ÅRSREDOVISNING
2016

Solitt och lönsamt verksamhetsår
Det går fortsatt bra för UpplandsBrohus och vi kan se tillbaka på
ännu ett år med utmärkt resultat.
Detta trots att vi varit ovanligt
olycksdrabbade med såväl
bränder som vattenskador. Men
glädjeämnena har övertrumfat
under året, inte minst starten
på nybyggnationen av 178 nya
lägenheter i Bro. Och det är inte
det enda nybyggnadsprojektet
vi har på gång, så vi har mycket
spännande att se fram emot.
Obruten rad av goda resultat
Även 2016 var ett väldigt gott år med
ett resultat på strax under 30 miljoner.
Detta ska ses mot att driftskostnaderna var betydligt högre än normalt.
Våra ägare ställer krav på att vi ska
uppnå en soliditetsgrad på 20 procent,
vilket uppnåddes med god marginal.

spadtaget togs den 7 december. Husen
beräknas stå klara för inflyttning
fjärde kvartalet 2018.
Vi planerar även för ett 90-tal
lägenheter på Ringvägen centralt i
Kungsängen samt ytterligare bostäder
på en del av Härneviparken i Bro. Detaljplanearbete pågår i båda fallen.

Hög underhållsnivå
Ett av våra viktigaste åtaganden som
fastighetsägare är att löpande se över
våra fastigheter och vidta de åtgärder
som behövs för underhåll och upprustning. Vi har satsat drygt 25 procent
mer pengar jämfört med föregående
år, varav inre lägenhetsunderhåll står
för en fjärdedel.
Ett omfattande projekt som inleddes 2015 är upprustningen av fastigheterna på Örn- och Fasanstigen. I
projektet ingår bland annat renovering av balkonger inklusive räcken och
balkongdörrar, nya entréportar samt
tilläggsisolering av yttertak. Under
året blev tre byggnader klara och resterande beräknas färdigställas under
2018 och 2019.

Ett bidrag till samhällets utsatta
Kvinnojouren Anna gör en viktig
insats för utsatta kvinnor och barn
i Upplands-Bro. Vårt bidrag sedan
länge är att bistå med lägenheter för
tillfälliga boenden. Vi bidrar också till
behovet av bostäder för ensamkommande flyktingbarn och flyktingar.

Nu bygger vi igen
Upplands-Bro fortsätter växa och har
nu 27 000 invånare. Trycket på nya
hyresrätter ökar och vi har planer på
flera hundra de närmaste åren. Först
ut är projektet Bro Prästgård på Bagarvägen och Målarvägen. Totalt blir
det 178 lägenheter fördelat på 40 ettor,
77 tvåor och 63 treor i nio fyravåningars punkthus. Det symboliska första
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Löpande arbete med trygghet
Alla kan nog skriva under på att trygghet är en avgörande faktor för att trivas
och må bra. Därför arbetar vi löpande
med en rad olika åtgärder för att våra
hyresgäster ska känna sig säkra, både
i boendet och närområdet. Det kan
handla om att installera ny och bättre
belysning längs vägar, gångstråk och
cykelbanor. Men också att engagera
de boende själva, ofta tillsammans
med Hyresgästföreningen. Det är
också ett bra sätt att lära känna – och
känna igen – sina grannar.
Olycksdrabbat år
Som jag nämnt hade vi höga driftskostnader under året. Det beror bland
annat på att vi och våra hyresgäster
drabbades av såväl bränder som vattenskador. Relativt ovanliga händelser

i vårt bestånd, men inte desto mindre
tråkiga när de sker.
Expansiv utvecklingsfas
Vi befinner oss i en mycket spännande
tid med flera stora projekt att framför
oss. Inte minst nybyggnation av sammanlagt cirka 550 hyresrätter och ett
gruppboende de närmaste åren. Först
i tur står 178 lägenheter i Bro vilka
redan börjat byggas – resterande byggen befinner sig i projekteringsfasen.
Därtill fortsätter vi upprustningsarbetet med våra fastigheter byggda på
60- och 70-talet. Som en naturlig följd
behöver vi nyanställa de närmaste
åren, vilket i sin tur leder till att vi
kommer att växa ur våra nuvarande
lokaler.
Under 2017 kommer vi också att
på nytt genomföra en nöjd-kundundersökning och det blir spännande
att se om vi lyckas uppnå samma fina
resultat som 2015.
Förändringens vindar blåser genom
Upplands-Brohus och vi ser fram mot
att ta bolaget vidare in i framtiden.
Med dessa ord vill jag passa på
att tacka för mig efter 14 roliga och
utmanande år som VD för UpplandsBrohus.
Kungsängen i mars 2017

