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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Ockelbogårdar AB, får härmed avge redovisning för 

verksamheten under tiden 2017-01-01 - 2017-12-31. 

Styrelsen har sedan bolagsstämman varit sammansatt av följande personer: 

Ordinarie ledamöter:  Carina Löfgren, ordf       Ersättare:  Jonas Tholén    

Patrik Jonsson, v ordf             Ann-Christin Persson Georgsdotter 

Birger Larsson     Lena Schenström 

Anders Bohlin     Per Olov Olsson 

Björn Östberg     Alexander Olers 

Krister Söderberg 

Lars Bergmark 

 

Lekmannarevisorer: Anders Steffen 

Bertil Eriksson 

Auktoriserad revisor: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 

Huvudansvarig revisor: Annika Wedin 

Företagsledningen 
Verkställande direktör under verksamhetsåret har varit Pamela Warren.  

Extern firmatecknare har varit Esbjörn Larsson.  

Styrelsen har under året genomfört 8 protokollförda sammanträden.  

På bokslutsdagen den 7 mars 2017 informerades ekonomiutskottet, ordförande i KS styrelse och 

nämnder om bolagets verksamhetsår 2016.  

Ordinarie bolagsstämma genomfördes den 7 april.  

Samordnad fastighetsförvaltning 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut så har Ockelbogårdar AB:s och kommunens 

fastighetsbestånd samordnats. Samordningsansvaret har Ockelbogårdar AB. 

Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB gäller och löper tom 2018-12-31.  

Affärsplan 
Affärsplan för bolaget aktualitetprövades och godkändes av bolagets styrelse i februari.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Handlingsplanen gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete är reviderad och uppdaterad. 

Arbetsmiljöverket hade tillsynsbesök hos oss i oktober och konstaterade att vårt arbetsmiljöarbete 

fungerar bra. De funderingar som fanns kommer att åtgärdas innan de kommer på uppföljningsmöte.   
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Medarbetare 

Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, ekonomi, kundkontakter, drift och underhåll av 

fastighetsbeståndet samt inom lokalvårdsorganisationen. Den 31 december fanns 24,5 årsarbetare 

anställda i bolaget.  

Antalet anställd personal under året har varit 26 personer, fördelat på 19 kvinnor och 7 män.  

Under året har 1 medarbetare gått i pension. 

Ledning och samverkan 

Målsättningen med denna organisation är att alla medarbetare ska känna sig delaktig i verksamheten 

samt få löpande information.  

Ledningsgruppen sammanträder inför varje styrelsemöte. 

Ekonomimöten sker varannan månad. Vid dessa möten deltar teknisk chef samt ekonomer från 

Ockelbo kommun. 

Samverkansgruppen/Skyddskommittén sammanträder varje kvartal. 

Arbetsplatsträffar sker regelbundet för samtliga anställda.  

Gruppmöten sker regelbundet inom varje verksamhet.   

Personalmöten, där samtliga anställda skall delta, hålls 2 gånger per år.  

Organisationsanslutning 

Ockelbogårdar AB är medlem i:  

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag,  

HBV, Husbyggnadsvaror förening upa,  

Fastighetsägarna, branschorganisation 

Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation  

Försäkringar 

Ockelbogårdar AB har sitt fastighetsbestånd försäkrat hos Länsförsäkringar. 

Riskbedömning 

Bolagets låneskuld uppgår, vid årsskiftet, till 138,2 mkr och därmed utgör den årliga räntekostnaden 

en stor del av kostnadsmassan.  

För att i möjligaste mån sprida ränteriskerna, har styrelsen antagit en policy, där max 1/3 av 

lånestocken får placeras i lån med rörlig ränta. Resterande del skall utgöras av lån med bunden ränta 

med sådana löptider så att omsättning sker jämnt fördelat under en längre tidsperiod. Styrelsen erhåller 

löpande information om hur och var lånen är placerade, räntesatser mm.  

Under året har vakanser legat på ca 11 lägenheter. Behovet av fler lägenheter i centrala Ockelbo är 

fortfarande stort. I december stod drygt 1000 personer i vår bostadskö. Minst 600 stycken av dessa är 

mellan 20 - 40 år. Fördelar vi antalet sökande på hur de sökande aktivt letar lägenhet i Ockelbo så är ca 

300 stycken aktiva varje månad och ca 200 stycken aktiv inom en 3-månaders period. Resten kan ses 

som inaktiva. Ungefär 80 % av de som söker lägenhet hos oss vill flytta in i vår kommun. Idag krävs ca 

ett år i vår bostadskö innan man får en lägenhet.  
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Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-03 att godta bolagets förslag att bygga ett nytt flerbostadshus 

om ca 25 lägenheter. För bolagets räkning beslutades att ingå en borgensförbindelse på max 25 Mkr 

och därpå löpande ränta och kostnader. En fastställd borgenssumma som för närvarande är 0,3 % 

kommer att avgå i och med att lånet verkställs.  

