter finansiella 

poster 3 161,6 4 959,9

Bokslutsdispositioner 13 3 589,0 425,0

Resultat före skatt 6 750,6 5 384,9

Skatt på årets resultat 14 -2 365,3 -1 181,1

Årets resultat 4 385,3 4 203,8

Resultaträkning
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Balansräkning
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(belopp i tkr) Not 2019 2018

Tillgångar

  

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

  Förvaltningsfastigheter 15 411 489,0 410 986,8

  Inventarier verktyg och installationer 16 13 780,9 13 721,3

  Pågående ny- till- och ombyggnader 17 45 970,1 9 202,6

Summa materiella 

anläggningstillgångar 471 240,0 433 910,7

Finansiella anläggningstillgångar

  Andra långfristiga

  värdepappersinnehav 18 531,0 369,3

Summa finansiella 

anläggningstillgångar 531,0 369,3

Summa anläggningstillgångar 471 771,0,0 434 280,0

Omsättningstillgångar

Varulager

  Råvaror och förnödenheter 115,7 122,1

Kortfristiga fordringar

  Kundfordringar 3 191,2 1 677,2

  Hyresfordringar 196,2 262,3

  Aktuella skattefordringar 1 621,1 1 111,3

  Övriga fordringar 19 213,4 121,9

  Koncernkonto Ovanåkers kommun 14 804,5 25 701,6

  Förutbetalda kostnader och upplupna

  intäkter 5 803,1 768,0

Summa kortfristiga fordringar 25 829,5 29 642,3

Summa omsättningstillgångar 25 945,2 29 764,4

Summa tillgångar 497 716,2 464 044,4
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Balansräkning
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(belopp i tkr) Not 2019 2018

Eget kapital och skulder

  

Eget kapital

Bundet eget kapital

  Aktiekapital 20 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 21

  Balanserad vinst 82 166,0 77 962,2

  Årets resultat 4 385,3 4 203,8

Summa fritt eget kapital 86 551,3 82 166,0

Summa eget kapital 98 420,6 94 035,3

Obeskattade reserver 22 11 016,0 14 605,0

  

Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 2 091,0 2 090,3

  Avsättning för uppskjuten skatt 23 2 649,3 283,9

Summa avsättningar 4 740,3 2 374,2

Långfristiga skulder

  Skulder till kreditinstitut 24 344 000,0 323 000,0

Summa långfristiga skulder 344 000,0 323 000,0

Kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder 16 228,1 12 400,8

  Övriga skulder 6 860,0 5 811,6

  Upplupna kostnader och

  förutbetalda intäkter 25 16 451,2 11 817,5

Summa kortfristiga skulder 39 539,3 30 029,9

Summa eget kapital och skulder 497 716,2 464 044,4
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Kassaflödesanalys
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(belopp i tkr) Not 2019 2018

Den löpande verksamheten

  Resultat efter finansiella poster     27 3 161,6 4 959,9

  Justering för poster som inte ingår i

  kassaflödet     28 15 080,3 22 265,8

  Betald skatt -509,8 -747,9

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 17 732,1 26 477,4

Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapital

  Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 6,3 -44,4

  Ökning(-)/Minskning(+) av

  rörelsefordringar

-6 574,4 548,5

  Ökning(+)/Minskning(-) av

  rörelseskulder 9 509,5 -3 208,1

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 20 673,5 23 773,4

Investeringsverksamheten

  Förvärv av materiella

  anläggningstillgångar

-53 132,4 -39 461,6

  Försäljning av anläggningstillgångar 723,6 2 029,0

  Förändring av finansiella

  anläggningstillgångar

-161,8 44,9

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -52 570,6 -37 387,7

Finansieringsverksamheten

  Upptagande av nya lån 25 000,0 0,0

  Amortering -4 000,0 0,0

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 21 000,0 0,0

Årets kassaflöde

-10 897,1 -13 614,3

Likvida medel vid årets början     25 701,6 39 315,9

Likvida medel vid årets slut     29 14 804,5 25 701,6
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Noter
Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens 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 ingår 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, (2019, 

c:a 186 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 

årsbokslut. Tidigare års gjorda nedskrivningar prövas varje 

år. Om behov av en nedskrivning inte längre föreligger sker 

återföring som redovisas över resultaträkningen.  Bolaget 

har under december 2019 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. 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.  