Tore Olsson
VD AB Upplands-Brohus

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget
Upplands-Brohus org.nr 556094-8613 avger härmed
årsredovisning för verksamhetsåret 2016.
Information om verksamheten
AB Upplands-Brohus är ett av
Upplands-Bro Kommunföretag AB
helägt bostadsföretag och medlem i
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag
(SABO).
AB Upplands-Brohus ingår i en
koncern. Moderbolaget, UpplandsBro Kommunföretag AB, ägs till 100
procent av Upplands-Bro kommun.
I koncernen ingår även systerbolaget
Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB. Upplands-Brohus säljer tjänster
i form av teknisk och administrativ
förvaltning till systerbolaget.
AB Upplands-Brohus äger och
förvaltar 1 945 (1 945) lägenheter varav
133 (133) är lägenheter i särskilda
boenden. Bostadsarean uppgår till
127 919 m² (127 919 m²) varav 4 454 m²
(4 454 m²) avser särskilda boenden.
Lokalarean uppgår till 24 658 m²
(24 558 m2), varav 5 937 m² (5 937 m²)
avser lokalyta i äldreboenden och
gruppboenden. Samtliga fastigheter
är belägna i Bro och Kungsängen,
Upplands-Bro kommun.
Områdeskontor finns i Bro och
Kungsängen. Den centrala administrationen är förlagd till Kungsängen.
Användning av finansiella instrument
I enlighet med Upplands-Brohus
finanspolicy skall finansverksamhet
bedrivas på ett säkert och effektivt sätt
utan spekulativa inslag. Finansverksamheten skall medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i koncernen blir effektiv och att
räntenettot i ett långsiktigt perspektiv,
med beaktande av säkerhetsaspekten,
blir så bra som möjligt.
Utgångspunkten är att lån ska
tas upp med rörlig ränta men med
lång kapitalbindning. Ränterisken
hanteras därefter med derivat.
Motivet till detta arbetssätt är ökad
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möjlighet att löpande och vid behov
göra ändringar i finansportföljen vad
gäller räntebindningen för att minska
ränterisken.
Ränterisk är risken för att förändringar i räntenivån påverkar bolagets
finansnetto negativt genom ökade
upplåningskostnader samt risken att
låsa in för höga räntekostnader relativt
marknaden under långa perioder,
och på så sätt minska möjligheten att
motverka negativa händelser i rörelseresultatet.
Uppföljning av ägardirektiv
I ägardirektiven finns övergripande
direktiv som slår fast andemeningen
med bolagen, på vilket sätt de ska
styras och hur bolagen ska samarbeta
med Upplands-Bro kommun. Dessa
övergripande direktiv har sedan brutits ner i mer specifika direktiv.

upplands-brohus ska bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga
principer. Det innebär att marknadsmässigt avkastningskrav ställs på
Upplands-Brohus. Bolaget ska ha en
direktavkastning på minst 2,7% på
fastigheternas marknadsvärde.
Direktavkastningen på fastighe
ternas marknadsvärden uppgår
till 3,6 %.

upplands-brohus ska genom
lönsamhet i den dagliga driften och
affärsmässiga beslut kring förvärv,
nybyggnation och försäljning av
fastigheter uppnå en synlig soliditet
på 20% år 2020.
Soliditeten har ökat till 25,6%
(24,5%).

upplands-brohus ska ha en
avkastning som ger möjlighet att
årligen lämna ett koncernbidrag
som motsvarar en avkastning på
insatt kapital, före skatt, med den
genomsnittliga statslåneräntan
under föregående räkenskapsår med
tillägg av en procent.
Styrelsen föreslår bolagsstämman att
besluta att lämna ett koncernbidrag
om 601 tkr, vilket är i enlighet med
ägardirektiven.

upplands-brohus ska erlägga
en marknadsmässig borgensavgift
för de externa lån med kommunal
borgen som säkerhet som UpplandsBrohus har. Borgensavgift utgår
på den lånevolym som bolaget har
vid ingången av 2016 samt nya lån
som bolaget tecknar under året och
uppgår till 0,35%.
Borgensavgiften för 2016 uppgår till
2 197 tkr, vilket är i enlighet med ägardirektiven.

upplands-brohus ska delta
aktivt i framtagandet av samhällsutvecklingsprogram.
Arbetet har påbörjats av Tillväxtkontoret i Upplands-Bro kommun
men Upplands-Brohus har inte blivit
involverade ännu.
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upplands-brohus ska medverka
till att ta fram bostäder till ensamkommande flyktingbarn och flyktingmottagande.
I denna fråga samarbetar bolaget med
Socialkontoret. Under 2016 har ytterligare 1 lägenhet lämnats till UpplandsBro kommun för detta ändamål. Totalt
har bolaget lämnat 6 lägenheter till
flyktingmottagande utöver övriga
sociala lägenheter. En villa på Kamrervägen 1 har köpts in och upplåts för
flyktingmottagande.
I systerbolaget Upplands-Bro Kommunfastigheter har paviljonger satts
upp för ensamkommande flyktingbarn och går under namnet Ängen.
Två nya områden i Brunna respektive
Lindhagaberg planeras för flyktingar
med permanent uppehållstillstånd.

upplands-brohus ska påbörja
byggnation av minst 200 hyresrätter
2016.
Upplands-Brohus har under 2016
påbörjat nyproduktion av 178 lägenheter på Bagar- och Målarvägen i
Bro. Bolaget planerar för att bygga
ca 90 lägenheter på Ringvägen när
detaljplanen för området vinner laga
kraft. Ett markanvisningsavtal finns
med Upplands-Bro kommun om att få
bygga bostäder på en del av Härneviparken. En detaljplaneprocess pågår.

I väntan på det har bolaget förvärvat
en tomt i anslutning till parken för att
i framtiden bygga på båda dessa tomter, totalt 30–40 lägenheter. Bolaget
har fått markanvisning för att bygga
bostäder i den sk Vattentornsparken
vid Bergvägen. Storleken på projektet
kommer att hanteras i kommande
detaljplanearbete, men i nuläget uppskattas antalet till ca 150 lägenheter.

upplands-brohus ska arbeta
aktivt med Trygghetsskapande
åtgärder.
Att skapa trygghet i våra bostadsområden är ett ständigt pågående arbete
som berör både den fysiska miljön
men också att känna igen sina grannar. Upplands-Brohus arbetar med
den fysiska miljön genom att se till att
man har överblick när man rör sig i
områdena. Vi arbetar också tillsammans med Hyresgästföreningen för att
öka hyresgästernas engagemang i sina
bostadsområden.

upplands-brohus ska medverka
vid anskaffning av bostad vid rekrytering till bristyrken.
När Upplands-Bro kommun beslutar
om förtur för en anställd inom kommunen verkställer bolaget beslutet.
Under 2016 har förtur till 2 lägenheter
givits.

