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Kort om årets siffror
Årets resultat hamnar på 21,7 mnkr, en 
fyrdubbling jämfört med förra året. Årets 
vinst hamnar på 16,5 mnkr. Soliditeten 
är 20,8 %, vilket överträffar våra ägares 
förväntningar. Beståndet vid årets slut 
var 2 135 lägenheter, en ökning med 9 %. 
Vakansgraden har ökat något, främst 
beroende på den succesiva inflyttningen 
på Bagar- och Målarvägen. 

Vid årets marknadsvärdering blev det 
sammanlagda värdet 2 546 mnkr, motsva-
rande 15 590 kr/m². Det bokförda värdet 
uppgår till 1 219 mnkr. Upplands-Brohus 
har vid årets slut 39 anställda, ungefär lika 
många som vi varit de senaste fem åren.

Fastighetsstrategin är  
grundfundamentet
Vi har under året arbetat fram en fastig-
hetsstrategi som rymmer nyproduktion, 
utveckling och avveckling. Strategin är ett 
viktigt verktyg för vår långsiktiga verk-
samhet där vi diskuterar lämpliga fastig-
heter för nybyggnation, vilka vi behöver 
rusta upp men även vilka fastigheter som 
kan bli aktuella för att säljas. Försäljning 
avser ombildning till bostadsrätter, men 
även till andra aktörer.

Vi brinner för hållbart underhåll
Underhåll och upprustning måste ske 
löpande och långsiktigt, både för våra 
hyresgästers skull och för att inte fastighe-
terna ska tappa i värde. Ett av våra största 
upprustningsprojekt någonsin har rört 
Örn- och Fasanstigen i Bro, vilket pågått 
i tre år. Under 2019 har vi kunnat avsluta 
projektet genom upprustning av balkong-
er, utemiljö och tak på Fasanstigen i Bro.

Vi bygger för hållbar framtid
Upplands Bro är en växande kommun 
med låg medelålder som behöver nya bo-
städer. Under året har vi haft inflyttning i 
178 nybyggda och moderna lägenheter på 

vi frågar våra hyresgäster om sitt boende. 
Siffran för 2019 är 67 % som är nöjda, vil-
ket är en liten nedgång jämfört med tidi-
gare. Vi har även sett en nedgång i antalet 
svar när undersökningen skickas ut. Men 
vi tror oss ha en lösning på våra kunders 
behov av ökad service och tillgänglig-
het genom att vässa organisationen och 
erbjuda förbättrade möjligheter till digital 
kommunikation. Hur väl vi lyckas blir 
spännande att se vid nästa mätning.

Utmaningar och möjligheter
Sammantaget finns mycket att vara stolt 
och nöjd med under året som gått. Själv-
klart finns också sånt vi måste förbättra 
för att bli ett än mer hållbart bostadsfö-
retag. Jag ser stora möjligheter för oss i 
en av Sveriges mest expansiva kommuner 
och vet att vi spelar – och fortsatt kommer 
att spela – en mycket viktig roll för invå-
narna. Vi är redo!

Kungsängen 13 april 2020

ANN HERMANSSON ALM
Verkställande direktör  
AB Upplands-Brohus

Bagar- och Målarvägen i Bro. Vi har även 
fortsatt arbeta för att komma vidare med 
ca 140 lägenheter och ett gruppboende på 
Kokillbacken i Kungsängen. Det samma 
gäller nyproduktion är 45 lägenheter på 
Köpmanvägen i Bro.

Trygghetsarbetet bär frukt
Hållbarhet handlar också om att våra 
hyresgäster ska få en så lugn och trygg 
boendemiljö som är möjligt. Vi arbetar 
långsiktigt med olika trygghetsskapande 
åtgärder – ofta i nära samarbete med 
Hyresgästföreningen, kommunen, polisen 
och andra aktörer. Glädjande nog märks 
att det arbete vi lägger ner ger effekt. Det 
visade bland annat den trygghetsenkät 
som Upplands-Bro Villaägarförening 
genomförde i Bro Centrum i samband 
med Fest i Byn.

Nu gäller att fortsätta på den inslagna 
vägen och fortsätta utveckla den fysiska 
miljön runt våra hyresgäster, men även 
att få dem att känna engagemang i sitt 
boende. Vårt långsiktiga samarbete med 
Kvinnojouren är ett annat exempel på 
trygghetsarbete, där de lägenheter vi 
upplåter ger utsatta kvinnor och barn en 
fristad.

Miljödiplomerade och stolta
Miljö- och klimatpåverkande är andra 
sidor av hållbarhet som länge varit 
självklara inslag i vår verksamhet. Den el 
vi köper är förnybar och märkt med Bra 
miljöval och några fastigheter värms upp 
med bergvärme. Under året köptes två 
elbilar till företaget som ytterligare led i 
att minska vår klimatpåverkan. Inte utan 
stolthet blev vi tillsammans med kom-
munen och övriga kommunägda bolag 
miljöcertifierade 2019. 

Organisation för att öka  
kundnöjdheten
Vi genomför årligen undersökningar där 

Hållbarhet i fokus
Upplands-Brohus har upplevt ännu ett år av stark tillväxt och god ekonomi.  

I takt med att kommunen växer försöker vi hålla jämna steg i vår strävan  
att erbjuda bra boenden till rimliga hyror. Under året har beståndet ökat  
med 178 lägenheter, samtidigt som vi lagt stora resurser på att underhålla  

våra äldre fastigheter. Vi har spännande projekt på gång och ser fram  
mot att möta våra hyresgästers behov och förväntningar.



4

Information om verksamheten
AB Upplands-Brohus är ett av Upplands-Bro Kom-
munföretag AB helägt bostadsföretag och medlem i 
Sveriges allmännytta. 

AB Upplands-Brohus ingår i en koncern. Moder-
bolaget, Upplands-Bro Kommunföretag AB, ägs till 
100 procent av Upplands-Bro kommun. I koncernen 
ingår även systerbolaget Upplands-Bro Kommun-
fastigheter AB. Upplands-Brohus säljer tjänster i 
form av teknisk och administrativ förvaltning till 
systerbolaget.