Under året gjordes internkontroller på uttagsskatt bovärdar och att skapa leverantörsbetalning till 

bankgirot. Under kommande år ska internkontroll göras på uttagsskatt lokalvård och rensning av 

kunder i fastighetssystemet.  

Fastighetsförvaltning 

Nyproduktion 

En etta på 35 m2 har tillskapats på Sjöängsvägen 34 - 36. Ett investeringsbidrag på 133 000 kr utgick 

från staten i samband med byggnationen.  

 

Projektering 

Under 2017 projekterade vi för installation av fastighetsnät i våra byggnader. Tyvärr blev projektet 

framflyttat till 2018 pga leverantörernas tidsbrist. Vi kommer även att möjliggöra för 

fastighetsautomationssystem i varje byggnad för att effektivisera förvaltningen tex genom att vi kan 

styra ventilationen, centralvärmen, belysning och el. Även tidsbokningssystem till tvättstugorna 

kommer framåt att göras genom integrerade system. I första hand sker denna möjlighet i de byggnader 

där stamrenovering sker.  

Vi gjorde en villkorad upphandling av ett Kombohus Plus under våren men fick inte in några anbud 

pga. kapacitetsbrist i byggbranschen. Villkoret var att den detaljplan som är under framtagande på 

Kyrkogatan skulle medge en sådan byggnad.  

Radonsanering pågår efter framtagen plan. Kompletterande åtgärder har gjorts på radonanläggningen 

på Stenvägen och inför nästa år kommer Kyrkogatan 1 och Humlevägen 9 – 25 att saneras.  

Utifrån tidigare installationer som gjorts på Fagerbacken och Marstrand, så har uppföljning visat att de 

är godkända enligt de krav som ställs. 

 

Investeringar fastigheter 

Större investeringar som aktiverats under året är renoveringen på Sjöängsvägen 34 – 36 

som blev klar i slutet av året. Installationer som gjordes i samband med renoveringen var 

fastighetsnät, system för taggar istället för nycklar till entrédörrar, tidsbokningssystem 

och värmeåtervinning i tvättstugan samt närvarostyrd belysning i alla 

gemensamhetsutrymmen.  

Samtliga av årets investeringar har gjorts med egna medel. 
 

Fastighetsunderhåll  

Förutom hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, skedde stora underhållsåtgärder i samband med 

stamrenoveringen på Sjöängsvägen 34 – 36, branden på URET samt fuktsaneringar.   

 

Energieffektiviseringar 

Vindarna har isolerats på Humlevägen 10 - 14, Höjdvägen 9 - 13 och 2 - 12 och den totala 

energianvändningen sänktes mot 2016 med 4,2 %. Besparingen är bra med tanke på att nästan alla 

lägenheter är uthyrda numera. Kostnadsmässigt låg vi ungefär lika som 2016, vilket är vår intention 

eftersom de fasta taxekostnaderna ökar oproportionerligt mot våra hyresintäkter. 
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Fastighetsskötsel 

Normala drift- och underhållsåtgärder har utförts av Ockelbogårdars egen personal. Yttre skötseln har 

utförts av entreprenör i enlighet med tecknade avtal. 

Fastighetsförsäljning  

Vi har inte gjort någon fastighetsförsäljning under året. 

Fastighetsvärdering  

Varje år genomför bolaget en intern värdering av fastighetsbeståndet. Den värdering som genomfördes 

2017 medförde en nedskrivning om 900 tkr. 

Uthyrning 

Vid årets utgång fanns det 686 uthyrningsbara lägenheter och 54 lokaler i beståndet. I genomsnitt var 

11 lägenheter tomma, vilket innebär en uthyrningsgrad på 98,5 %.  

Antalet lediga lägenheter den 31/12 fördelades på följande sätt: 

Centrala Ockelbo: 10 st. 

Jädraås:  1 st. 

Åmot: 1 st. 

Lingbo:  0 st. 

Uteblivna hyresintäkter för året uppgår till 538 tkr för bostäder, och 456 tkr för lokaler. De 

hyresrabatter som är avtalade och fortlöper uppgår sammanlagt till 280 tkr.  

