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År 2012 i sammandrag
•	 Varmhyror höjdes 1 januari med 2,75 %, kallhyror   
 med 1,75 %.
•	 2013	och	2014	höjs	varmhyror	för	bostäder	per	1	jan- 
	 uari	med	en	krontalshöjning	som	vägt	ger	1,5	%		
•	 Nyproduktion	av	32	lägenheter	i	kvarteret	Tusen- 
	 fotingen	har	färdigställts	med	inflyttning	per	1	okto-	
	 ber	2012.								
•	 Antalet	lediga	lägenheter	är	fortfarande	lågt.
•	 Kreditinstitutens	räntor	har	sänkts.	Långa	räntor		 	
	 attraktiva.
•	 Beslut	om	att	bolaget	ska	ingå	i	kommunal	intern	 	
	 bank.
•	 Hamnstaden	är	framtidens	nya	stadsdel.	Av	totalt		 	
	 1500	lägenheter	kommer	AB	Bostäder	att	bygga	 
	 ca	300.	Översiktsplanen	för	området	är	godkänd,		 	
	 detaljplaner	är	påbörjade.	
•	 Nya	ägardirektiv	och	bolagsordning	inför	2013.

2012 2011
     Resultat                  3,2 Mkr 3,8 Mkr
     Omsättning 141,9 Mkr 137,2 Mkr
     Balansomslutning 551,0 Mkr 546,7 Mkr
     Direktavkastning 2,5 % 2,6 %
     Soliditet 20,6 % 20,1 %
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hyresgästerna är våra kunder och vi hoppas att vi kan fort-
sätta vara den bästa hyresvärden i lidköping. att vi är det får 
vi många bevis för, bland annat genom den kundenkät som vi 
har genomfört under 2012. Där visar det sig att 96 % av alla 
hyresgäster är nöjda. 

att inte alla är nöjda är något som vi ständigt jobbar med, 
inte minst genom den affärsplan för åren 2014 – 2019 som vi 
har påbörjat arbetet med. Där kommer vi titta på var vi har vår 
förbättringspotential och lägga en handlingsplan för att stän-
digt vara i en förbättringsprocess. att inte slå sig för bröstet 
utan alltid titta framåt och se vad vi kan göra bättre är den vik-
tigaste egenskapen för ett framgångsrikt företag.

Vi har under året färdigställt ett trygghetsboende på 32 lä-
genheter. Denna nya boendeform där man som minst 70-åring 
kan få ett tryggt boende med lite extra service är just vad 
många äldre känner att man behöver. Detta gör att jag tror på 
konceptet inför framtiden. att vi som fastighetsbolag är med i 
framkant och känner av vad våra kunder vill ha är också viktigt 
för vår planering inför framtida byggnationer.

att vi har verkat i 70 år innebär att företaget har funnits i 
lidköping i generationer. Detta bör bemötas med respekt från 

alla oss som jobbar inom detta anrika och stabila företag – in-
för våra hyresgäster liksom alla lidköpings invånare. 

Vi vet hur man ska agera på marknaden för att bygga lång-
siktiga relationer. ett led i detta var under året att bjuda befint-
liga, gamla och potentiella kunder på jubileumsfestligheter. 
Det blev ett sommar- och ett vinterevenemang där vårt varu-
märke stärktes både internt och externt, vilket blir mer och 
mer viktigt för varje år som går.

avslutningsvis vill jag nämna att detta är det sista vd-ordet 
som jag skriver, eftersom jag nu går vidare till andra utmaningar.  
Jag hälsar min efterträdare välkommen och kan bara konsta- 
tera att ab bostäder i lidköping är i framkant i bostadsbran-
schen i lidköping, och har alla möjligheter att förbli där även 
i framtiden.