Bolaget styrs av en styrelse vald av kommunfull-
mäktige i Uppland-Bro kommun och speglar den 
politiska mandatfördelningen i kommunen. Styrel-
sens ledamöter och suppleanter väljs på ett år i taget. 

Under 2019 har styrelsen bestått av följande perso-
ner; Jan-Erik Björk (ordförande), Mait Johansson 
(1:a vice ordförande), Birgitta Nylund (2:e vice ord-
förande) och ledamöterna Kristian Cronsell, Tommy 
Svensson, Christina Brofalk, Gunnar Gredenman 
samt suppleanterna Lise-Lotte Norberg, Karl-Erik 
Lindholm, Tom Slettengren, Lars Brofalk, Sören 
Fridman, Helena Aust rell och Amal Yazigi.

AB Upplands-Brohus äger och förvaltar 2 135 
(1 957) lägenheter varav 145 (145) är lägenheter 
i särskilda boenden. Bostadsarean uppgår till 
138 576 m² (128 446 m² ) varav 4 981 m² (4 981 m²) avser 
särskilda boenden. Lokalarean uppgår till 24 737 m² 
(24 837 m2), varav 6 116 m² (6 116 m²) avser lokalyta i 
äldreboenden och gruppboenden. Samtliga fastighe-

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för AB Upplands-Brohus  

avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 212 909 199 877 189 529 188 570 185 865

Resultat efter  
finansiella poster 21 731 5 502 15 159 29 229 28 771

Balansomslutning 1 324 757 1 284 913 1 305 109 950 401 904 474

Antal anställda 39 40 39 40 39

Soliditet (%) 20,8 20,2 19,1 25,6 24,5

Avk. totalt kap. (%) 2,7 4,6 2,5 5,0 5,7

Avk. eget kap. (%) 1,6 2,1 6,0 12,0 13,0
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mantaget gjorde att verksamheten visade ett relativt 
lågt resultat efter finasiella poster samtidigt som 
avkastningen på totalt kapital var hög.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Utveckling, avveckling och nyproduktion
Äntligen, kunde vi med stor glädje, hyra ut de 
nya fräscha lägenheterna på Bagar- och 
Målarvägen. Det har varit en lång väntan 
både för oss och våra nya hyres gäster. 
För det var just nya kunder som 
efterfrågade de nyproducerade lägen-
heterna. Många kommuninvånare men 
också inflyttning från kringliggande 
kommuner. De första hyresgästerna flyt-
tade in första april och sedan pågick 
inflyttningen ända fram till midsom-
mar. Totalt är det 178 lägenheter 
belägna i den gamla delen av Bro. Den successiva 
inflyttningen innebar ett hyresbortfall på 8 %. Det 
har tyvärr varit en del inkörningsproblem och tvisten 
med entreprenören är inte löst. 

Ett annat stort projekt som blev klart under hösten 
2019 var upprustningen av balkonger, tak och ute-
miljöer på Fasanstigen. Projektet började redan 2016 
på Örnstigen och har pågått etappvis under 3 år. 
Balkongerna har fått nytt utseende tack vara nya bal-
kongräcken och balkonginglasning har erbjudits alla 
hyresgäster. De gemensamma gårdarna har fått sig 
en rejäl ansiktslyftning för ett mer enhetligt intryck. 
Det kommer att skapa ett mer välkomnande första 
intryck av bostadsområdet, vilket vi tror kommer att 
skapa en känsla av ökad trygghet. Tvättstugor, miljö-
stugor och gemensamhetslokaler har även de fått ta 
del av upprustningen liksom lekparken. Det är alltid 
tufft för hyresgästen med sådana här stora renove-
ringsprojekt som pågår under en längre tid. Men vi 
tackar för er förståelse och samarbetsvilja.

Många viktiga och strategiska beslut har tagits 
under 2019. Ett av dem är vår fastighetsstrategi. I och 
med framtagandet av strategin har lämpliga fastig-
heter diskuterats fram för nyproduktion, utveckling 
och avveckling. Upplands-Brohus har flera nypro-
duktionsprojekt på gång. Under året har vi fortsatt 
arbeta för att komma vidare med ca 140 lägenheter 
och ett gruppboende på Kokillbacken i Kungsängen. 

ter är belägna i Bro och Kungsängen, Upplands-Bro 
kommun. Områdeskontor finns i Bro och Kungs-
ängen. Den centrala administrationen är förlagd till 
Kungsängen.

Användande 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 kapi-
talanvändning i koncernen blir effektiv och att ränte-
nettot 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 möjlighet att löpande och vid 
behov göra ändringar i finansportföljen vad gäller 
räntebindningen för att minska ränterisken. 

Ränterisk är risken för att förändringar i ränteni-
vån 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.

Uthyrning
Vakansgraden för bostäder har ökat under 2019 
till 1,0 % (0,4 %) på grund av successiv inflyttning i 
nyproduktionen på Bagar- och Målarvägen.

Av- och omflyttningen i beståndet med ordinarie 
bostäder är 7 % (8 %), varav intern omflyttning 1 % 
(2 %). I de äldreboenden som Upplands-Brohus äger 
är avflyttningen högre, 43 % (43 %), vilket är natur-
ligt. Vakansgraden för lokaler har ökat till 1,3 % 
(0,7 %) av den totala hyres intäkten. 

Upplands-Bro kommun är en viktig hyresgäst för 
Upplands-Brohus. Totalt sett kommer 15 % av hyres-
intäkterna från bostäder och lokaler som kommunen 
hyr varav 2 % från sociala lägenheter. Övriga 13 % är 
främst intäkter från äldreboenden och gruppboen-
den som kommunen blockförhyr.

Under de senaste tre åren har bolaget investerat i 
nyproduktion vilket har lett till att avkastningen och 
soliditen har skjunkit. 2018 var dock ett avvikande år 
då  en översyn av den finansiella ställningen gjordes 
och en tidigare nedskrivning återfördes. Det sam-

Tillskott  
av 178 nya 

lägenheter!
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Upplands-Brohus är medlem tillsammans med andra 
fastighetsägare och näringsidkare i Bro centrum. I 
samarbetet ingår även polisen, kommunen, en privat 
fastighetsägare och näringslivet.