upplands-brohus ska öka
kundnöjdheten som ska undersökas
regelbundet.
Under 2015 gjorde Upplands-Brohus
en nöjd-kundmätning. Undersökningen går ut till alla bostadshyresgäster och svarsfrekvensen blev 41%
denna gång. Av dessa är 75% (68%)
nöjda med Upplands-Brohus som
hyresvärd. Detta är en kraftig ökning.
Nästa mätning sker under 2017.

upplands-brohus ska aktivt
medverka i arbetet att utveckla våra
tätorter med fokus på Bro centrum
och Kungsängens centrum och vara
öppen för lokalförvärv i stråket
mellan Bro centrum och järnvägsstationen.
Upplands-Brohus har ett markanvisningsavtal med Upplands-Bro
kommun att få bygga bostäder på en
del av Härneviparken vid Köpmanvägen i Bro. Under 2015 förvärvades
granntomten till Härneviparken,
Kamrervägen 1. Genom förvärvet har
möjlighet skapats för att fördubbla antalet nya lägenheter som kan byggas.
Detaljplanearbete pågår. I Kungsängens centrum arbetar bolaget aktivt
med de lokaler som finns idag med att
få en lämplig mix av näringsidkare.
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Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
Tkr
Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet (%)
Avkastning på
totalt kapital (%)
Avkastning på
eget kapital (%)

2016

2015

2014

2013

2012

188 570

185 865

194 252

189 090

189 732

29 229
950 401
40
25,6

28 771
904 297
39
24,5

29 774
926 422
38
22,2

29 964
940 983
38
20,0

17 051
986 102
41
16,7

5,0

5,7

6,0

6,0

5,0

12,0

13,0

14,5

15,9

10,3

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Uthyrning
Vakansgraden för bostäder har sjunkit
under 2016 till 0,4% (0,5%).
Av- och omflyttningen i beståndet
med ordinarie bostäder har minskat
under 2016 till 9% (11%), varav intern
omflyttning är 2% (3%). I de äldre
boenden som Upplands-Brohus äger
är avflyttningen högre, 45% (31%).
Vakansgraden för lokaler har ökat
till 0,6% (0,4%) av den totala hyres
intäkten.
Flerårsjämförelse
Uppgifterna i flersårsöversikten har ej
räknats om vid övergång till
K3-regelverket, med hänvisning till
K3 p.35.3 och 35.32
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Upplands-Brohus redovisar ett resultat efter finansiella poster på 29 mkr

vilket är något bättre än föregående
år. Ränteutvecklingen på upplånade
medel har varit positiv för bolaget
men tyvärr har året varit olycksdrabbat. Flera bränder och vattenskador
har resulterat i ökade driftskostnader.
Nettomsättningen ökade med
2,7 mkr jämfört med 2015. Från första
mars 2016 höjdes hyrorna på bostäder
med 0,75% vilket är en intäktsökning
på 0,9 mkr. Vakansgraden för bostäder
har minskat till 0,4% (0,5%) och för
lokaler ökat till 0,6% (0,4%).
Upplands-Brohus fortsätter att bibehålla en hög underhållsnivå. Totalt
har underhåll genomförts för 38,8 mkr
(30,4 mkr) varav 16,1 mkr (7,7 mkr)
har aktiverats. I genomsnitt renoverades fastigheterna för 254 (199) kr/
m² uthyrningsbar area varav det inre
lägenhetsunderhållet står för 61 (68)
kr/m² bostadsarea.
Driftskostnaderna ökade med 6,5
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mkr jämfört med föregående år. Framför allt är det lokal administration och
reparationer som har ökat markant.
2016 var ett olycksdrabbat år med
bränder på Örnstigen 16 och Råbystigen 15 samt två större vattenskador
på Bergvägen 20 och Fasanstigen 19.
Personalkostnaderna har ökat.
I genomsnitt har det varit en tjänst
mer jämfört med föregående år samt
att kostnaderna för pensionsförsäkring har ökat.
Avskrivningarna ligger kvar på en
oförändrad nivå på 21 mkr .
Räntekostnaderna minskade med
4,3 mkr jämfört med föregående år tack
vare omsättning av lån och swappar.
Resultatet av bolagets verksamhet
samt den ekonomiska ställningen
vid räkenskapsårets utgång framgår
i övrigt av efterföljande resultat- och
balansräkningar med noter.

ej färdigställda underhållsprojekt.
Under året har en ny bil köpts in för
195 tkr (975 tkr) men inga nya inventarier (811 tkr). Sista etappen i ett nytt
dokument- och ärendehanteringssystem är införskaffat –182 tkr (518 tkr).
Sammanlagt utrangerades inventarier
för 519 tkr (552 tkr).

Investeringar
Under 2016 gjordes investeringar om
totalt 30 089 tkr (16 734 tkr) i pågående
om- och nybyggnationer. Under året
har projekt för 6 407 tkr färdigställts
(5 525 tkr ). Sammanlagt finns 41 144
tkr (17 501 tkr) nedlagt på pågånde
projekt som avser projekteringskostnader för nyproduktion på Bagar- och
Målarvägen, upprustning av Örn- och
Fasanstigen, projekteringkostnader
för nyproduktion på Ringvägen samt

Marknadsvärdering
Upplands-Brohus har marknadsvärderat alla fastigheter till ett sammanlagt värde på 2 025 mkr (1 970 mkr)
eller 13 270 kr/m² (12 818 kr/m²). Fastigheternas bokförda värde per 201612-31 uppgår till 824 mkr (838 mkr)
eller 5 398 kr/m² (5 496 kr/m²).

Likviditet och finansiering
De likvida medlen, omfattande
kortfristiga placeringar och kassa och
bank, uppgick per den 31 december
2016 till 69 849 tkr (31 516 tkr) inklusive
koncernintern behållning.
Räntebärande skulder uppgick vid
årsskiftet till 625 900 tkr (625 900 tkr).
Den genomsnittliga räntan på utestående lån var vid utgången av året
2,48% (2,60%).
Soliditeten var vid årets slut 25,6%
(24,5%).