Jörgen ehn
VD

2176 lägenheter 
och 87 lokaler 
– det är många hyresgäster som vi är till för!

vd har ordet
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FÖrvaLtningsBerÄtteLse

styrelsen och verkställande direktören för aktie- 
bolaget bostäder i lidköping, organisationsnum-
mer 55 60 40 – 9848, avger härmed årsredovis-
ning för verksamheten 2012, bolagets 71:a verk-
samhetsår. (belopp inom parentes avser motsva-
rande tal 2011).
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verksamhet
ab bostäder i lidköping ägs i sin helhet av lidköpings kom- 
mun. Företagets affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta 
bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och att er-
bjuda sina kunder ett tryggt boende med hög kvalitet.

AB Bostäder ska 
•  erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende i välskötta  
 och attraktiva fastigheter
• ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar
• ha en sund och stabil ekonomi

ab bostäder ingår i det byggherrekonsortium som har till 
uppgift att medverka i planering, genomförade och finansie-
ring av den nya stadsdelen Hamnstaden. under året har kon-
sortieavtalet undertecknats och översiktsplanen har antagits. 
Detaljplanen för området är påbörjad. Detta medför att alla 
frågor rörande föroreningar, reningsverk, buller, höjd på vat-
tennivån på Vänern m m som har med denna byggnation att 
göra ska vara lösta innan byggnationen startas. tidplanen har 
successivt reviderats och med hänsyn till hur arbetet fortskri-
der kommer byggnationen troligen att påbörjas 2015.

organisations- 
tiLLhÖrighet
bolaget är medlem i branschorganisationen sabo (sveriges 
allmännyttiga bostadsföretag), HbV (Husbyggnadsvaror för-
ening u p a) samt Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgi-
varorganisation).

Fastigheter
Verksamheten under 2012 har omfattat förvaltning av bola-
gets fastigheter samt nyproduktion av bostäder. 

under året har nyproduktion av 32 s k trygghetsbostäder 
slutförts i kvarteret Tusenfotingen 5. investeringen uppgick 
till 48 mkr vilket var enligt budget. inflyttning gjordes fr o m 
1 oktober. Vid årsskiftet var fyra lägenheter i kvarteret lediga 
för uthyrning.

sammanlagda taxeringsvärdet för bolagets fastigheter 
uppgår till 1 064 mkr (1 026).

samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade utan angivan-
de av belopp. maskiner och inventarier samt förråd är försäk-
rade till betryggande belopp.

specifikation över förvaltade fastigheter, anskaffningsvär-
den m m framgår av tabellbilaga.

Förvaltnings- 
berättelse



FÖrvaLtningsBerÄtteLse Tryggt

– 8 –

Nya Trygghetsboendet på Östergårdsgatan 26



– 9 –

FastighetsFÖrvaLtning

Fastighetsunderhåll
De för år 2012 planerade underhållsarbetena har, med några 
undantag, genomförts enligt planerna. bland större under-
hållsåtgärder kan följande nämnas:

omfattande renovering av fasaden har genomförts på fas-
tigheten Tisbe 1. samtidigt har utemiljö samt skalskydd rus-
tats upp.

på fastigheterna Skalbaggen 4 – 18, Konståkaren 5, Sävaren 
5:16 har fönster bytts ut. 

på fastigheterna Poppeln, Päronträdet och Porsen samt Ge-
tingen har utemiljön uppgraderats. på fastigheten Skopan har 
nytt bokningssystem och skalskydd installerats.

Vidare har energibesparande åtgärder genomförts i flera fas- 
tigheter bl a genom att installera rörelsestyrd belysning i trapp- 
hus, källare och vindar.

Företagets fastigheter har en god teknisk status, eftersom om- 
fattande underhåll har kunnat genomföras under ett flertal år.

Finansiering
under året har kommunen beslutat bilda en internbank som 
kommer att samordna finansieringen för kommunen och alla 
dess bolag. ett internbanksråd har bildats där ab bostäder 
finns representerade för att tillvarata bolagets intressen. må-
let med internbanken är att få en helhetssyn på all finansiering 
samt att på sikt kunna få lägre lånekostnader.

lägenhetsunderhåll
Vårt system med hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (Hlu) om- 
fattar företagets samtliga lägenheter. under 2012 har 1,2 mkr 
utbetalats i hyresrabatt till kunder, som valt att avstå från det 
planerade lägenhetsunderhållet.