Upplands-Brohus är den största fastighetsägaren i 
Bro centrum. Under året togs en strategi för Bro Cen-
trums utveckling som syftar till att lyfta det lokala 
näringslivet. Det har inneburit att utbudet har setts 
över och en del lokaler har tomställts. Målet är att få 
ett mer levande och därmed tryggare centrum.

Upplands-Brohus har nolltolerans mot klotter och 
fönsterkross. Ambitionen är att ha ljusa och trygga 
bostadsområden genom att hålla tillbaka växtlighet 
och förbättra belysningen. Vi arbetar systematiskt 
med störningar och olovliga andrahandsuthyrningar 
för att få en lugn bostadsmiljö. För de boende finns 
det en dygnet-runt-jour för störningar och problem 
i boendet. Bolaget samordnar väktarövervakningen 
med Upplands-Bro kommun. 

Miljödiplom
Vi är otroligt stolta över att vara 
en del i Upplands-Bro kommuns 
miljöarbete. 2019 blev kommunen 
och bolagen miljödiplomerade. 
Det innebär att vi arbetar systema-
tiskt med miljöfrågorna och hela 
tiden förbättrar oss. Som ett led i att 
minska vår klimatpåverkan köptes 
två poolbilar in till företaget. 
Poolbilarna drivs enbart med el. 
I stort sett hela fastighetsbestån-
det värms upp med fjärrvärme. På Parkvägen 1 och 
Kamrervägen 8 sker uppvärmningen med bergvärme. 
Elen som köpts in är märkt med Bra miljöval enligt 
Naturskyddsföreningen. Det innebär förnybar el och 
att framställan av den förnybara elen sker med så 
liten belastning på miljön som möjligt.

I nyproduktionen på Bagar- och Målarvägen, Bro, 
är det individuell mätning och debitering av varm-
vatten och hushållsel. Det är för tidigt att säga men 
erfarenheter från företag som har infört detta säger 
att förbrukningen minskar när hyresgästen blir med-
veten om hur mycket hushållet förbrukar.

Förhoppningsvis kan vi få fram ett investeringsbeslut 
under början av 2020. En annan planerad nyproduk-
tion är 45 lägenheter på Köpmanvägen i Bro. Där 
väntar vi på att detaljplanen ska bli klar vilket den 
troligen blir i början på 2020. 

En viktig fråga som har arbetats med under året är 
ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Utred-
ningar har gjorts om vilka fastigheter som är mest 
lämpliga att ombilda ur ekonomiskt, socialt och för-
valtningsperspektiv. Vi har också märkt av en ökad 
efterfrågan på samhällsfastigheter från andra aktörer 
på fastighetsmarknaden. För Upplands-Brohus del 
betyder det äldreboenden och gruppboenden. 

Ökad trygghet
Trygghetsfrågorna står högst upp på Upplands-Bro-
hus agenda. Bolaget deltar i flera nätverk och forum 
som arbetar för att tryggheten i kommunen ska öka. 
Under 2019 bildades den ekonomisk föreningen Bro 
Utveckling som ska verka för en ökad trygghet i Bro. 

Miljöarbetet 
ger resultat 
och belönas!
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1 219 mnkr (903 mnkr) eller 7 464 kr/m² (5 893 kr/m²).

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinst-
medel:

Förslag till vinstdisposition

Balanserad vinst 194 146 643

Årets vinst 16 527 054

 210 673 697
Styrelsen föreslår att till förfogande  
stående vinstmedel disponeras så att  
i ny räkning överföres 210 673 697

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Koncernbidrag har – under förutsättning av årsstäm-
mans godkännande – lämnats med 458 651 kr.

Den föreslagna värdeöverföringen i form av 
koncernbidrag reducerar bolagets soliditet 
till 20,8 %. Soliditeten är mot bakgrund 
av att bolagets verksamhet fortsatt 
bedrives med lönsamhet betryggande. 
Likviditeten i bolaget bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryg-
gande 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 
värde överföringen kan därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st. 
(försiktighets regeln).

Nöjda kunder
Varje år frågar vi våra bostadshyresgäster vad de 
tycker om sitt boende hos Upplands-Brohus. Un-
dersökningen skickas ut med post men det går även 
att svara digitalt på flera språk. Digitalt går det även 
att ställa frågor eller ge ris och ros. Återkoppling 
sker direkt till hyresgästen. En trend som vi ser är 
att färre och färre svarar på undersökningen vilket 
är olyckligt då detta är ett viktigt verktyg för oss. 
Andelen nöjda kunder är 67 procent vilket tyvärr är 
en nedgång från föregående år med 3,4 procent.

För att möta våra kunders förväntningar om ser-
vice och tillgänglighet har en ny organisation börjat 
växa fram. Den tillsammans med beslutet att digita-
lisera vår verksamhet är vi övertygande om ska leda 
till nöjdare hyresgäster och nöjdare medarbetare.

Investeringar
Under 2019 gjordes investeringar om totalt 
43,5 mnkr (60,9 mnkr)  i pågående om- och nybygg-
nationer. Under året har projekt för 347,4 mnkr fär-
digställts (80,0 mnkr). Sammanlagt finns 11,7 mnkr 
(315,5 mnkr) nedlagt på pågående projekt som avser 
kostnader för nyproduktion på Kokillbacken (ca 140 
hyres rätter) och Köpmanvägen (ca 45 hyresrätter) 
samt ej färdigställda underhållsprojekt. Upprust-
ningen av balkonger, tak och utemiljö på Örn- och 
Fasanstigen avslutades under hösten 2019 och inflytt-
ning i 178 nyproducerade hyresrätter skedde i under 
våren 2019.

Under året har fordon och trädgårdsmaskiner 
köpts in för 600 tkr (111 tkr), kontorsmöbler har in-
förskaffats för 0 tkr (0 tkr) samt nya datorer för 0 tkr 
(0 tkr). Inga nya system eller programvaror införskaf-
fades under året (79 tkr). Sammanlagt utrangerades 
inventarier för 160 tkr (80 tkr).