Förslag till vinstdisposition
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen:

Koncernbidrag har – under
förutsättning av årsstämmans
godkännande – lämnats med
601 282 kr.
Den föreslagna värdeöver
föringen i form av koncernbidrag
reducerar bolagets soliditet
till 25,6 procent. Soliditeten är
mot bakgrund av att bolagets
verksamhet fortsatt bedrives med
lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna
upprätthållas på en likaledes
betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att
den föreslagna utdelningen, i
form av koncernbidrag, ej hindrar
bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt,
ej heller att fullgöra erforderliga
investeringar. Den föreslagna
värdeöverföringen kan därmed
försvaras med hänsyn till vad
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st.
(försiktighetsregeln).
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande
står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel . . . . . . . 141 679 561 kr
Årets vinst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 398 963 kr
Summa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 078 524 kr
Styrelsen föreslår att
vinstmedlen disponeras
så att i ny räkning överförs. . . 162 078 524 kr
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Resultat- & balansräkning
Resultaträkning			
Belopp i tkr
Not

2016

2015

Nettoomsättning
3, 4
Hyresintäkter
5
Övriga rörelseintäkter		
Summa Nettoomsättning		

175 155
13 415
188 570

173 790
12 074
185 864

Fastighetskostnader
4
Underhållskostnader		
Driftskostnader
6, 7, 8
Fastighetsskatt		
Summa Fastighetskostnader		

–22 640
–88 735
–2 939
–114 314

–22 734
–82 213
–2 903
–107 850

Driftnetto		
Fastighetsavskrivningar		

74 256
–20 982

78 014
–20 993

Bruttoresultat		
53 274
Försäljningskostnader		–993
Administrationsomkostnader
8
–4 883

57 021
–906
–4 944

Rörelseresultat		

47 398

51 171

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
9
34
Ränteintäkter		119
Räntekostnader		
–18 323
Summa resultat från finansiella poster		
–18 170

99
152
–22 652
–22 401

Resultat efter finansiella poster		
Bokslutsdispositioner
10

29 228
–2 165

28 770
–5 000

Resultat före skatt		
Skatt på årets resultat
11
Uppskjuten skatt
11

27 063
–1 019
–5 645

23 770
–2 832
–1 951

Årets vinst		

20 399

18 987

Balansräkning			
Tillgångar

Belopp i tkr

Not

2016

2015

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 12

550

892

823 606
1 559

838 000
1 923

41 144
866 309

17 501
857 424

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
17
65
Långfristig fordran
18
446
Summa finansiella anläggningstillgångar		511

65
483
548

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
13
Förvaltningsfastigheter (inkl mark)
14
Inventarier, verktyg och installationer
15
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 16
Summa Materiella anläggningstillgångar		

Summa anläggningstillgångar		

867 370

858 864

264

364

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Förnödenheter och förråd
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Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		818
Fordringar hos koncernföretag
4
4 164
Koncernkonto Upplands-Bro Kommun
4, 20
69 849
Aktuella skattefordringar		
3 149
Övriga kortfristiga fordringar		
1 152
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
21
3 635
Summa kortfristiga fordringar		
82 767

583
9 806
31 140
291
1 548
1 325
44 693

Kassa och bank		

–

376

Summa omsättningstillgångar		

83 031

45 433

Summa tillgångar		

950 401

904 297

Not

2016

2015

Bundet eget kapital
Aktiekapital		
Reservfond		
Summa Bundet eget kapital		

35 000
30 000
65 000

35 000
30 000
65 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst		
Årets vinst		
Summa Fritt eget kapital		

141 680
20 399
162 079

122 692
18 987
141 679

Summa eget kapital		

Eget kapital och skulder
Eget kapital

227 079

206 679

22

20 358

18 794

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
23
Summa avsättningar		

20 880
20 880

15 235
15 235

Långfristiga skulder
24
Skulder övriga till kreditinstitut		
Summa långfristiga skulder		

625 900
625 900

625 900
625 900

25 997
601
4 521

15 467
709
2 454

25 065
56 184
950 401

19 059
37 689
904 297

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skulder till koncernföretag
4
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
25
Summa kortfristiga skulder		
Summa eget kapital och skulder		
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys			
Belopp i tkr

Resultat efter finansiella poster (mkr)
40 000

2016

2015

47 398

51 172

21 723
154
–18 529
–3 877
46 869

21 087
251
–21 999
–3 715
46 796

20000

101
–235
3 728
10 530
8 173
69 166

–157
1 182
–3 252
–3 011
–6 918
34 640

0

182
–30 465
15
37
–30 231

–518
–22 771
16
601
–22 672

–
–601
–
–601

–30 000
–709
–6 507
–37 216

Årets kassaflöde

38 334

–25 248

Likvida medel vid årets början

31 516

56 764

Likvida medel vid årets slut

69 850

31 516

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår
i kassaflödet, m.m.
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Summa
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Erlagt koncernbidrag
Värdeöverföring till Upplands-Bro kommun
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

30000
19,3

17,1

28,7

29,2

2015

2016

17,9

10000

2012

2013

2014

Vakansgrad och omflyttning (%)
20
15

15

14

14

10

11
9

5
0

0,5

0,2

2012

2013

Vakansgrad

0,9

0,5

2014

0,4

2015

2016

Omflyttning

Fördelning av intäkter
Hyror lokaler
20%
Övriga intäkter 2%
Försäljning systerbolag 5%
Hyror bilplatser 2%
71%
Hyror bostäder

Fördelning av kostnader
Administration 18%

20% Fastighetsskötsel

Värme 10%
Vatten 5%
El 5%
Fastighetsskatt 2%
Övrigt 1%

9

25%
Kapitalkostnader

14% Underhåll

Noter
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där inget annat anges.