Samverkan med hyresgästorganisationen 

Hyresförhandlingarna gällande 2017 års lägenhetshyror resulterade i en generell höjning med 1,18 % 

from 1 januari. Hyrorna avseende lokaler har under året följt ingångna avtal. Under året har fyra 

protokollförda möten med Hyresgästföreningen skett, s.k. Boinflytandekommitté. 

Lokalvård 

Lokalvårdsorganisationen har genomfört lokalvårdsuppdrag enligt avtalet mellan Ockelbogårdar AB 

och Ockelbo kommun. Dessutom tillkom ett antal extra beställningar gällande lokalvårdsinsatser 

under året. Det är t.ex. byggstädning, avflyttningsstädning mm. 

Den 31 december fanns 13 personer inom lokalvårdsorganisationen, städledare inkluderad. 

Året som gått 

Bolaget redovisar ett positivt resultat för 2017, 1.538 862 kr.  

Årets avskrivningar motsvarar i genomsnitt 2,1 % av fastigheternas bokförda värde. Avskrivningen 

föregående år var 2,1 %.  

I början av året presenterade bolaget en utredning för styrelsen gällande förtätning i våra befintliga 

bostadsområden i attraktiva lägen. De identifierade områdena ligger spridda en bit utanför centrum 

och kräver i de flesta fall att detaljplanen korrigeras. Därför väntar vi in att detaljplan som är under 

framtagande på Kyrkogatan som ska utöka byggrätten i området ska vinna laga kraft. Utifrån 

utredningen såg vi att Höjdvägen skulle kunna bli ett utvecklingsområde, med närhet till barnomsorg 

och skola i framtida projekteringar. Dessutom kommer den här utredningen att bidra till att vi bygger 

om råvindar, förråd och allmänna utrymmen till lägenheter i samband med stamrenoveringar i 

byggnaden.    
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Under andra hälften av året har vi haft en bostadskonsulent anställd för att bättre hantera antalet 

inkommande störningsärenden och för att öka vårt förebyggande arbete med trygghet, säkerhet och 

trivsel i våra bostadsområden. 

Vi tog över målning, tapetsering och mindre underhållssnickerier i egen regi inför sommaren och 

anställde två stycken fastighetsskötare som ingår i en utförandegrupp som arbetar specifikt med dessa 

sysslor. Under den här nya ordningen projektanställde vi en nysvensk under sommaren och hösten i 

syfte att öka bolagets mångfald samtidigt som vi gjorde en insats för att integrera våra nya 

kommuninvånare.  

Vi mäter medarbetarindex 2 ggr per år och 2017 års medarbetarundersökning hamnade på 8.1 på en 

10-gradig skala. Det är ett högt värde som speglar att våra medarbetare är involverade och delaktiga i 

verksamheten samt att de känner våra affärsmål. Det har tillkommit en ny lag sedan vi tog fram 

medarbetarnas gemensamma grundvärderingar som reflekterar vår arbetskultur. Lagen kräver att vi 

mäter och följer upp organisatorisk och social arbetsmiljö, därför kommer vi att ta fram ytterligare 

mätbara nyckeltal för dessa områden under 2018.  

Varje år har vi en medarbetardag för att inspirera och stärka gruppkänslan där vi lyfter fram någon av 

de fokusområden vi mäter inom samarbete, framåtanda, bemötande och miljö. Årets tema var 

bemötande och den här dagen ingick en föreläsning om att våga växa i en arbetskultur, ett besök i ett 

annat bostadsbolag samt utövande av en metodik som gick ut på att vi skulle lära känna varandra 

bättre. Nästa års tema kommer att handla om att ta ansvar och att vara en bra ambassadör för 

Ockelbogårdar.  

Vi gjorde en hälsoundersökning på alla medarbetare under våren och den kommer vi att följa upp var 

tredje år. Tanken är att få friskare medarbetare som är medvetna om faran med stillasittande eller 

statiskt arbete, kost, hälsa mm. Alla medarbetare har bland annat möjlighet att utnyttja en timme per 

vecka i vårt egna gym som vi byggt upp i en källarlokal under året. Dessutom har vi en friskvårdspeng 

som går att utnyttja externt hos företag som erbjuder motion eller annan friskvård.  

Den dokumenterade lönekartläggningen som gjordes under våren visade att vi inte har några osakliga 

skillnader i lön mellan kvinnor och män. Ej heller andra anställningsvillkor, såsom tjänstebil, bostads- 

eller reseförmåner, bonussystem och liknande finns i bolaget. 

Vi har installerat elektroniska körjournaler i alla våra bilar.  

Bomöten har utförts enligt plan där fastighetsförvaltare och bovärdar möter upp hyresgästerna ute på 

bostadsområdena för att diskutera trivsel, säkerhet och trygghet. Bomötena är en del i vårt arbete med 

boinflytande.  