Likviditet och finansiering
De likvida medlen, omfattande kortfristiga pla-
ceringar och kassa och bank, uppgick per den 31 
december 2019 till 61,8 mnkr (34,5 mnkr) inklusive 
koncernintern behållning.

Räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 
925,9 mnkr (925,9 mnkr). Den genomsnittliga räntan 
på utestående lån var vid utgången av året 1,18 % 
(1,02 %). 

Soliditeten var vid årets slut 20,8 % (20,2 %).

Marknadsvärdering
Upplands-Brohus har marknadsvärderat alla 
fastigheter till ett sammanlagt värde på 2 546 mnkr 
(2 181 mnkr) eller 15 590 kr/m² (14 231 kr/m²). Fastig-
heternas bokförda värde per 2019-12-31 uppgår till 

Årets vinst  
för 2019: 

16,5 mnkr

Förändring av eget kapital (Tkr)

 Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 35 000 30 000 175 096 19 050 259 147

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:   19 050 –19 050 0

Årets resultat    16 527 16 527

Belopp vid årets utgång 35 000 30 000 194 146 16 527 275 674

Aktiekapitalet består av 350 000 aktier á kvotvärde 100 kr.
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 Not 2019 2018

NETTOOMSÄTTNING  2, 3

Hyresintäkter 4 196 952  182 283
Övriga rörelseintäkter   15 957  17 593

Summa Nettoomsättning   212 909 199 876

FASTIGHETSKOSTNADER 3

Underhållskostnader   – 26 250 – 28 967
Driftskostnader 5, 6, 7 – 109 195  – 100 026
Fastighetsskatt   – 3 954  – 3 167

Summa Fastighetskostnader   –139 399  –132 160

DRIFTNETTO   73 510  67 716

Fastighetsavskrivningar 8 – 32 053  – 2 962

BRUTTORESULTAT   41 457  64 754

Försäljningskostnader   –1 208 –1 129
Administrationsomkostnader 7 – 5 419 – 4 455

RÖRELSERESULTAT   34 830 59 170

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 9 28  28

Ränteintäkter   216  160
Räntekostnader   –13 574  – 53 857

Summa resultat från finansiella poster   –13 330  – 53 669

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   21 500  5 501

Bokslutsdispositioner 10 – 459  16 600

RESULTAT FÖRE SKATT   21 041 22 101

Skatt på årets resultat 11 – 42  –151
Uppskjuten skatt 11 – 4 472 – 2 900

ÅRETS RESULTAT   16 527  19 050

Resultaträkning
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 Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 12 273 488

   273 488
Materiella 13
Förvaltningsfastigheter (ink mark) 8 1 218 655 903 348
Inventarier, verktyg och installationer 14 1 344 1 496
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 15 11 680 315 524

    1 231 679  1 220 368
Finansiella
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 65 65
Långfristig fordran 17 321 365
Uppskjuten skattefordran 18 5 986 6 277

   6 372 6 707

Summa anläggningstillgångar   1 238 324 1 227 563

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   844 911
Fordringar hos koncernföretag 3 14 131 15 542
Koncernkonto Upplands–Bro Kommun 3, 19 61 125 34 499
Aktuella skattefordringar   3 167 3 803
Övriga kortfristiga fordringar   846 695
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 5 501 1 899

   85 614 57 349
Kassa och bank   724 0

Summa omsättningstillgångar   86 338 57 349

SUMMA TILLGÅNGAR   1 324 662 1 284 912

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Aktiekapital   35 000 35 000
Reservfond   30 000 30 000

   65 000 65 000
Fritt eget kapital
Balanserad vinst   194 147 175 096
Årets resultat   16 527 19 050

   210 674 194 146

Summa eget kapital   275 674 259 146

OBESKATTADE RESERVER 21 0 0

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 22 38 740 34 558

Summa avsättningar   38 740 34 558

LÅNGFRISTIGA SKULDER 23

Övriga skulder till kreditinstitut   925 900 925 900

Summa långfristiga skulder   925 900 925 900

KORTSFRISTIGA SKULDER

Förskott från kunder   50 264
Leverantörsskulder   46 739 29 069
Skulder till koncernföretag 3 460 664
Övriga kortfristiga skulder   7 206 7 359
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 29 893 27 952

Summa kortfristiga skulder   84 348 65 308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 324 662 1 284 912

Balansräkning



12

0

10

20

30

40

20192018201720162015

28,7

15,1

5,5

21,5

11

9
8 8

7

0,5 0,4 0,4
1,0 1,0

29,2

0

2

4

6

8

10

12

20192018201720162015

Vakansgrad Omflyttning

1% Övriga intäkter6% Försäljning systerbolag
2% Hyror bilplatser

20%
Hyror

lokaler 71%   
Hyror
bostäder

2% Övrigt

24%
  Kapitalkostnader

 14%
Underhåll

21% Fastighetsskötsel

19%  
Administration

9% Värme

5% El
4% Vatten 2% Fastighetsskatt

Kassaflödesanalys

 Not 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster  21 500 5 502
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 33 329 3 137
Betald skatt  508 –6

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital  55 337 8 633

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET

Förändring av varulager och pågående arbete  0 0
Förändring av kundfordringar  67 –138
Förändring av kortfristiga fordringar  –2 342 1 376
Förändring av leverantörsskulder  17 670 –37 693
Förändring av kortfristiga skulder  1 138 8 018

Kassaflöde från den löpande verksamheten  71 870 –19 804

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  0 –79
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  – 44 117 – 63 928
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  12 5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  44 41

Kassaflöde från investeringsverksamheten  – 44 061 – 63 961

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Erhållna (lämnade) koncernbidrag  – 459 – 664
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  – 459 – 664

ÅRETS KASSAFLÖDE  27 350 – 84 429

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

Likvida medel vid årets början  34 499 118 926
Likvida medel vid årets slut  61 849 34 497

 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER VAKANSGRAD OCH OMFLYTTNING
 (Tkr) (%)
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Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där inget annat anges.