(belopp i tkr)
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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 nettoförsäljnings-värdet.

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 

(21,4 % för 2019). 

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 och 

avsättning för uppskjuten skatt redovisas med 20,6 % av 

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

2019 2018

Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till: 

  Ovanåkers kommun 41 122,0 43 520,0

  Alfta Industricenter AB 2 603,0 2 460,0

  Helsinge Net Ovanåker AB 1,0 1,0

  Helsingevatten AB 229,0 225,0

Summa 43 955,0 46 206,0

Andel av total nettoomsättning 30,8 % 32,4 %

Av bolagets inköp avser inköp från:

  Ovanåkers kommun 6 767,0 4 664,0

  BORAB 3 046,0 3 052,0

  Helsinge Net 47,0 23,0

Summa 9 860,0 7 739,0

Andel av totala inköp 8,5 % 7,2 %

  

Not 3, Nettoomsättning   

2019 2018

Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt 

  Bostäder 94 561,8 91 270,0

  Lokaler 9 170,7 10 066,0

  Garage 1 456,8 1 457,6

  P-platser, motorvärmare 1 428,5 1 402,2

   Bränsleavgifter 309,1 366,3

  Övriga hyresintäkter 599,1 714,3

Summa 107 526,0 105 276,4

Avgår outhyrda objekt och hyresrabatter

  Bostäder -1 211,1 -678,3

  Lokaler -225,0 -360,8

  Garage -57,5 -61,9

  P-platser, motorvärmare -468,1 -506,6

  Lämnade hyresrabatter -587,2 -226,2

Summa -2 548,9 -1 833,8

Summa hyresintäkter 104 977,1 103 442,6

Förvaltningsuppdrag 33 622,0 32 888,7

Utförda tjänster 3 162,8 3 671,4

Aktiverat arbete 752,1 1 416,6

Övriga intäkter 193,5 156,2

Summa nettoomsättning 142 707,5 141 575,5
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Not 4, Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2019 2018

Revisionsuppdrag, KPMG -87,0 -77,0

Andra uppdrag, KPMG -20,0 -20,0

Skatterådgivning, KPMG 0,0 -20,6

Summa -107,0 -117,6

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 5, Operationell leasing

2019 2018

Förfaller till betalning inom ett år -100,0 -133,0

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år -225,0 -265,0

-325,0 -398,0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter -214,0 -293,0

  

De leasingavtal som finns i bolaget är leasing av städmaskiner, kopiatorer och kaffeautomater. 

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.

Not 6, Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

2019 2018

Medelantalet anställda 62 62

  Varav män 27 27

  Varav kvinnor 35 35

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

  Styrelse, andelen kvinnor 0 % 0 %

  Övriga ledande befattningshavare 20 % 20 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

  Styrelse och VD -1 265,0 -1 134,1

  Övriga anställda -24 228,3 -23 612,7

Summa löner och andra ersättningar -25 493,3 -24 746,8

Sociala kostnader - 11 464,9 -10 487,3

  (varav pensionskostnader) (-3 718,1) (-2 771,4)

Av företagets pensionskostnader avser 362,0 tkr företagets VD (fg år 302,0 tkr).

Till bolagets VD utbetalas lön i 3 månader vid uppsägning från bolagets sida.

Vid VDs egen uppsägning utbetalas lön i 3 månader.