Miljöarbete
Företagets miljöpolicy lyder
• AB Bostäder ska på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla 
sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö
• Vi ska verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder 
hög kvalitet
• Miljöpolicyn täcker hela AB Bostäders verksamhet, såväl 
drift och föraltning som ombyggnad och nyproduktion.

ab bostäder är sedan år 2000 miljödiplomerade av göte-
borgs miljö- och Hälsoförvaltning. revision har skett under 
året och nu gällande miljödiplomering fortsätter att gälla till 
år 2014. 

i affärsplanen har styrelsen satt som mål att till år 2016 spara 
20 % av 2007 års energiförbrukning.

ab bostäder har upprättat ett särskilt dokument, ”miljöbok-
slut 2012”, där en detaljerad redovisning av företagets miljö- 
arbete finns beskrivet.

nybyggnationer uppförs fr o m det nya trygghetsboendet en-
ligt miljöklass silver.

marknad

bostäder
totalt sett finns i lidköpings kommun ca 18 000 bostäder, va-
rav ca 4 000  upplåts med hyresrätt. av dessa äger ab bostäder 
2 176 lägenheter. marknadsandelen av hyresrätter är således 
drygt 50 % medan andelen av det totala bostadsbeståndet är 
ca 12 %.

uthyrningsgraden har under året i genomsnitt uppgått till 
99,1 % (99,1). Vid årets slut fanns 20 (8) lediga lägenheter.

Den externa avflyttningen har under året varit 15,1  % (16,1). 
Härtill kommer intern omflyttning som uppgått till 6,4 % (6,5).

Den genomsnittliga kvarboendetiden uppgår 2012 till 6 år 
och 6 månader. 887 lägenheter (41 % av vårt lägenhetsbestånd) 
 har vid årsskiftet varit uthyrda till samma kund minst 6 år.

lokaler
inom företaget finns 87 lokaler om sammanlagt 16 065 m2, 
som hyrs ut i kommersiellt syfte eller till offentlig verksamhet. 

hyror
överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyror för 
2012 genomfördes per 2012 – 01 – 01 med 2,75 % för varm- 
hyror och 1,75 % för kallhyror.

i november träffades överenskommelse med Hyresgästför-
eningen om att höja hyrorna fr o m 2013 – 01 – 01. Höjningen 
gjordes i fasta krontal på mellan 50 och 120 kr/månad bero-
ende på antalet rum i lägenheten. samma höjning i krontal 
avtalades också om för 2014 fr  o m 2014 – 01 – 01. Varmhyror 
för bostäder höjs därmed genomsnitsligt med 1,5 %, kallhyror 
med 1,2 % . 

ekonomi

Finansiering
under året har kommunstyrelsen beslutat om en gemensam 
internbank för lidköpings kommun och dess helägda bolag 
fr o m 2013-01-01. en ny finanspolicy har i samband med detta 
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 antagits av styrelsen. i policyn framgår bl a vilka intervall på 
lånens kapital- och räntebindningstider som ska eftersträvas.

ab bostäders låneportfölj uppgår till 400 mkr (401). med 
anledning av minskade räntor på kortfristiga lån (stibor 90) 
och mycket låga räntor på långfristiga lån har räntebindnings-
tider på lånen förlängts under året. 

kapitalbindningen ligger kvar
som en följd av högre räntor första halvan 2012 har företa-
gets räntekostnader för helåret ökat till 3,8 % (3,6). genom-
snitträntan på lånen per 31 december 2012 uppgår till 3,55 % 
(3,88). 