Not 1.  Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående 
år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyres intäkter redo-
visas 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 skillna-
den är hänförlig till anläggningstillgångar. En skattesats på 20,6 % har 
använts vid beräkningen av uppskjuten skatt.

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 pos-
ter som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning sär-
redovisas 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 
förväntade 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 resultat-
räkningens post driftkostnader.

Anläggningstillgångar

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 kom-
ponenter 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.

Avskrivningstider

Byggnader

Markanläggning under mark 25–50 år

Markanläggning ovan mark 15–40 år 

Grundläggning, bärande stomme 100 år

Tak och fasad 25–50 år

Installationer 20–50 år

Invändigt bygg 10–50 år

Lokalanpassningar 10 år

Maskiner och fordon 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivat. Instrumen-
ten 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 förpliktel-
serna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består av aktier i intresseföretag såsom SABO och HBV. Inne-
haven 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. 

Derivatinstrument
AB Upplands-Brohus utnyttjar derivatinstrument för att hantera 
ränte risken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För 
dessa transaktioner tillämpas säkringsredovisning. I säkringsredo-
visningen 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.

Noter



16

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.

Säkringsredovisningen avbryts om 
• säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in
• säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredo-

visning
• eventuellt resultat från säkringstransaktion som avbryts i förtid 

redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Kundfordringar/kortfristiga 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 be-
dömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallo-
tidpunkten 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.

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 bedöms om det finns indikationer på nedskriv-
ningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. 
Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och 
prövas individuellt. 

Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det 
lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, 
först ut-metoden (FIFU). 

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 20,6 % har 
använts vid beräkningen av uppskjuten skatt.

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 pos-
ter som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning sär-
redovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till 
obeskattade reserver.

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 tidpunk-
ten 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 företa-
gets sida är VD. Ersättning utgår med 12 månaders löneersättning. 

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som boksluts-
dispositioner.

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 anskaffningstidpunk-
ten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksam-
heten.  

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdis-
positioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslut-
ningen.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget 
kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

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 justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvud-
drag nedan.
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Komponentindelning 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 förvalt-
ningsmässigt lämpligt att byta ut eller åtgärda vid samma tidpunkt. 
Valet att ha byggnad som lägsta nivå är på grund av att det är för-
valtningsmässigt mer hanterbart än att åtgärda en hel fastighet eller 
område. Varje enskild komponents nyttjandeperiod har uppskattats 
utifrån förvaltningsmässig erfarenhet och relevant branschdokumen-
tation 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 kompo-
nent har beräknats utifrån byggnadens produktionsår. Har kompo-
nenten 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. 

Uppskjuten skatt
Vid 2019 års bokslut finns outnyttjade skattemässiga underskott på 29 
518 tkr vilket har gett upphov till en uppskjuten skattefordran på 6,1 
mnkr. Vid bokslutsdagen har bedömningen gjorts att det upparbetade 
underskottet kommer att användas inom överskådlig framtid och 
därför har fordran tagits upp i balansräkningen.

Ändrade skattesatser
Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22 % till 21,4 % för 
räkenskapsår som inleds efter 31 december 2018 och till 20,6 % för 
räkenskapsår som inleds efter 31 december 2020. Som ett resultat av 
detta har berörda redovisade värden för uppskjuten skatt räknats om. 
All uppskjuten skatt förväntas återföras efter 31 december 2020 har 
därför beräknats med den skattesats som kommer att gälla i Sverige 
under den aktuella perioden (20,6 %). Beroende på när i tiden bolaget 
bedömer att återvinning respektive reglering av det redovisade värdet 
kommer att ske, kan de uppskjutna skatterna komma att justeras i 
efterföljande finansiella rapporter.

Not 2.  Intäkternas fördelning

 2019 2018

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Bostäder 153 277 137 079

Lokaler 43 481 42 000

Bilplatser 4 534 4 267

Övrigt 388 343

Avgår outhyrda objekt: 0 0

Bostäder –1 485 –604

Lokaler -563 -304

Bilplatser -89 -97

Övrigt -2 590 -400

  196 953 182 284

I övriga intäkter ingår intäkter från:

Teknisk och administrativ förvaltning 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 12 298 13 489

Övriga intäkter närstående –203 839

Övrigt 1 279 1 165

Fakturering hyresgäst 2 583 2 100

  15 957 17 593

Not 3.  Transkationer med närstående

 AB Upplands-Brohus ägs till 100 % av Upplands-Bro Kommunfö-
retag AB, 556687-2932 var koncernredovisning upprättas. I samma 
koncern ingår systerbolaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Rörelsefordringar/-skulder avseende närstående
Nedan anges fordringar/skulder från försäljning/inköp av varor/

tjänster.

 2019 2018

Kortfristiga fordringar koncernföretag

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 14 131 15 542

 14 131 15 542

Kortfristiga fordringar närstående

Upplands-Bro Kommun 61 125 42 882

  61 125 42 882

Kortfristiga skulder koncernföretag

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 1 –

Upplands-Bro Kommunföretag AB 459 664

 460 664

Kortfristiga skulder till närstående

Upplands-Bro Kommun, leverantörsskulder 2 032 1 969

Upplands-Bro Kommun, avräkning 2:a hand 994 892

Upplands-Bro Kommun, reserveringar 1 481 1 295

Upplands-Bro Kommun, förskottsbetalda hyror 7 369 6 663

  11 874 10 819

Inköp och försäljning mellan koncernföretag (%)

Inköp – –

Försäljning 6,00 7,00

Not 4. Operationella leasingavtal

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen 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:

Framtida hyresintäkter 2019 2018

Inom ett år 77 811 76 173

Senare än ett år men inom fem år 17 672 46 325

Senare än fem år 2 069 2 305

 97 552 124 803

I posten hyresavtal som förfaller till betalning inom ett år ingår 40 668 
tkr (35 407) tkr som avser intäkter för bostäder och fordonsplatser 
samt 331 tkr (330) tkr avser egna lokaler.
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Not 5.  Driftkostnader

 2019 2018

Lokal administration 30 255 27 321

Fastighetsskötsel 27 218 23 488

Uppvärmning 17 879 17 053

El 10 103 9 635

Reparationer 12 532 12 391

Vatten 7 273 7 544

Hyresgästmedel 511 805

Fastighetsförsäkring 3 287 1 057

Hyres- och kundförluster 137 733

 109 195 100 027

Not 6.  Ersättning till revisorerna

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakt-
tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.