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper,
kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivat. Instrumenten redovisas i balansräkningen när AB
Upplands-Brohus blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Övriga intäkter redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
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 skatt beräknas på alla temporära skillnader mellan skattemässiga värden på tillgångar och skulder och redovisningsmässiga värden. Den temporära skillnaden är hänförlig till anläggningstillgångar.
En skattesats på 22% har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än 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.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte
den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Immateriella tillgångar
Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som
utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de troliga ekonomiska fördelar som efter ett år
överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av
linjärt över nyttjandetiden, dock högst fem år. Avskrivningen ingår i resultaträkningens post driftkostnader.
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.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella
tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
Markanläggning under mark
Markanläggning ovan mark
Grundläggning, bärande stomme
Tak och fasad
Installationer
Invändigt bygg
Lokalanpassningar
Maskiner och fordon
Inventarier, verktyg och installationer

25–50 år
15–40 år
100 år
25–50 år
20–50 år
10–50 år
10 år
5 år
5 år

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera ny/till/ombyggnader som med
nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga
lånekostnader redovisas som en kostnad i den period till vilken de hänför sig.

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.
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Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består av aktier i intresseföretag så som SABO och HBV. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till anskaffningsvärde
med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter
avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 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.
Derivatinstrument
AB Upplands-Brohus utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken
som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner til�lämpas säkringsredovisning. I säkringsredovisningen dokumenteras förhållandet
mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. AB Upplands-Brohus dokumenterar också företagets bedömning av huruvida de derivatinstrument som
används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att
motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.
De transaktioner som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning värderas
löpande i enlighet med lägsta värdets princip, varvid de värdeförändringar som
uppkommer inom ramen för lägsta värdets princip omedelbart redovisas i resultaträkningen. Ränteinstrument redovisas i posten Räntekostnader och liknande
resultatposter. Upplupna intäkter och kostnader hänförliga till derivattransaktioner redovisas brutto i balansräkningen.
Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om
• säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller
• säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas
omedelbart i resultaträkningen.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då
en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av
tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer AB Upplands-Brohus om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna.
Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning
redovisas i resultaträkningsposten
Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av
97 procent av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive
den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i
resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Noter forts.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning
AB Upplands-Brohus har bara avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har
inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om
det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för
kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en
anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan
ersättning. Den enda anställde som har avtalad ersättning vid uppsägning från
företagets sida är VD. Ersättning utgår med 24 månaders löneersättning med
avdrag för eventuella inkomster under perioden.

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. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
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).

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
AB Upplands-Brohus gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justteringar
i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas
i huvuddrag nedan.

Komponentindelning av fastigheter
I övergången till BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) har
befintliga fastigheters restvärde delats upp i komponenter. Till hjälp har bolaget
haft SABOs vägledning “Komponentredovisning av fastigheter”. Bolagets
förvaltningsorganisation har valt att dela in varje enskild byggnad i 38 möjliga
komponenter. De fastighetstekniska delarna är grupperade i komponenter
utifrån vad bolaget anser som förvaltningsmässigt lämpligt att byta ut eller
åtgärda vid samma tidpunkt. Valet att ha byggnad som lägsta nivå är på grund
av att det är förvaltningsmässigt mer hanterbart än att åtgärda en hel fastighet
eller område. Varje enskild komponents nyttandeperiod har uppskattats utifrån
förvaltningsmässig erfarenhet och relevant branschdokumentation om periodiskt underhåll av fastigheter.
Komponenternas andel av anskaffningsvärdet har uppskattats med hjälp av
konsult utifrån kalkyler för nyproducerade hyresfastigheter. Den schablonen har
applicerats på alla befintliga byggnader. Sedan har en bedömning gjorts om alla
komponenter finns på byggnaden eller inte. Hänsyn har även tagits till om det
inom den närmaste åren skall göras något åt komponenten. Restvärdet på respektive komponent har beräknas utifrån byggnadens produktionsår. Har komponenten ingen nyttjandetid kvar har restvärdet satts till noll. Finns det nyttjadetid
kvar beräknas komponentens andel av restvärdet utifrån /byggnadens/komponentens ålder. Komponentens restvärde skrivs av på återstående livslängd.
Bedömning av nya projekt
Projekt under 100 tkr kostnadsförs direkt som löpande underhåll. Är projektet
större än 100 tkr görs bedömningen om åtgärden omfattar 80 % eller mer av
byggnadens komponent. Avser den mindre än 80 % kostnadsförs projektet som
löpande underhåll. Annars aktiveras underhållsprojektet i en eller flera lämpliga
komponenter beroende på typ av åtgärd och skrivs av under uppskattad nyttjandeperiod.
Alla projekt som avser ny- om- eller tillbyggnad aktiveras liksom tidigare.
Komponenternas andel uppskattas utifrån projektets kalkyl. Andelarna appliceras på den totala investeringen.
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Värdeöverföring
Under 2014 och 2015 har i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut
2014–02-20 en värdeövering gjorts genom att rusta upp torget i Bro centrum
för att främja integration och social sammanhållning. Totalt beslutades om en
värdeöverföring på 9,3 mkr. Under 2014 gjordes en värdeöverföring på 5,4 mkr
och resterande 3,9 mkr gjordes under 2015. Eftersom upprustningen stötte på
problem ökade kostnaderna för upprustningen och därför har 2,6 mkr överförts
till Upplands-Bro kommun som en formlös värdeöverföring. Totalt uppgick
värdeöverföringen till 11,9 mkr under 2014 och 2015. Under 2016 har ingen
värdeövering gjorts.
Not 3 Intäkternas fördelning

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Bostäder
Lokaler
Garage, p-platser
Övrigt
Avgår outhyrda objekt;
Bostäder
Lokaler
Bilplatser
Övrigt
Summa
I övriga intäkter ingår intäkter från:
Teknisk och administrativ förvaltning
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Övriga intäkter närstående
Övrigt
Fakturering hyresgäst
Summa