Alfta-Edsbyns Fastighets AB - Årsredovisning 2019 31

Not 7, Driftskostnader

2019 2018

Reparationer -5 297,2 - 3 305,0

Fastighetsskötsel -16 500,1 -15 318,3

Uttagsskatt -2 521,1 -2 292,0

Teknisk tillsyn -988,2 -860,6

Vatten -4 219,0 -3 770,0

El -3 252,9 -3 337,8

Sophämtning -2 991,0 -2 992,0

Uppvärmning -14 119,2 -14 299,0

Riskkostnader -2 165,3 -2 557,1

Lokal fastighetsanknuten administration -11 695,1 -9 649,1

Basutbud TV -855,0 -906,0

Hyresgästmedel -559,6 -554,3

Övriga driftskostnader -888,7 -955,5

Summa driftskostnader för bostads- och 

lokaldelen ägda av Alfta-Edsbyns Fastighets AB

-66 052,4 -60 796,7

Driftskostnader förvaltningsuppdrag -30 837,9 -30 628,9

Summa driftskostnader -96 890,3 -91 425,6

Not 8, Underhållskostnader

2019 2018

Underhållskostnader för bostäder och lokaler  -25 047,3 -22 165,0

Avgår: Underhåll som aktiverats som nya 

komponenter

11 077,7 12 036,3

Underhållskostnader för förvaltningsuppdrag -2 462,0 -1 597,6

Summa underhållskostnader -16 431,6 -11 726,3

Underhåll som aktiverats redovisas som omklassificeringar under noten förvaltningsfastigheter.

Not 9, Övriga rörelseintäkter

2019 2018

Försäkringsersättning 150,0 0,0

Resultat försäljning anläggningstillgångar 386,8 1 197,9

Summa 536,8 1 197,9

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

2019 2018

Ränta långfristigt värdepappersinnehav 68,2 2,0
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Not 11, Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2019 2018

Ränteintäkter hyres- och kundfordringar 37,7 38,0

Not 12, Räntekostnader och liknande resultatposter

2019 2018

Räntekostnader långfristiga lån -6 885,9 -7 207,9

Räntekostnader skattekonto -11,5 -2,2

Borgensavgift Ovanåkers kommun -1 044,0 -969,0

Summa -7 941,4 -8 179,1

Not 13, Bokslutsdispositioner

2019 2018

Skillnad mellan bokförd avskrivning och 

avskrivning enligt plan

Maskiner och inventarier 639,0 425,0

Periodiseringsfond, årets återföring 2 950,0 800,0

Periodiseringsfond, årets avsättning 0,0 -800,0

Summa bokslutsdispositioner 3 589,0 425,0

Not 14, Skatt på årets resultat

2019 2018

Aktuell skattekostnad 0,0 -764,9

Uppskjuten skatt temporära skillnader -2 365,4 -416,2

Summa skatt på årets resultat -2 365,4 -1 181,1

  

Avstämning av effektiv skatt

Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt 6 750,6 5 384,8

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 % -1 444,6 22,0 % -1 184,7

Ej avdragsgilla kostnader -14,11 % -759,7 0,7 % 38,4

Övriga skattemässiga justeringar 0,6 % -32,4

Effekt ändrad skattesats -1,86 % 125,9

Schablonintäkt periodiseringsfond -0,41 % -22,3 0,0 % -2,4

Effekt ej uppbokat underskottsavdrag -3,92 % -264,7 -

Redovisad effektiv skatt -2 365,4 -1 181,1
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Not 15, Förvaltningsfastigheter

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 684 050,6 637 968,4

  Omklassificeringar 14 102,6 47 425,5

  Avyttringar och utrangeringar -353,0 -1 433,4

  Rättelser tidigare år - 90,1

Summa anskaffningsvärden 697 800,2 684 050,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -200 629,4 -185 911,3