Framtiden  

Stort fokus kommer att ligga på nybyggnation på Kyrkogatan. Det har varit problem att få igenom 

detaljplanen, men vår förhoppning är att den blir beslutad inom kort så att vi kan påbörja arbetet 

med att skapa ca 25 nya lägenheter.  

Vi fortsätter att arbeta med energieffektiviseringar. Nästa års projekt är att isolera vindarna och 

byta ut alla elektriska element till temperaturbegränsande radiatorer på Marstrand.  

Södra Åsgatan 3 - 5 kommer under 2018 att genomgå en större stamrenovering, där vi återställer 

standarden till dagens nivå samt energi- och tillgänglighetsanpassar inomhus. Att vi väljer en mindre 
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byggnad beror på att vi tror oss komma igång med nybyggnation på Kyrkogatan vilket kommer att ta 

upp mycket resurser från bolaget.  

Andra utmaningar inför nästa år som blivit upptagen i verksamhetsplan 2018 är att vi ökar på 

säkerheten i våra byggnader genom att uppgradera skalskydden med digitala låsöppningar genom att 

installera system i entrédörrar där taggar används istället för nycklar. Vi kommer även att se över hela 

nyckelhanteringsprocessen samt uppgradera uthyrningsprocessen mm för att bli effektivare.  

För att effektivisera bovärdsverksamheten ytterligare och samordna arbetsmodeller kommer vi 

antingen att införa telefontid eller implementera central felanmälan. Vi har sett att vår digitala 

felanmälan inte används som den är tänkt, därför styr vi om så att arbetstid frigörs för bovärdarna.  

EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i maj 

2018. Regelverket, GDPR, kommer att innebära en hel del förändringar för behandling av 

personuppgifter och det i sig kommer att ställa stora krav på bolaget för att skydda uppgifter om 

fysiska personer. 

Ägardirektiv  

Ägardirektiv beslutades för 2018 i kommunfullmäktige 2017-11-27. Det löper på i stort sett oförändrat 

med undantag av att kommunens vision ändrat namn från Vision 2020 till Vision 2030 – Plats att 

växa. Ägardirektivet säger förutom att vi ska följa deras visionsarbete att vi även ska ha ett 

marknadsmässigt avkastningskrav på 6 % i direktavkastning på fastigheternas bokförda värde vilket vi 

uppfyllde 2017. Borgenssumman är 0,3 % och att ägarsamråd ska ske 2 ggr per år. Direktivet 

revideras och beslutas i kommunfullmäktige varje år.  

Ägarens syfte och mål 

Med denna årsredovisning vill styrelsen redovisa det gångna årets verksamhet som bedrivits i enlighet 

med styrelsens och kommunens (ägarens) beslut och viljeinriktning. 

Det förvaltningsuppdrag som bedrivits i enlighet med upprättat avtal, innebär att kommunens kostnad 

blivit 257 tkr lägre än budgeterat. 

Det är att notera att bolagets verksamhetsplanering följer målsättningen att få verksamheten och 

budgeten år 2018 – 2020 i balans.  

Resultatet av bolagets verksamhet för perioden och den ekonomiska ställningen framgår av följande 

resultat- och balansräkning. 

Förslag till resultatdisposition 
   

Till bolagsstämmans behandling står följande vinstmedel enligt 

bolagets balansräkning, kr:      

 

Balanserade vinstmedel                 7 009 968 

Årets resultat                                    1 538 862 

Ansamlat resultat                          8 548 830 

   

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

disponeras enligt följande:  

 

   

   

I ny räkning balanseras            8 548 830 
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Flerårsjämförelse 

Uppgifterna avseende 2013 i flersårsöversikten har ej räknats om vid övergång till K3-

regelverket, med hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32 

 

      2017     2016     2015     2014     2013 

Nettoomsättning, tkr 58 204 57 161 55 560 53 790 52 897 

Resultat efter finansiella poster, tkr 1 923 2 357 2 487 429 1 152 

Balansomslutning, tkr 175 935 167 951 164 035 173 332 175 378 

Soliditet, % 14,1 13,8 13,3 13,1 10,2 

Avkastning på totalt kapital, % 2,3 2,9 3,7 2,7 3,3 

Avkastning på eget kapital, % 7,7 10,1 11,4 1,9 6,4 

Antal tillsvidare anställda, st 25 24 22 25 25 

Genomsnittlig låneränta % 1,2 1,6 2,4 2,8 3,0 

Antal årsarbetare, st 24,5 22,6 20,5 22,4 21,8 

Frisknärvaro, % 92,6 93,5 94,2 97,7 98,1 

Uthyrningsgrad, % 98,5 98,5 98,0 95,5 95,4 

Antal lediga lägenheter i genomsnitt, 

st 11 10 16 31 32 

      