 2019 2018

PwC

Revisionsuppdrag 270 219

Övriga tjänster 0 27

 270 246

Not 7.  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

 2019 2018

Medelantalet anställda

Kvinnor 16 16

Män 23 24

 39 40

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 859 1 257

Övriga anställda 17 976 17 492

  19 835 18 749

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 960 215

Pensionskostnader för övriga anställda 2 380 124

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 6 956 6 646

  10 296 6 985

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader 30 131 25 734

Könsfördelning bland ledande befattningshavare (%)

Andel kvinnor i styrelsen 43 57

Andel män i styrelsen 57 43

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 60 60

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 40  40 

Avtal om avgångsvederlag
Vd har rätt till 12 månader med full lön vid uppsägning från bolagets 
sida.

Not 8.  Förvaltningsfastigheter

 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 1 270 482 1 187 711

Inköp 0 2 950

Försäljningar/utrangeringar –449 –223

Överfört från pågående ny- och ombyggnad 347 361 80 045

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 617 394 1 270 483

Ingående avskrivningar –367 135 –344 396

Försäljningar/utrangeringar 155 65

Årets avskrivningar –31 759 –22 803

Utgående ackumulerade avskrivningar –398 739 –367 134

Ingående nedskrivningar 0 –20 000

Återförda nedskrivningar  20 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 1 218 655 903 349

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

 2019 2018

Utdelningar på innestående medel från HBV 2 0

Ränteintäkter från anslutningslån 26 28

 28 28

Not 10.  Bokslutsdispositioner

 2019 2018

Koncernbidrag –459 –664

Återföring från periodiseringsfond 0 17 264

 –459 16 600

Not 11.  Skatt på årets resultat

 2019 2018

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt –42 –151

Uppskjuten skatt (20,6%) –4 472 –2 900

Totalt redovisad skatt –4 514 –3 051

 2019 2018
  % Belopp % Belopp

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt  21 041  22 102

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 –4 503 22,00 –4 862

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  –21  –46

Skatteeffekt av kostnader som ska 
dras av men som inte ingår i det 
bokförda resultatet  –   359

Effekt av ändrade skattesatser  11  1 512

Skatteeffekt av schablonränta 
på periodiseringsfond  –   –14

Redovisad effektiv skatt 20,78 –4 512 13,80 –3 051
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Not 12.  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 2 807 2 728

Inköp 0 79

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 807 2 807

Ingående avskrivningar –2 319 –2 094

Årets avskrivningar –215 –225

Utgående ackumulerade avskrivningar –2 534 –2 319

Utgående redovisat värde 273 488

Not 13.   Aktiverad ränta avseende materiella  
anläggningstillgångar

I materiella anläggningstillgångars ackumulerade anskaffningsvärde 
ingår aktiverad ränta enligt följande:

 2019-12-31 2018-12-31

Bro Prästgård 6:31 873 873

Kungsängens kyrkby 2:293 2 703 2 703

Kungsängens kyrkby 2:75 677 677

Kungsängens kyrkby 2:76 496 496

 4 749 4 749

Inga räntekostnader har aktiverats under året.

Not 14.  Inventarier, verktyg och installationer

 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 975 7 944

Inköp 600 111

Försäljningar/utrangeringar –160 –80

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 415 7 975

Ingående avskrivningar –6 478 –5 881

Försäljningar/utrangeringar 160 80

Årets avskrivningar –752 –678

Utgående ackumulerade avskrivningar –7 070 –6 479

Utgående redovisat värde 1 345 1 496

Not 15.   Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningar

 2019-12-31 2018-12-31

Ingående nedlagda kostnader 315 524 335 402

Under året nedlagda kostnader 43 517 60 867

Under året genomförda aktiveringar –347 361 –80 045

Omvärderat till underhåll – –701

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 680 315 523

Utgående redovisat värde 11 680 315 523

Not 16.  Andra långfristiga värdepappersinnehav

 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 65 65

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 65

Utgående redovisat värde 65 65

Not 17.  Andra långfristiga fordringar

 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 365 407

Avgår kortfristig del –44 –41

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 321 366

Utgående redovisat värde 321 366

Den långfristiga fordran avser anslutningslån till E.ON.

Not 18.  Uppskjuten skattefordran

 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 277 0

Tillkommande fordringar –291 6 277

Utgående restvärde enligt plan 5 986 6 277

Den långfristiga skattefordringen avser uppskjuten skatt på skillna-
den mellan bokföringsmässiga och skattemässiga underskott.

Not 19.  Checkräkningskredit

Vid bokslutsdagen fanns ingen checkräkningskredit beviljad.  
Inte heller föregående år fanns någon checkräkningskredit beviljad.

Not 20.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda kostnader 5 501 1 899

  5 501 1 899

Not 21.  Obeskattade reserver

 2019-12-31 2018-12-31

Periodiseringsfond 0 0

Not 22.  Uppskjuten skatt

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders 
redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skill-
nader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat 
i uppskjutna skattefordringar och skulder:

 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjutna skattefordringar

Outnyttjade skattefordringar 5 986 6 277

  5 986 6 277
Uppskjutna skatteskulder

Fastigheter –38 740 –34 558

  –38 740 –34 558

Not 23.  Upplåning

Räntebärande skulder

Lånebelopp 2019-12-31 2018-12-31

Långfristiga skulder 925 900 925 900

  925 900 925 900
Den del av långfristiga skulder som förfaller  
till betalning senare än fem år efter balansdagen 158 000 347 400
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Kapitalbindning
I bolagets skulder till kreditinstitut ingår 36 000 tkr (132 000 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.