2016

2015

134 395
37 241
4 275
351

133 198
37 147
4 276
356

–529
–218
–173
–186

–722
–140
–214
–111

175 156

173 790

9 991
262
1 369
1 793

9 806
59
983
1 226

13 415

12 074

Not 4 Transaktioner med närstående
AB Upplands-Brohus ägs till 100 % av Upplands-Bro Kommunföretag AB,
556687-2932 var koncernredovisning upprättas. I samma koncern ingår systerbolaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
(%)
Inköp
Försäljning

2016

2015

–
5

–
5

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för
prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Rörelsefordringar/-skulder avseende närstående
Nedan anges fordringar/skulder från försäljning/inköp av varor/tjänster.
Kortfristiga fordringar koncernföretag
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

4 164

9 806

Summa

4 164

9 806

Kortfristiga fordringar närstående
Upplands-Bro Kommun

70 345

31 515

Summa

70 345

31 515

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Upplands-Bro Kommunföretag AB

–
601

–
709

Summa

601

709

Kortfristiga skulder koncernföretag

Kortfristiga skulder till närstående
Upplands-Bro Kommun

8 442

3 270

Summa

8 442

3 270

Noter forts.
Not 5 Operationella leasingavtal
I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i till största delen av
hyreslägenheter och en mindre del av kommersiella lokaler. Avtalen för bostäder
har en uppsägningstid om 3 månader. Villkoren på de kommersiella avtalen
varierar både i kontraktstid och möjlighet till förlängning.
Framtida hyresintäkter som kommer att erhållas
avseende icke uppsägningsbara hyresavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än fem år
Summa

2016

2015

70 834
83 264
14 035

69 800
79 226
16 267

168 133

165 293

I posten hyresavtal som förfaller till betalning inom ett år ingår 34 761 tkr
(34 484) tkr som avser intäkter för bostäder och fordonsplatser samt 236 tkr
(422) tkr avser egna lokaler.

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
2016

2015

Utdelningar på innetående medel från HBV
Ränteintäkter från anslutningslån till E.ON

2
97

2
97

Summa

99

99

Not 10 Bokslutsdispositioner
2016

2015

Lämnat koncernbidrag
Avsättning till periodiseringsfond

–601
–1 564

–709
–4 291

Summa

-2 165

-5 000

Not 11 Skatt på årets resultat
2016

2015

Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Summa
Redovisat resultat före skatt

–1 019
–5 645
–6 664
27 063

–2 832
–1 951
–4 783
23 771

Not 6 Driftkostnader
2016

2015

Lokal administration
Fastighetsskötsel
Uppvärmning
El
Reparationer
Vatten
Hyresgästmedel
Fastighetsförsäkring
Hyres- och kundförluster

22 980
23 191
15 892
8 016
9 337
7 223
607
1 044
445

19 334
22 403
15 145
8 461
7 355
6 987
595
1 219
713

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt på bokförda intäkter som inte
ska tas upp
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Justering felaktig uppbokad uppskjuten skatt 2015

–5 954
–45

–5 230
–181

1
–19
–648

–
–20
648

Summa

88 735

82 212

Redovisad skattekostnad

–6 664

–4 783

Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Not 7 Ersättning till revisorerna
PwC

2016

2015

Revisionsuppdraget
Övriga tjänster

300
9

300
55

Summa

309

355

Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Medelantalet anställda

2016

2015

Kvinnor
Män

15
25

15
24

Totalt

40

39

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och
verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda

1 607
15 490

1 636
14 459

Totalt

17 097

16 095

5 758

4 997

1 285
1 631

249
1 245

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och
verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt

25 771

22 586

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män

4
3

3
4

Totalt

7

7

Kvinnor
Män

2
3

2
4

Totalt

5

6

Verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare, antal.

13

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter, inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2016

2015

2 401
–182
2 219
–1 509
–160
–1 669

1 883
518
2 401
–1 410
–98
–1 508

550

893

Not 13 Aktiverad ränta avseende materiella anläggningstillgångar
I materiella anläggningstillgångars ackumulerade anskaffningsvärde ingår
aktiverad ränta enligt följande:
2016

2015

Förvaltningsfastigheter

4 152

4 152

Summa

4 152

4 152

Under 2016 har ingen ränta aktiverats.

Not 14 Förvaltningsfastigheter

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Överfört från pågående ny- och ombyggnad
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2016

2015

1 161 223
181
–848
6 407
1 166 963
–303 223
588
–20 723
–323 358
–20 000
–20 000

1 151 499
4 250
–51
5 525
1 161 223
–282 282
32
–20 973
–303 223
–20 000
–20 000

823 605

838 000

Noter forts.
För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma den enskilda
fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde
baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella
avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan
information inte finns tillgänglig, används alternativa värderingsmetoder som
exempelvis aktuella priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Marknadsvärdet per 2016-12-31 bedöms till 2 025 000 tkr
för hela beståndet, vilket är 13 270 kr/ m².