Den genomsnittliga räntebindningstiden på lånen 31 de-
cember 2012 uppgår till 3,1 år (2,8) medan kapitalbindnings-
tiden är 4,2 år (4,2).

värdering av Fastigheter
ab bostäder har gjort en intern avkastningsvärdering av före-
tagets fastigheter för att utröna om något nedskrivningsbehov 
av fastigheternas bokförda värden föreligger. bedömningen är 
att det f n inte finns anledning att tro att företagets fastigheter 
är för högt värderade.

resultatöversikt
Företagets kassaflöde (före förändring av rörelsekapital) upp-
går till 19,3 mkr (20,3), vilket är 13,6 % (14,8) av intäkterna. 

ab bostäders direktavkastning på marknadsvärdet uppgår 
till 2,5 % (2,6) och soliditeten har ökat till 20,6 % (20,1). 

att ha en god soliditet är viktigt för den långsiktiga trygg-
heten och för företagets framtida finansieringsvillkor. genom-
snittlig soliditet bland samtliga sabo-företag uppgick 2011 
till 21,8 %. lidköpings kommun har i det nya ägardirektivet 
angivit att direktavkastningen bör vara i 2 – 3 % av marknads-

styrelsens yttrande till Föreslagen vinstutdelning
styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna ka-
pital efter den föreslagna vinstutdelningen, samt att den före-
slagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till det som anges 
i 17 kap 3§ andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verk-
samhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt).

styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter den före-
slagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i re-
lation till verksamhetens art, omfattning och risker.

Balanserad vinst 53 089 923,17
Årets resultat 3 194 315,06
summa 56 284 238,23

styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmed-
len disponeras på följande sätt:

Utdelning till aktieägaren* 100 800,00
Balanseras i ny räkning 56 183 438,23
 summa 56 284 238,23

* utdelning baseras på 2,52 % på insatt kapital

värdet och att soliditeten bör vara lägst 15 %. båda dessa krav 
är uppfyllda 2012. 

FÖrsLag tiLL  
vinstdisPosition
till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

resuLtat
Bolagets resultat för 2012 och ställning 31/12 

2012 framgår av följande resultat- och balans-

räkningar jämte kassaflödesanalys. AB Bostä-

der redovisar efter bokslutsdispositioner och 

skatt ett överskott på 3 194 315:06 kronor. 

inFlyttningsår För kvarboende kunder
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renovering av Herngrenska huset
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under renoveringen av Herngrenska huset bevarades 
upphittade föremål från svunna tider.
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resultaträkning
FÖr verksamhetsÅret 1/1 – 31/12  (tkr)

 not 2012 2011
nettoomsättning 1   
– Hyresintäkter 2 141 162 136 540
– övriga förvaltningsintäkter 3 722 719
Summa nettoomsättning  141 884 137 259
    
FastigHetskostnaDer    
– Driftkostnader 4 -53 385 -49 932
– underhållskostnader 5 -37 831 -37 622
– Fastighetsskatt  -3 765 -3 461
– administrations- och försäljningskostnader  -11 448 -10 516
– avskrivningar 6 -16 676 -16 410
Summa fastighetskostnader  -123 105 -117 941
    
bruttoresultat 7 18 779 19 318
    
rörelseresultat  18 779 19 318
    
resultat från finansiella anläggningstillgångar  114 97
övriga ränteintäkter  208 572
räntebidrag  14 80
räntekostnader  -15 251 -14 691
    
resultat eFter Finansiella poster  3 864 5 376
bokslutsdispositioner 8 549 -98
skatt  9 -1 219 -1 462
    
årets resultat  3 194 3 816

Fastighetsvärden och direktavkastning
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Balansräkning
Per 31/12 (tkr)

 not 2012 2011
TILLGÅNGAR     
  
anläggningstillgångar    
materiella anläggningstillgångar     
– byggnader 10 497 630 463 723 
– mark 11 34 363 33 163  
– markanläggningar 12 56 70 
– inventarier 13 1 526 2 041    
– pågående anläggningar 14 130 13 556  
  
Finansiella anläggningstillgångar    
– aktier och andelar  15 126 126  
– andra långfristiga fordringar 16 1 175 1 075 
Summa anläggningstillgångar  535 006 513 754  
  
   
omsättningstillgångar     
Varulager m m    
– Förnödenheter och förråd  115 164 
 
kortfristiga fordringar    
– Hyres- och kundfordringar   897 336 
– övriga fordringar 17 183 11
– Förutbetalda kostnader och 18 8 040 3 186
    upplupna intäkter    
kassa och bank 19 6 722 29 313  
  