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

 Mindre än 1 år 1–5 år Mer än 5 år Totalt 

Per 2019-12-31

Total upplåning 925 900 0 0 925 900

Effekt av ränteswappar 365 900 80 000 480 000 925 900

Vägda genomsnittliga effektiva räntesatser på lån uppgick till:

(%) 2019 2018

Långfristiga skulder till kreditinstitut 1,18 1,02

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0 0

Upplysning om verkliga värden

Redovisade och verkliga värden på vissa skulder är enligt följande:

 Redovisade belopp Verkliga värden
 2019 2018 2019 2018

Ränteswapp, från 3M Stibor 
till fast ränta 560 000 560 000 –29 041 –25 747

Verkliga värden baseras på diskonterade kassaflöden med använd-
ning 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.

Not 24.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna räntekostnader 860 628

Förutbetalda hyresintäkter 22 499 18 285

Övriga poster 6 535 9 038

  29 894 27 951

Not 25.  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar 32 726 3 706

Resultat vid försäljning av anläggning 282 153

Förändring av avsättningar 231 –1 485

Kostnadsfört från pågående projekt  701

Övrigt 22 63

Summa justeringar 33 261 3 138
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Not 26.  Eventualförpliktelser

 2019-12-31 2018-12-31

Garantibelopp Fastigo 354 328

Summa ansvarsförbindelse 354 328

Not 27.  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Upplands-Brohus har stora utmaningar framför sig att utvecklas 
hållbart. En av de stora utmaningarna är upprustning av 60–70-tals-
beståndet samtidigt som nya bostäder ska byggas. Under nästa år ska 
en plan för upprustning av bostadsområden tas fram tillsammans med 
hyresgästerna. Vår förhoppning är att kunna starta nybyggnationen av 
ca 130 lägenheter på Kokillbacken i Kungsängen under nästa år. Sedan 
står nyproduktion på Köpmanvägen i Bro på tur med 45 lägenheter. 

En annan utmaning är att leva upp till dagens och framtidens hyres-
gästers förväntningar. Därmed kommer under nästa år en ny organisa-
tion att sjösättas. Målet är ökat kundfokus, effektivare basförvaltning 
och en klarare målstyrning.

Vi fortsätter att fördjupa och utveckla vårt samarbete med Hyres-
gästföreningen, både centralt och lokalt, för att bland annat arbeta 
med trygghetsåtgärder i bostadsområdena. Ett annat samarbete som 
kommer att bli mer konkret under de kommande åren är medlem skapet i 
Bro Utveckling, en BID (Business Improvement District) i Bro där olika 
intressenter samarbetar i en gemensam organisation för ett mer socialt 
hållbart Bro.

Not 28.  Disposition av vinst eller förlust

(kr)  2019-12-31

Förslag till vinstdisposition

Balanserad vinst  194 146 643

Årets vinst  16 527 054

  210 673 697

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel  
disponeras så att i ny räkning överföres  210 673 697

Not 29.  Eventualtillgångar

En tvist pågår mellan AB Upplands-Brohus och Serneke Sverige AB 
angående entreprenaden på Bagar- och Målarvägen i Bro. Tvisten avser 
dels kvalitet på leveransen och dels huruvida det är levererat i tid. Enligt 
avtalets förseningsklausul har Upplands-Brohus rätt till ett förseningsvi-
te som uppgår till 1% av produktionskostnaden vilket är 143,6 mnkr.

 2019-12-31 2018-12-31

Förseningsvite 100 0

 100 0

Resultat- och balansräkningen kommer att 
föreläggas på årsstämma för fastställelse.
Kungsängen, 3 mars 2020 

JAN-ERIK BJÖRK
Ordförande

MAIT JOHANSSON
1:e vice ordförande

BIRGITTA HELENA NYLUND
2:e vice ordförande

TOMMY SVENSSON

CHRISTINA BROFALK

GUNNAR GREDENMAN

KRISTIAN CRONSELL

ANN HERMANSSON ALM
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats  
14 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

SOFIA PETERSSON
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Aktiebolaget Upplands-Brohus,  

organisationsnummer 556094-8613

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen för Aktiebolaget Upplands- 
Brohus för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Aktie-
bolaget Upplands-Brohuss finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för Aktiebolaget Upplands-
Brohus.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till Aktiebolaget Upplands-
Brohus enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra 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 årsredovis-
ningslagen. 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 felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 

Vi tillstyrker att bolagsstämman dispo-
nerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till Aktiebolaget Upplands-Brohus 
enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra 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 an-
nat 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 orga-
nisation 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.

ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen 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 realis-
tiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehål-
ler våra 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. Felaktighe-
ter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag 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 vårt 
ansvar för revisionen av årsredovisningen 
finns på Revisorsinspektionens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/revi-
sornsansvar. Denna beskrivning är en del 
av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning 
för Aktiebolaget Upplands-Brohus för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.
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Bolagets struktur för intern kontroll har 
följts upp på en övergripande nivå. Vi har 
träffat den auktoriserade revisorn och 
bolaget för att stämma av våra respektive 
granskningsinsatser och resultatet av 
dessa. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har 
skötts på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll under 2019 har varit tillräcklig.

Kungsängen, 7 april 2020

ROGER GERDIN

THOMAS LJUNGGREN

Av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda  
lekmannarevisorer

Vi, av fullmäktige i Upplands-Bro kom-
mun utsedda lekmannarevisorer har 
granskat AB Upplands-Brohus verksam-
het. Styrelse och verkställande direktör 
svarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de föreskrif-
ter som gäller för verksamheten. I vår 
granskning har EY biträtt oss som sak-
kunnigt biträde.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att 
granska verksamhet och intern kontroll 
samt pröva om verksamheten bedrivits 
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktie-
bolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente, samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstäm-
man fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning. 

Under året har två fördjupade gransk-
ningar genomförts med bäring på bola-
gets verksamhet. Granskningarna har 
rört diarieföring av allmänna handlingar 
samt efterlevnad av dataskyddsförord-
ningen GDPR. Brister har identifierats i 
båda granskningarna och rekommenda-
tioner för fortsatt utveckling har lämnats 
till bolaget. Lekmannarevisorerna har 
också genomfört en förstudie av den in-
terna kontrollen kopplat till hanteringen 
av bostadskön men bedömt att det inte 
finns skäl att genomföra en fördjupad 
granskning. 