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 
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Resultaträkning  Not 2017 2016 

     

Nettoomsättning     

Hyresintäkter  2 51 140 749 50 407 901 

Övriga förvaltningsintäkter  3 1 300 306 1 183 133 

Förvaltningsavtal kommunen  4 5 763 322 5 570 347 

   58 204 377 57 161 381 

     

Fastighetskostnader     

Driftskostnader  5, 6 -35 255 251 -33 895 160 

Underhållskostnader   -5 969 865 -5 652 139 

Fastighetsskatt   -798 242 -798 242 

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar  7 -6 416 635 -6 317 754 

   -48 439 993 -46 663 295 

     

Förvaltningsavtal - kommunen     

Drift- och underhållskostnader  4 -5 763 322 -5 570 347 

     

Bruttoresultat   4 001 062 4 927 739 

     

Rörelseresultat   4 001 062 4 927 739 

     

Finansiella poster     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   29 301 37 687 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 107 507 -2 608 906 

   -2 078 206 -2 571 219 

     

Resultat efter finansiella poster   1 922 856 2 356 520 

     

Uppskjuten skatt   -383 994 -916 689 

     

Årets vinst   1 538 862 1 439 831 
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Balansräkning  Not 2017 2016 

     

Tillgångar     

     

Anläggningstillgångar     

     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader   9 123 459 261 129 781 127 

Mark  10 24 855 992 24 855 992 

Markanläggningar  11 418 441 472 441 

Inventarier  12 1 268 869 1 620 919 

Installationer  13 587 616 683 837 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 

 14 

6 901 652 58 631 

   157 491 831 157 472 947 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Långfristiga fordringar  8 43 770 45 206 

Uppskjuten skatt   - 166 597 

Långfristiga värdepappersinnehav  16 40 000 40 000 

   83 770 251 803 

     

     

Summa anläggningstillgångar   157 575 601 157 724 750 

     

     

Omsättningstillgångar     

     

Varulager m m   62 848 70 216 

     

Kortfristiga fordringar     

Hyres- och kundfordringar   938 706 1 270 989 

Övriga kortfristiga fordringar   109 727 408 998 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   294 175 36 713 

   1 342 608 1 716 700 

     

Kassa och bank  17 16 954 385 8 439 010 

     

Summa omsättningstillgångar   18 359 841 10 225 926 

     

     

Summa tillgångar   175 935 442 167 950 676 
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Balansräkning  Not 2017 2016 

     

 

Eget kapital och skulder 
     

Eget kapital     

     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital   12 000 000 12 000 000 

Uppskrivningsfond  18 4 305 747 4 393 947 

   16 305 747 16 393 947 

     

Fritt eget kapital     

Balanserad vinst eller förlust   7 009 968 5 481 938 

Årets vinst   1 538 862 1 439 831 

   8 548 830 6 921 769 

     

Summa eget kapital   24 854 577 23 315 716 

     

     

Skulder     

     

Avsättningar     

Avsättning för pensioner   6 646 255 690 282 

Renoveringsstöd   784 500 - 

Uppskjuten skatt   217 397       - 

   1 648 152 690 282 

     

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut  19 138 200 000 132 800 000 

Övriga skulder  15 622 692 835 443 

   138 822 692 133 635 443 

     

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   5 258 912 4 186 275 

Övriga kortfristiga skulder  15 1 003 879 284 570 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 4 347 230 5 838 390 

   10 610 021 10 309 235 

     

Summa skulder   151 080 865 144 634 960 

     

     

Summa eget kapital och skulder   175 935 442 167 950 676 
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Kassaflödesanalys 2017 2016 

   

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat före finansiella poster 4 001 062  4 927 739 

Av- och nedskrivningar 6 416 635  6 317 754 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 573 876 -20 789 

   

Erhållen ränta 29 301 37 687 

Erlagd ränta -2 107 507 -2 608 906 

Kassaflöde från verksamhet före 

rörelsekapitalförändring 8 913 367 8 653 485 

   

Ökning(-)/minskning(+) varulager 7 368 49 965 

Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar 332 283 -247 612 

Ökning(-)/minskning(+) övriga kortfristiga fordringar 41 809 -178 045 

Ökning(+)/minskning(-) leverantörsskulder 1 072 637 -49 372 

Ökning(+)/minskning(-) övriga kortfristiga skulder -771 851 -189 250 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 595 613 8 039 171 