Summa omsättningstillgångar  15 957 33 010  
  
summa tillgångar  550 963 546 764

soliditet

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

20

5

15

10

0

15 15
16

15

17 17
18

19 19
20

21



– 14 –

Balansräkning
Per 31/12 (tkr)

 not 2012 2011
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 
eget kapital    
bundet eget kapital    
– aktiekapital (50 000 aktier med kvotvärde 100 kr)     5 000 5 000
– reservfond   45 000 45 000 

Fritt eget kapital     
– balanserad vinst 20 53 090 49 352 
– årets resultat  3 194 3 816 
Summa Eget kapital  106 284 103 168 
    
obeskattaDe reserVer 21 8 960 9 509 
 
långFristiga skulDer     
– skulder till kreditinstitut 22 400 460 401 320 
    
kortFristiga skulDer    
– leverantörsskulder  20 923 17 106 
– skatteskuld  384 272 
– övriga kortfristiga skulder  630 250 
– upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 13 322 15 139 
Summa kortfristiga skulder  35 259 32 767 
    
summa eget kapital ocH skulDer  550 963 546 764 
    
ställDa panter     
– Fastighetsinteckningar  0 0 

ansVarsFörbinDelser    
– garantiförbindelse Fastigo  217 213 
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kassaflödesanalys
(tkr)

 not 2012 2011
Den löpanDe VerksamHeten    
bruttoresultat  18 779 19 318 
avskrivningar som belastat resultatet  16 676 16 410 
Jämförelsestörande post  0 0 
ränteintäkter och liknande poster  322 669 
räntebidrag  14 80 
räntekostnader  -15 251 -14 691 
inkomstskatt  -1 219 -1 462 
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  19 321 20 324 
 
kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:     
– ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  -5 539 -242 
– ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder  2 492 -4 540 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 274 15 542 
    
inVesteringsVerksamHeten    
Förvärv av fastigheter  -1 200 0 
investeringar i fastigheter  -36 723 -22 937 
Försäljning av fastigheter  0 0 
Förvärv av inventarier  95 -1 150 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -37 828 -24 087 
    
FinansieringsVerksamHeten    
upptagna långfristiga lån  40 000 157 700 
inlösen av långfristiga lån  -40 000 -157 700 
amortering av långfristiga lån  -860 -860 
ökning av långfristiga fordringar  -99 -92 
aktieutdelning  -78 -56 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 037 -1 008 
    
årets kassaFlöDe  -22 591 -9 553 
 
likViDa meDel ViD årets börJan  29 313 38 866 
 
summa likViDa meDel ViD årets slut 19 6 722 29 313 



övre raden: kristina, ingrid, Joakim W, Jimmy, annelie k, stefan, gunilla, anders, peter J, björn, eva,  
 Joakim t, thina, Jörgen, erik, Helén, nicklas, peter g, klas-arne och Jonas
sittande:  per e, ulrika, annika, rogert, mattias, bengt, lars-göran och ulf
Frånvarande:  anneli g och bo-göran
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gårdstvättstuga på skaragatan 14-18
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not 2 

Hyresintäkter    
 
 2012  2011 
Bruttohyra    
– bostäder 127 565  122 402 
– lokaler 13 733  13 528 
– garage 2 362  2 363 
– p-platser 805  785 

Avgår outhyrda objekt    
– bostäder -1 553  -1 433 
– lokaler -1 030  -380 
– garage -375  -363 
– p-platser -180  -163 
 141 328  136 739  
 
avgår rabatter för senarelagt underhåll
samt övriga tillägg och avdrag -166  -199 