  Avyttringar och utrangeringar 0,0 287,1

  Årets avskrivning enligt plan -15 709,1 -15 005,2

  Rättelser 0,0 0,0

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -216 338,5 -200 629,4

Ackumulerade nedskrivningar

  Vid årets början -72 434,4 -66 937,6

  Årets förändring mot planenliga avskrivningar 2 461,7 2 271,3

  Återföring av tidigare års nedskrivningar 11 000,0 0,0

  Årets nedskrivning -11 000,0 -8 000,0

  Rättelse IB förändring mot planenliga avskrivningar 0,0 231,9

Summa nedskrivningar vid årets slut -69 972,7 -72 434,4

Redovisat värde vid årets slut 411 489,0 410 986,8

Bokfört värde på byggnader 361 314,2 360 459,5

Bokfört värde på mark 50 174,8 50 527,3

Verkligt värde 722 000,0 694 000,0

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 8,1 % (8,1 %). Fastighetsvärderingar är beräkningar gjorda 

enligt vedertagna principer utifrån vissa antaganden. Med anledning av detta finns det ett osäkerhetsmoment vid fastighets-

värderingar. Värderingstidpunkten är december 2019. 
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Not 16, Inventarier, verktyg och installationer

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 32 073,3 31 418,5

  Nyanskaffningar 2 262,4 654,8

  Avyttringar -775,0 0,0

Summa anskaffningsvärden 33 560,7 32 073,3

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -18 352,0 -15 569,9

  Årets avskrivning enligt plan -2 202,8 -2 755,1

  Avyttringar 775,0 0,0

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -19 779,8 -18 352,0

Redovisat värde vid årets slut 13 780,9 13 721,3

Not 17, Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2019 2018

Vid årets början 9 202,6 17 821,4

Investeringar 50 870,1 38 806,7

Omklassificeringar -14 102,6 -47 425,5

Redovisat värde vid årets slut 45 970,1 9 202,6

Not 18, Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

  Vid årets början 369,3 281,9

  Återbetalning återbäring HBV -84,9 -67,9

  Tillkommande tillgångar 246,6 155,3

Summa anskaffningsvärden 531,0 369,3

Specifikation av innehav

  HBV, insats 40,0 40,0

  HBV, innestående medel och återbäring 439,0 277,3

  SABO byggfelsförsäkring 50,0 50,0

  Företagsutbildarna 2,0 2,0

Summa innehav 531,0 369,3

Not 19, Övriga fordringar

2019 2018

Övrigt 213,4 121,9

Summa övriga fordringar 213,4 121,9
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Not 20, Antal aktier och kvotvärde

2019 2018

Antal aktier 8 000 8 000

Kvotvärde 1 000 kr 1 000 kr

Not 21, Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 86 551 270,34 disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning    86 551 270,34 

Summa      86 551 270,34 

Not 22, Obeskattade reserver

2019 2018

Ackumulerade avskrivningar utöver plan, 

inventarier 

11 016,0 11 655,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2015 0,0 560,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2016 0,0 850,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2017 0,0 740,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2019 0,0 800,0

Summa obeskattade reserver 11 016,0 14 605,0

Not 23, Avsättning uppskjuten skatt 

2019 2018

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

Belopp vid årets ingång 284,0 0,0

Förändring under året 2 365,3 284,0

Summa vid årets utgång 2 649,3 284,0

Skattemässigt restvärde 398 628,2 409 333,9

Redovisat restvärde 411 488,9 410 712,4

Temporär skillnad byggnader 12 860,7 1 378,5

Avsättning uppskjuten skatt, 20,6 % 2 649,3 283,9
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Not 24, Skulder till kreditinstitut, långfristiga

2019

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen -

Summa låneskulder -

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning till Lånebelopp Genomsnittsränta