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -6 435 519 -8 940 022 

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar   

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggnings- 

tillgångar 168 033 -5 
 

3 565 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 267 486 -8 936 457 

   

Finansieringsverksamheten   

Upptagna lån 5 187 248 1 900 000 

Amortering av skuld - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 187 248 1 900 000 

   

Årets kassaflöde 8 515 375 1 002 714 

   

Likvida medel vid årets början 8 439 010 7 436 296 

   

Likvida medel vid årets slut 16 954 385 8 439 010 
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Förändring av eget kapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktie- 

kapital 

Upp- 

skrivn.- 

fond 

   Övrigt  

fritt eget 

 kapital 

Summa 

 eget 

 kapital 

Ingående balans 2016-01-01 12 000 000 4 483 547    5 392 337 21 875 884 

Förändring uppskrivningsfond, se 

not 19 - -89 600    89 600 - 

Årets resultat - -    1 439 831 1 439 831 

Eget kapital 2016-12-31 12 000 000 4 393 947    6 921 768 23 315 715 

Förändring uppskrivningsfond, se 

not 19 - -88 200    88 200 - 

Årets resultat - -    1 538 862 1 538 862 

Eget kapital 2017-12-31 12 000 000 4 305 747    8 548 830 24 854 577 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

(K3).  

 

Intäkter 

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och i enlighet med avtalsvillkoren. 

 

Tjänsteuppdrag 

Tjänster redovisas i den period som tjänsten utförts. 

 

Andra typer av intäkter 

Ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning. 

Erhållen utdelning när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.   

       

 

Inkomstskatter 

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 

balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 

avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 

vid framtida beskattning. 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte 

skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 

Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 

 
Fastighetsvärdering  

Fastighetsvärderingen har upprättats i egen regi och har således ej utförts av extern 

värderingsman. Fastighetsvärderingen är upprättad genom egen kassaflödes- och ortsanalys, 

beräknat utifrån nuvärdesberäkning. Faktiska hyresintäkter, driftskostnader för media- och 

renhållningsavgifter samt vägavgifter och fastighetsskatt. Underhålls- respektive 

reparationskostnad är beräknad utifrån Repab faktas nyckeltal för typfastighet 2. Utifrån 

denna beräkning uppgår marknadsvärdet för 2017 till 253 171 tkr. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.  

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av 

den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 

anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 

tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten . 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.  

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 

förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och 

skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.  
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Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Byggnader  

   Stommar 80 år 

   Fasader, yttertak, fönster, dörrar 40 år 

   Ledningar, hiss, ventilation,köksinredn           40 år 

   Badrum                                            40 år   

   Övrigt 50 år 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år 

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år 

 

Inga låneutgifter aktiveras. 

 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 

nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade 

värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 

grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 

(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag 

en prövning av om återföring bör göras. 

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion 

där tillgången nyttjas. 

 

Leasingavtal 

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing 

(hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas 

som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Bolagets leasingavtal avser inköp av fem bilar. Leasingavtalen löper under en period av fem 

år med ett restvärde på 10 %. 

 

Finansiella instrument 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, 

kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och 

låneskulder.  

Instrumenten redovisas i balansräkningen när Ockelbogårdar AB blir part i instrumentets 

avtalsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 

instrumentet har löpt ut. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på 

annat sätt upphört. 

 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som 

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Posten består av andelar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar i posten redovisas till 

anskaffningsvärde. 

 

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärdet. Skiljer sig det 
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redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 

mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 

effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och 

det belopp som ska återbetalas. 

 

Varulager 

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först-in/först-ut metoden (FIFU). 

 

Avsättningar 

Företaget gör en avsättning när det finns en legal förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning 

av beloppet kan göras.  

 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar: 

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 

sjukfrånvaro och pensionsinbetalningar. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad 

och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 

Ersättningar efter avslutad anställning: 

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. 

I avgiftsbestämda planer belastas företagets resultat i takt med att de anställdas 

pensionsberättigande tjänster utförts. 

Bolaget redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler. 

En av pensionsplanerna finansieras i egen regi och bolaget redovisar pensionsskulden enligt 

den beloppsuppgift som erhålls från KPA. 

  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden 

hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 

marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.  

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner 

 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 

balansomslutningen. 

 

Avkastning på totalt kapital 

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. 