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
– Inköp
– Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
– Försäljningar och utrangeringar
– Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 22 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond vid 2012 års taxering
Periodiseringsfond vid 2013 års taxering
Periodiseringsfond vid 2013 års bokslut
Periodiseringsfond vid 2014 års bokslut
Periodiseringsfond vid 2015 års bokslut
Periodiseringsfond vid 2016 års bokslut
Summa

2016

2015

7 611

6 376

195
–519
7 287
–5 687

1 786
–552
7 610
–5 791

519
–559
–5 727

552
–448
–5 687

1 560

1 923

2016

2015

17 501
30 089
–6 407
–39

6 836
16 734
–5 525
–545

Utgående nedlagda kostnader

41 144

17 500

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

65
65

65
65

Utgående redovisat värde, totalt

65

65

Not 18 Övriga långfristiga fordringar

20 358

18 794

2016

2015

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt
som har redovisats i resultaträkningen samt
å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig
på verksamheten utgörs av uppskjuten skatteskuld
hänförlig till skillnader mellan bokfört värde och
skattemässigt restvärde på anläggningstillgångar

20 880

15 235

Summa

20 880

15 235

Not 24 Upplåning
2016

2015

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa
Kortfristiga skulder
Summa

625 900
625 900

625 900
625 900

0

0

Summa räntebärande skulder

625 900

625 900

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

77 400

–

Summa

77 400

0

I bolagets skulder till kreditinstitut ingår 149 500 tkr (86 000 tkr) som förfaller
till betalning inom tolv månader men som klassificeras som långfristiga skulder,
eftersom lånets ursprungliga löptid var längre än tolv månader och bolaget har
för avsikt att förlänga lånen.

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Avgår kortfristig del
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

482
–37
445

550
–68
482

Räntor
Bolagets upplåning är exponerad för ränteomförhandlingar och förfallodagar
enligt följande:

Utgående restvärde enligt plan

445

482

Per 2016-12-31

Not 19 Varulager

1–5 år

Mer än 5 år

Totalt

625 900
225 900

0
80 000

0
320 000

625 900
625 900

Vägda genomsnittliga effektiva räntesatser på lån uppgick till:
2016

2015

Värderat till anskaffningsvärde
Förnödenheter och förråd

264

364

Summa

264

364

2016

2015

20 000

20 000

Not 20 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Mindre än 1 år

Total upplåning
Effekt av räntswappar

Den långfristiga fordran avser anslutnigslån till E.ON.

Vid bokslutsdagen var 0 tkr (0 tkr) av checkräkningskrediten utnyttjad.

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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2015

2 700
2 900
3 309
5 594
4 291
-

Not 23 Uppskjuten skatt

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Omräkningsdifferenser

2016

2 700
2 900
3 309
5 594
4 291
1 564

2016

2015

Övriga poster

3 636

1 325

Summa

3 636

1 325

Långfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder till kreditinstitut

2016

2015

2,48%
0%

2,60%
0%

Upplysning om verkliga värden
Redovisade och verkliga värden på vissa skulder är enligt följande:
Redovisade belopp
2016
2015
Ränteswapp, från 3M Stibor
till fast ränta

400 000

400 000

Verkliga värden
2016
2015
–72 547 –62 201

Verkliga värden baseras på diskonterade kassaflöden med användning av en
diskonteringsränta som baseras på den räntesats som förväntas vara tillgänglig
för koncernen på balansdagen. Beträffande kortfristiga lån, leasingskulder och
konvertibla skuldebrev utgör det redovisade värdet en god approximation av det
verkliga värdet.

Noter forts.
Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016

2015

Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga poster

2 592
18 028
4 445

2 799
12 620
3 640

Summa

25 065

19 059

2016

2015

byggnader och utemiljön som renoveras. Tre byggnader blev färdiga under 2016.
Upplands-Brohus står inför stora investeringar i nyproduktion av hyresrätter.
Nyproduktion av 178 lägenheter på Bagar- och Målarvägen startade hösten
2016. Projektering pågår av sammanlagt ca 250 hyresrätter i både Bro och
Kungängen. Näst på tur är ca 90 lägenheter på Ringvägen i Kungsängen och
sedan ca 30–40 lägenheter på Köpmanvägen i Bro. Under våren 2017 kommer
ett nytt gruppboende i Råby skog att byggas.
Upplands-Brohus har under 2016 fortsatt arbeta med organisationsöversynen. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och inom de närmaste fem åren behöver
antalet anställda utökas med 5–6 tjänster. I och med att Upplands-Brohus växer
kommer vi att behöva större lokaler. Målet är att flytta ihop de båda kontoren
till ett kontor.

Not 26 Eventualförpliktelser

Garantibelopp Fastigo

296

274

Summa ansvarsförbindelser

296

274

Not 29 Förslag till disposition av resultatet
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Not 27 Ställda säkerheter

Balanserade vinstmedel
Årets vinst

AB Upplands-Brohus har inga ställda säkerheter.

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

141 679 561
20 398 963

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

De största utmaningarna som Upplands-Brohus står inför är upprustningen
60–70-talsbeståndet och då framför allt Örn- och Fasanstigen samt nyproduktion på Bagar-/Målarvägen, Ringvägen, Bergvägen och Köpmanvägen.
Upprustningen av Örn- och Fasanstigen är påbörjad och beräknas vara klar
hösten 2019. Framför allt är det renovering av balkonger, tak, gemensamhets-

162 078 524
162 078 524
162 078 524

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2017-06-14 för fastställelse.
Kungsängen 2017-03-14

Birgitta Nylund
Ordförande
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Anna Norberg
1:e vice ordförande

Mait Johansson
2:e vice ordförande

Tommy Svensson
Christina Brofalk		
			

Min revisionsberättelse
har avgivits 29 mars 2017

Lars Axelsson
Gunnar Gredenman
		

Lars Wallén
Auktoriserad revisor

Tore Olsson
Verkställande direktör

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Aktiebolaget Upplands-Brohus. Org.nr 556094-8613
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Upplands-Brohus för
år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild
av moderbolagets finansiella ställning
per den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande
till AB Upplands-Brohus enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis
jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ än att göra
något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad
av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt
ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rnishowdocument/documents/revdok/revisors_ansvar.
pdf. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovis-

ningen har jag även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AB UpplandsBrohus för år 2016 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman
disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till AB Upplands-Brohus
enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav. Jag anser att
de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets ekonomiska situation, och
att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den

verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med
lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av
förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som

kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av
förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller

förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av mitt
ansvar för revisionen av förvaltningen
finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.
se /rnishowdocument /documents/
rev_dok /revisors_ansvar.pdf.
Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
Stockholm den 29 mars 2017

Lars Wallén
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Till bolagsstämman i AB Upplands-Brohus. Org.nr 556094-8613.