2023-12-11 40 000,0 2,73 %

2024-04-22 60 000,0 1,98 %

2025-05-19 60 000,0 2,48 %

2026-06-16 60 000,0 2,75 %

2028-05-15 15 000,0 0,85 %

Rörlig ränta, 3 månader 109 000,0 0,10 %

Summa låneskulder vid årets slut 344 000,0

Under 2019 har ett nytt lån på 25 000,0 tkr upptagits samt 4 000,0 tkr amorterats i samband med omsättning av ett lån. Netto 

har låneskulden ökat med 21 000,0 tkr vilket följer den finansiella planen. För hela lånestocken uppgår genomsnittsräntan 

till 2,03 % (1,57 %). Genomsnittlig räntebindningstid uppgår på balansdagen till 3,5 år (4,3 år), och genomsnittlig 

kapitalbindningstid uppgår till 2,8 år (2,8 år). Andelen lån med rörlig ränta uppgår till 32 % (32 %). 

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. Ränteswappar värderas inte under löptiden då de endast innehas 

i säkringssyfte. Intäkter och kostnader för ränteswappar redovisas under räntekostnader.  Marknadsvärdet, ej redovisat i 

balansräkningen är negativt och uppgår till -24 108 tkr (fg år -24 477 tkr). På balansdagen finns ränteswappar med nominellt 

värde 235 000 tkr.

Not 25, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019 2018

Upplupna räntekostnader 705,2 641,5

Förskottsbetalade hyror 10 361,4 6 589,3

Upplupna löner och semesterlöner 2 578,2 2 410,9

Upplupna sociala avgifter 1 369,0 1 097,2

Fastighetsskatt 1 010,9 988,5

Övriga poster 426 5 90,0

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 451,2 11 817,4

Not 26, Eventualförpliktelser

2019 2018

Ansvar borgensåtagande Fastigo 480,4 484,0
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Not 27, Betalda räntor och erhållen utdelning

2019 2018

Erlagd ränta och erhållen utdelning 6 817,6 7 209,8

Summa 6 817,6 7 209,8

Not 28, Ej likviditetspåverkande poster mm

2019 2018

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 15 450,2 23 561,1

Avgår redovisat resultat försäljning anläggningstillgångar -378,3 -1 197,9

Pensionsavsättningar 0,7 -57,3

Övrigt 7,7 -42,5

Summa  15 080,3 22 265,4

Not 29, Likvida medel

I posten ingår bolagets tillgodohavande på koncernkonto via ägaren Ovanåkers kommun med 14 804,5 tkr (fg år 25 701,6 tkr).  

Till bolagets del av koncernkontot finns en kreditlimit på totalt 10 000,0 tkr.

Not 30, Koncernuppgifter

Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun, organisationsnummer 212000-2304

2019 2018 2017 2016 2015
Hyresintäkter, mkr 105,0 103,4 102,1 100,8 99,2
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Förvaltningsintäkter, mkr 32,9 32,9 31,5 29,3 29,2