Granskningsrapport för år 2019
Till bolagsstämman i Aktiebolaget Upplands-Brohus,  

organisationsnummer 556094-8613

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av 
förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrel-
seledamot 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.

Vårt mål beträffande revisionen av försla-
get till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sve-
rige 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 vårt ansvar 
för revisionen av förvaltningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisorns-
ansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Stockholm, 14 april 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

SOFIA PETERSSON
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelsen avser den lagstadgade årsredovisningen på sidorna 4–12 och 15–23.

Vid denna tidpunkt fanns inte någon (slutlig version av) annan information upprättad varför revisionsberättelsen  
inte innehåller något avsnitt om annan information än årsredovisningen.
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VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖR

TEKNIKVERKSAMHETSSTÖD

BOSTÄDER

AFFÄRSOMRÅDE

LOKALER

AFFÄRSOMRÅDE

STAB STAB

LEDNINGSGRUPPEN
Består av verkställande direkör Ann Hermansson Alm och ovan nämnda chefer.

Organisation & företagsledning
Bolaget är organiserat enligt nedanstående organisationsschema.

Ansvarar för förvaltning av  
bostäder samt uthyrning och för-
valtning av kommersiella lokaler.

chef håkan örnelius

Ansvarar för förvalt-
ning av kommunens 
verksamhets lokaler.
chef susanne bovallius

Ansvarar för drift  
och under håll av samtli ga 
fastigheter, vitvaror  
med mera.
chef mikael reijer (tf)

Ansvarar för uthyrning av 
bostä  der, ekonomi och finans-
frågor i syster bolag samt löner 

och personal redovisning. 
chef lena erdhage

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordinarie ledamöter

Jan-Erik Björk (kd)
Ordförande

Mait Johansson (m)
1:e vice ordförande

Birgitta Nylund (s)
2:e vice ordförande 

Christina Brofalk (c)
Gunnar Gredenman (l)
Tommy Svensson (s)
Kristian Cronsell (s)

Ersättare & övriga

Karl-Erik Lindholm (kd)
Tom Slettengren (m)

Lars Brofalk (c)
Sören Fridman (l)

Helena Austrell (s)
Lise-Lotte Norberg (s)

Amal Yazigi (v)

Av bolagstämman utsedd revisor

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
med huvudansvar:

Sofia Petersson
Auktoriserad revisor

Av kommunen utsedda  
lekmannarevisorer

Thomas Ljunggren
Roger Gerdin
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Område  1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Totalt Lgh.area (m²) Hyra kr/m² Lokalarea  Garage P-plats

BRO

Bagarvägen/Målarvägen 39 76 63 0 0 178 10 130 1 792 0 0 0
Fasanstigen 30 26 151 46 5 258 19 092 997 373 55 193
Fasanstigen 37-47 0 22 8 0 0 30 1 481 1 327 0 0 0
Örnstigen 13 15 94 14 3 139 10 226 984 84 56 92
Råbystigen 63 95 203 43 13 417 28 120 1 113 188 158 275
Fågelvägen 28 8 0 0 0 36 1 200 158 0 0 7
Parkvägen 1 6 0 0 0 0 6 288 1 651 418 – –
Värmevägen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0
Bro Centrum 2 24 3 1 0 30 1 706 1 300 2 880 0 0
Bro vårdcentral 0 0 0 0 0 0 0 0 1 357 0 0
Allégården 16 0 0 0 0 16 576 1 878 232 0 0
Kamrervägen * 6 0 0 0 0 6 282 1 504 218 – –
Norrgården * 49 0 0 0 0 49 1 493 1 954 2 221 0 0
Kamrervägen 1 0 0 0 0 0 0 0 – 0 – –
Summa 252 266 522 104 21 1 165 74 594 1 177 9 970 269 567

KUNGSÄNGEN

Östervägen 64-82 18 36 6 0 0 60 2 962 1 188 195 10 27
Bergvägen 111 58 112 55 1 337 23 255 1 050 393 0 312
Kungsängen centrum 14 8 26 16 0 64 5 038 1 057 2 289 19 73
Kungsängen vårdcentral 0 0 0 0 0 0 0 0 3 571 0 0
Östervägen 3-67 6 26 27 14 3 76 5 458 1 239 1 008 18 60
Östervägen 2-62 16 14 27 10 2 69 4 863 1 258 864 0 0
Kyrkvägen 8 0 37 0 0 0 37 2 216 1 264 0 17 16
Torget 1 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0
Furuhällsvägen 6 14 19 6 7 0 46 2 876 1 455 1 367 0 14
Kungsvägen 1-3 0 23 21 4 4 52 4 207 1 180 29 0 52
Svartviken 0 34 38 17 0 89 6 088 1 410 0 0 96
Hagtorp* 36 0 0 0 0 36 1 238 2 102 1 602 0 0
Kungsgården* 32 0 0 0 0 32 1 104 1 964 1 425 0 0
Kyrvägen 9-11 0 66 6 0 0 72 4 677 1 190 1 771 0 27
Summa 247 321 269 123 10 970 63 982 1 203 14 767 64 677

Total Summa 499 587 791 227 31 2 135 138 576 1 189 24 737 333 1 244
 
* Äldreboenden som blockuthyres till Upplands-Bro kommun. I den ekonomiska redovisningen betraktas även bostadsdelen som lokal.
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AB Upplands-Brohus ingår i en koncern som ägs av moderbolaget, 

Upplands-Bro Kommunföretag AB, som in sin tur 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.  

Bolagens fastigheter är belägna i Upplands-Bro kommun, som  

har 30 000 invånare. Bolagen äger och förvaltar tillsammans  

cirka 2 100 lägenheter och 125 000 m² kommersiella och  

kommunala verksamhetslokaler.

besöksadress  Östervägen 5
postadress  Box 2070, 196 02 Kungsängen 
telefon växel  08-562 487 00
e-post  info@ubh.se
webb  www.ubh.se

Trygghet
Engagemang

Kvalitet