 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med 

avdrag för uppskjuten skatt). 
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Not 2 Uthyrning 

 2017 2016 

   

Bostäder 39 812 162 39 221 585 

Lokaler 11 738 318 11 717 089 

Bilplatser 1 367 857 1 309 916 

Övrigt 10 163 8 489 

Avgår outhyrda objekt   

Bostäder -538 122 -561 797 

Lokaler -455 883 -471 535 

Bilplatser -513 359 -495 291 

Avgår hyresrabatter -280 387 -320 555 

Summa 51 140 749 50 407 901 

   

 

Not 3 Övriga förvaltningsintäkter 

   

Avtal administration 324 996 318 996 

Återbetalning FORA - 91 958 

Återvunna fordringar 5 343 12 343 

Erhållna rabatter 23 262 27 850 

Försäkringsersättningar 393 504 5 988 

Vinst vid avyttring av fastigheter - 7 200 

Övrigt fakturerat 553 201 718 798 

Summa  1 300 306  1 183 133 

  

 

Not 4 Förvaltningsavtal kommun 

   

Externa intäkter 28 756 14 229 

Förvaltningsavtalet 5 631 607 5 446 713 

Lönebidrag 102 959 109 405 

Summa 5 763 322 5 570 347 

  

 

 

Not 5 Driftskostnader 

   

Fastighetsskötsel och städ 4 352 066 4 449 271 

Reparationer 5 026 480 5 106 381 

Taxebundna kostnader 7 507 849 6 613 102 

Uppvärmning 8 011 554 7 812 898 

Administration 7 274 401 7 046 580 

Hyresförluster och inkassokostnader 102 093 129 912 

Förlust vid utrangering 199 529 - 

Övriga driftkostnader 2 781 279 2 737 016 

Summa 35 255 251 33 895 160 
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Not 6 Personal 

 2017 2016 

   

Antal anställda på bokslutsdagen   

Kvinnor 19 19 

Män 7 6 

Totalt 26 25 

   

Lönekostnader, ersättningar, sociala avgifter och 

pensionskostnader   

Löner och andra ersättningar  9 281 346 8 705 468 

Sociala avgifter 3 766 907 3 411 769 

-varav pensionskostnader 546 568 525 376 

   

Utestående pensionsförpliktelser 646 255 690 282 

   

Anställningsvillkor VD   

Mellan verkställande direktören Pamela Warren och 

företaget finns anställningsavtal upprättat. Vid 

uppsägning från företaget sida är uppsägningstiden 12 

månader och VD är då arbetsbefriad om inte företaget 

bestämmer annat. Anställningen upphör utan uppsägning 

den sista dagen den månad då VD fyller 65 år. VD 

tillförsäkras tjänstepensionsrätt enligt ITP-planen.   

   

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   

Antal styrelseledamöter på balansdagen   

Kvinnor 1 1 

Män 6 6 

Antal verkställande direktörer och andra ledande 

befattningshavare   

Kvinnor 3 3 

Män 1 1 

 

Not 7 Planenliga avskrivningar och nedskrivningar 

   

Byggnader 5 222 337 5 141 528 

Markanläggningar 54 000 54 008 

Inventarier 144 077 139 848 

It-installation 96 221 82 370 

Nedskrivning Ugglan 9 900 000 900 000 

Summa 6 416 635 6 317 754 

  

Not 8 Långfristiga fordringar 

HBV återbäring för 2015 - 24 698 

HBV återbäring för 2016 22 705 20 508 

HBV återbäring för 2017 21 065 - 

Summa 43 770 45 206 
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Not 9 Byggnader 

 2017 2016 

   

Ingående anskaffningsvärden, byggnader 201 105 902 192 348 744 

Inköp - 8 757 158 

Utrangeringar -273 879 - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 200 832 023 201 105 902 

   

Ingående avskrivningar -53 656 977 -49 459 742 

Årets avskrivningar -4 278 053 -4 197 235 

Utrangeringar 74 350 - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -57 860 680 -53 656 977 

   

Ingående uppskrivningar 27 761 000 27 761 000 

Utgående ackumulerade uppskrivningar 27 761 000 27 761 000 

   

Ingående avskrivningar på uppskrivningar -5 633 827 -4 689 534 

Årets avskrivningar -944 284 -944 293 

Utgående ackumulerade avskrivningar på 

uppskrivningar -6 578 111 -5 633 827 

   

Ingående nedskrivningar -39 794 971 -38 894 971 

Årets nedskrivningar -900 000 -900 000 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -40 694 971 -39 794 971 

   

Utgående restvärde enligt plan 123 459 261 129 781 127 

 

Not 10 Mark 

   

Ingående anskaffningsvärden 25 353 346 25 473 346 

Försäljning mark - -120 000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 353 346 25 353 346 

   

Ingående nedskrivningar -497 354 -497 354 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -497 354 -497 354 