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

Driftskostnader bostäder, mkr -66,1 -60,8 -58,5 -61,3 -55,2

Underhållskostnader bostäder, mkr -25,0 -23,5 -22,8 -16,2 -17,3

Drift och underhåll förv. uppdrag, mkr -32,2 -32,2 -31,7 -28,2 -29,3

Avskrivningar, mkr -17,9 -17,8 -16,9 -16,1 -12,8

Nedskrivningar, netto, mkr 2,5 -5,7 2,3 2,0 7,0

Centrala adm. Kostnader, mkr -2,5 -2,1 -1,6 -1,9 -2,0

Driftsöverskott, mkr 24,0 30,2 30,0 29,7 34,3

Rörelseresultat, mkr 11,0 13,1 20,9 22,0 31,6

Räntenetto, mkr -7,8 -8,1 -9,4 -9,4 -10,3

Årets resultat, mkr 4,4 4,2 8,4 7,2 14,7

Fastigheternas bokförda värden, mkr 411,5 411,0 385,1 384,2 370,4

Fastigheternas verkliga värde, mkr 722,0 692,0 646,0 618,0 575,0

Taxeringsvärden, mkr 292,0 285,0 283,7 284,2 265,9

Investeringar i byggnader, mark, mkr 48,7 38,8 29,2 26,9 18,5

Investeringar övrigt, mkr 2,2 0,6 1,2 1,4 1,2

Låneskulder, mkr 344,0 323,0 323,0 298,0 298,0

Balansomslutning bokfört, mkr 497,7 464,0 463,2 428,3 414,1

Balansomslutning verkl. värden, mkr 808,2 745,2 724,1 662,1 618,7

Eget kapital, mkr 107,2 105,4 101,6 92,6 83,3

Eget kapital verkligt värde, mkr 354,3 324,9 305,0 274,9 242,9

Genomsnittlig låneränta 2,31 % 2,53 % 2,94 % 3,18 % 3,49 %

Nyckeltal
Förvaltning

Hyra i snitt, kr/m2 959,0 926,0 920,0 898,0 892,0

Driftskostnader, kr/m2 585,9 549,5 528,0 550,0 496,8

Underhåll, kr/m2 222,2 212,8 206,1 145,2 155,8

Driftsöverskott, kr/m2 212,5 272,6 271,3 265,9 308,7

Kapital och avkastning
Vinstmarginal 2,2 % 3,5 % 8,1 % 9,1 % 15,9 %

Bokfört värde fastigheter, kr/m2 3 650 3 716 3 481 3 445 3 336

Marknadsvärde fastigheter, kr/m2 6 404 6 254 5 839 5 540 5 178

Soliditet, bokförda värden 21,5 % 22,7 % 21,9 % 21,6 % 20,1 %

Soliditet, verkliga värden 43,8 % 43,6 % 42,1 % 41,5 % 39,3 %

Skuldsättningsgrad 3,2 3,1 3,2 3,2 3,6

Belåningsgrad, bokförda värden 84 % 79 % 84 % 78 % 80 %

Belåningsgrad, verkliga värden 48 % 47 % 50 % 48 % 52 %

Likviditet 90,9 % 132,4 % 162,7 % 97,7 % 97,3 %

Flerårsöversikt 2019
Grunduppgifter
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Avkastning på fastigheternas bokförda värde 5,8 % 7,3 % 7,8 % 7,7 % 9,3 %

Direktavkastning verkligt värde 3,3 % 4,4 % 4,6 % 4,9 % 6,1 %

Självfinansieringsgrad 40,7 % 60,4 % 91,5 % 76,0 % 133,1 %

Avkastning på eget kapital 3,0 % 4,7 % 11,3 % 13,6 % 25,5 %

Avkastning på totalt kapital 2,3 % 2,8 % 4,7 % 5,2 % 7,8 %

Omflyttningar under året, % 17,3 % 20,6 % 18,1 % 19,7 % 24,3 %

Antal lägenheter 1 605 1 592 1 566 1 566 1 567

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

Begrepps-och nyckeltalsdefinitioner
Driftsöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och 

fastighetsskatt. Aktiverat underhåll är frånräknat.

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

bostadsytan.

Underhåll kr/m2 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 Fastigheternas bokförda värde dividerat med ytan för 

bostäder och lokaler.

Verkligt värde fastigheter, kr/m2 Verkligt värde fastigheter dividerat med ytan för bostäder 

och lokaler.

Belåningsgrad, verkligt värde Fastighetslån i procent av fastigheternas verkliga värde.

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

Likviditet Omsättningstillgångar och beviljad koncernkredit i 

förhållande till kortfristiga skulder.

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 årets 

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 2019-12-31

Fastighet Antal lgh 1 RK 2 RK 3 RK 4RK 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

Backa 118 46 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

Ängen 20 0 10 10 0 0

Timotejvägen 56 0 35 21 0 0

Sunnangården 169 85 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 1 605 370 745 440 43 7

Antal lägenheter per område och storlek
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Underskrifter
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Revisionsberättelse
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