Undertecknade har granskat bolagets
verksamhet under år 2016.
Granskningen har utförts enligt
aktiebolagslagen, kommunallagen
och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen
för att i rimlig grad försäkra oss om
att bolagets verksamhet sköts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att bolagets interna kontroll är
tillräcklig.
Vår granskning har utgått från de
beslut bolagets ägare fattat och har
inriktats på att granska att besluten
verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsord-
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ningen anger. Vår granskning har varit
översiktlig.
Vi har genomfört en uppföljning
av tidigare fördjupade granskningar
inom lekmannarevisionen.
Undertecknade anser att vår
granskning ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Undertecknade bedömer att
bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt
att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Undertecknade finner därför
inte anledning till anmärkning mot
styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Kungsängen 27 mars 2017

Thomas Ljunggren

Roger Gerdin
Av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda
lekmannarevisorer.

Organisation & företagsledning
STY RELSENS SAMMANSÄTTNI NG
Ersättare & övriga
Ordinarie ledamöter
Kristian Cronsell (s)
Birgitta Nylund (s)
Ordförande
Jan-Erik Björk (kd)
Carl Tesch (m)
Tommy Svensson (s)
Anna Norberg (mp)

Verkställande direktör

Ekonomi
personal IT

31 december 2016

Teknik

Av bolagsstämman
utsedd revisor
Lars Wallén
Auktoriserad revisor

1:e vice ordförande

Av kommunen utsedda
lekmannarevisorer
Thomas Ljunggren
Roger Gerdin

Christina Brofalk (c)
Mait Johansson (m)

A F FÄ R SO MR Å DE

A F FÄ R SO MR Å DE

Bostäder

Lokaler

2:e vice ordförande

Lars Axelsson (m)
Gunnar Gredenman (fp)

Bolaget är organiserat enligt organisationsschemat ovan.

TEKNI K

ansvarar för drift och underhåll av samtliga fastigheter
vitvaror med mera, chef Kent Svensson.

ansvarar för förvaltning av
bostäder samt uthyrning och förvaltning av kommersiella lokaler, chef Håkan Örnelius.

EKO NO MI

A F FÄ RS OM R Å DE B OS TÄ D ER

ansvarar för uthyrning av bostäder ekonomi och
finansfrågor i samtliga systerbolag samt löner och personal
redovisning, chef Lena Erdhage.

A F FÄ RS OM R Å DE LOKA L ER ansvarar för förvaltning av kommunens verksamhetslokaler, chef Susanne Bovallius.
Till stöd för respektive affärsområde finns två staber
– Teknik och Ekonomi.

FÖ RETAGETS LEDNI NGSGRUPP

består av vd Tore Olsson

och tidigare nämnda chefer.

Lägenhetsbestånd
Område

31 december 2016

1rok

2rok

3rok

4rok

5rok

Totalt

0
30
0
13
63
28
0
2
0
16
6
43
0

0
26
22
15
95
8
0
24
0
0
0
0
0

0
154
8
96
211
0
0
3
0
0
0
0
0

0
46
0
12
36
0
0
1
0
0
0
0
0

0
2
0
3
12
0
0
0
0
0
0
0
0

0
258
30
139
417
36
0
30
0
16
6
43
0

0
0
19 092
939
1 481
1 286
10 226
929
28 120
1 076
1 200
1 527
0
0
1 706
1 260
0
0
576
1 824
282
1 458
1 254
1 931
0		

201

190

472

95

17

975

63 937

Östervägen 64–82
Bergvägen
Kungsängen Centrum
Kungsängen Vårdcentral
Östervägen 1–67
Östervägen 2–62
Kyrkvägen 8
Torget 1
Furuhällsvägen 6
Kungsvägen 1–3
Svartviken
Hagtorp*
Kungsgården*
Kyrvägen 7–11

18
111
14
0
6
16
0
0
14
0
0
36
32
0

36
58
8
0
26
14
37
0
19
23
34
0
0
66

6
112
26
0
27
27
0
0
6
21
38
0
0
6

0
55
16
0
14
10
0
0
7
4
17
0
0
0

0
1
0
0
3
2
0
0
0
4
0
0
0
0

60
337
64
0
76
69
37
0
46
52
89
36
32
72

Summa
Total Summa

247
448

321
511

269
741

123
218

10
27

970
1 945

BRO

Bagarvägen /Målarvägen
Fasanstigen
Fasanstigen 37–47
Örnstigen
Råbystigen
Fågelvägen
Värmevägen
Bro Centrum
Bro vårdcentral
Allégården
Kamrervägen*
Norrgården*
Kamrervägen 1
Summa
KUNGSÄNGEN

Lgh.area (m²)

Hyra kr/m²

Lokalarea

Garage

P-plats

0
373
0
84
188
0
2 000
2 880
1 357
232
218
2 460
100

0
55
0
56
158
0
0
0
0
0
–
0
–

0
194
0
94
285
7
0
0
0
0
–
0
–

1 055

9 891

269

580

2 962
23 255
5 038
0
5 458
4 863
2 216
0
2 876
4 207
6 088
1 238
1 104
4 677

1 149
1 015
1 021
0
1 200
1 218
1 224
0
1 411
1 141
1 367
2 012
1 864
1 152

195
393
2 289
3 571
1 008
864
0
253
1 367
29
0
1 602
1 425
1 771

10
0
19
0
18
0
17
0
0
0
0
0
0
0

27
312
73
0
60
0
16
0
14
52
96
0
0
27

63 982
127 919

1 163
1 109

14 767
24 658

64
333

677
1 257

*Äldreboenden som blockuthyres till Upplands-Bro kommun. I den ekonomiska redovisningen betraktas även bostadsdelen som lokal.
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