   

Utgående restvärde enligt plan 24 855 992 24 855 992 
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Not 11 Markanläggningar 

           2017             2016 

   

 

Ingående anskaffningsvärden 1 080 170 1 080 170 

Inköp - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 080 170 1 080 170 

   

Ingående avskrivningar -607 729 -553 721 

Årets avskrivningar -54 000 -54 008 

Utgående ackumulerade avskrivningar -661 729 -607 729 

   

Utgående restvärde enligt plan 418 441 472 441 

  

Not 12 Inventarier 

   

Ingående anskaffningsvärden 2 989 020 1 736 246 

Inköp 113 629 1 252 774 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 102 649 2 989 020 

   

Ingående avskrivningar -1 368 101 -1 118 198 

Avskrivningar -255 274 -249 903 

Amortering leasing -210 405  

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 833 780 -1 368 101 

   

Utgående restvärde enligt plan 1 268 869 1 620 919 

 

Not 13 Installationer 

   

Ingående anskaffningsvärden 4 039 617 3 715 063 

Årets förändringar 

-Inköp - 324 554 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 039 617 4 039 617 

   

Ingående avskrivningar -3 355 780 -3 273 410 

Årets förändringar   

-Avskrivningar -96 221 -82 370 

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 452 001 -3 355 780 

   

Utgående restvärde enligt plan 587 616 683 837 

  

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

   

Ingående nedlagda kostnader 58 631 387 597 

Under året nedlagda kostnader 6 901 652 58 631 

Under året genomförda aktiveringar -58 631 -387 597 

Utgående nedlagda kostnader 6 901 652 58 631 
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Not 15 Operationella leasingavtal 

           2017           2016 

Bolaget har, genom leasingavtal, inköpt 5 tjänstebilar 

under 2016. Leasingperioden är 5 år med ett restvärde 

om 10 %. Framtida leasingavgifter, som skall erläggas, 

avseende uppsägningsbara leasingavtal: 

   

Förfaller till betalning inom ett år 210 405 208 060 

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 622 692 835 443 

Totalt 833 097 1 043 503 

 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 210 405 210 405 

 

 

Not 16 Långfristiga värdepappersinnehav 

   

För stadigvarande innehav:   

HBV 4 andelar 40 000 40 000 

   

 

Not 17   Kassa och bank 

 

Av behållningen på kassa och bank utgör 16 954 tkr (8 439 tkr) behållning på koncernkonto. 

Det finns även en till kontot knuten, outnyttjad, intern kreditlimit på 5 000 tkr. Koncernkontot 

utgör i juridisk mening en fordran på Ockelbo kommun eftersom det är en del av Ockelbo 

kommuns koncernkonto. Då bolaget i stort sett saknar egna likvidkonton och då nyckeltal och 

liknande ger ett missvisande intryck så har vi behandlat fordran i redovisningssammanhang 

som ett ordinärt banktillgodohavande. 

Not 18 Uppskrivningsfond 

   

Ingående saldo 4 393 947 4 483 547 

Upplösning av uppskrivet belopp -88 200 -89 600 

Utgående saldo 4 305 747 4 393 947 

   

Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej 

anläggningarnas skattemässiga restvärde, och som en 

konsekvens härav återläggs avskrivningarna på 

uppskrivningsbeloppen såsom ej avdragsgilla kostnader i 

deklarationen.   
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Not 19 Upplåning 

           2017           2016 

Räntebärande skulder   

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 138 200 000 132 800 000 

   

   

Det föreligger ej någon amorteringsplan på våra skulder, 

därför har fördelning mellan långfristiga respektive 

korfristiga skulder ej kunnat göras för 2017-12-31.    

   

 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

   

Upplupna räntekostnader 422 557 730 243 

Upplupna semesterlöner 795 224 644 721 

Övriga poster 3 129 449 4 463 426 

Summa 4 347 230 5 838 390 

  

 

Not 21 Eventualförpliktelser      

 

Ett större företag som på balansdagen har förpliktelser 

enligt 5 kap. 15§ Årsredovisningslagen (1995:1554) ska 

lämna en beskrivning för varje slag av 

eventualförpliktelse.  

Enligt Fastigo:s stadgar stadgar § 21 så har varje 

medlemsföretag förbundit sig i en garantiförbindelse. 

Förbindelsen motsvarar 2 % av utbetald lönesumma för 

året. 

   

Garantifond, Fastigo 167 590 143 762 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2018-04-06 för 

fastställelse. 

 

 

Ockelbo 2018-03-28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-03. 
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Bostadslägenheter och lokaler 2017 
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Bilplatser 2017 
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