Summa hyresintäkter 141 162  136 540 

not 1 

reDoVisnings- ocH  
VärDeringsprinciper 
årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämn- 
dens allmänna råd. branschanpassning har skett efter sabo:s rekommendationer. 
resultaträkningen är funktionsindelad och redovisningsprinciperna är oförändrade 
 i jämförelse med föregående år.    
 Fordringar har upptagits till de belopp som beräknas inflyta. övriga tillgångar 
och skulder har upptagits till sina anskaffningskostnader. periodisering av intäkter 
och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed.
  avtal om ränteswapar har ingåtts i syfte att uppnå önskad räntebindningstid i 
låneportföljen samt att minska ränterisken. intäkter och kostnader för ränteswapar 
nettoredovisas under räntekostnader. Då derivatinstrumenten endast innehas i säk-
ringssyfte marknadsvärderas dessa inte under avtalens löptid. 
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not 3     

öVriga FörValtningsintäkter
 2012  2011 
ersättningar från hyresgäster 296  165 
krav- och inkassoersättning 53  140 
återvunna fordringar 158  95 
Försäljning inventarier 118  254 
övriga ersättningar 99  65 
Summa övriga förvaltningsintäkter 722  719 

    
not 4

DriFtkostnaDer     
 2012  2011 
reparationer 8 270  7 393 
Fastighetsskötsel 14 319  13 724 
uppvärmning 17 150  15 618 
taxebundna kostnader 10 841  10 916 
gemensamma kostnader 2 007  1 481 
revisionskostnad, varav revision 35 (40)*   35  40 
medel till Hyresgästföreningen 763  760 
Summa driftkostnader 53 385  49 932 
*) pWc

not 5     

unDerHåll     
 2012  2011 
lägenheter 12 598  15 455 
lokaler 2 230  1 934 
gemensamt 20 662  19 765 
mark 2 340  468 
Summa underhållskostnader 37 831  37 622 
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not 6    

aVskriVningar     
 2012  2011 
byggnader 15 788  15 414 
markanläggningar 14  14 
inventarier 874  982 
Summa avskrivningar 16 676  16 410 
    
avskrivning enligt plan av inventarier sker med 20 procent av anskaffningsvärdet, 
medan avskrivning av markanläggningar sker med 5 procent av anskaffningsvärdet. 
byggnader avskrives enligt plan med 2 procent på anskaffningsvärdet med undan-
tag för s k specialfastigheter, där avskrivning sker med 3 procent.

not 7

anställDa ocH  
personalkostnaDer    
 
 2012  2011
antal anställda 29  28
varav män 19  18
    
löner, anDra ersättningar ocH sociala kostnaDer   
styrelse och VD 877  793
övriga anställda 10 247  9 592
sociala kostnader 4 656  4 219
Summa 15 780  14 604 
varav pensionskostnader  1 081  902
    
könsFörDelning    
styrelsen består av 4 (4) män och 3 (3) kvinnor medan ledningen består av 3 (3) 
män och 1 (1) kvinna)

not 9

skatt     
 2012  2011 
aktuell skatt på årets resultat 1 219  1 462 
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not 10  

anskaFFningsVärDen byggnaDer
 2012  2011 
ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 780 126  759 108 
nyanskaffningar 36 138  1 433 
omklassificering 13 556  19 585 
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 829 820  780 126  
   
ingående ackumulerade avskrivningar 
enligt plan 316 403  300 989 
årets avskrivningar enligt plan 15 788  15 414 
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan 332 191  316 403  
   
Utgående bokfört restvärde 497 629  463 723 

    

taxeringsvärden
 2012  2011 
byggnader 807 648  775 424 
mark 255 964  250 748 
Summa taxeringsvärde 1 063 612  1 026 172

not 11 

anskaFFningsVärDen mark
 2012  2011 
ingående ackumulerade anskaffningsvärden 33 163  33 163 
nyanskaffning 1 200  0 
omklassificering 0  0 
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 34 363  33 163
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gårdsmiljö på norra torngatan 10 i kvarteret argus.
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not 12 

anskaFFningsVärDen 
markanläggningar    
 2012  2011 
ingående ackumulerade anskaffningsvärden 278  278
omklassificering  0  0
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 278  278 
ingående ackumulerade avskrivningar
enligt plan 208  194
årets avskrivningar enligt plan 14  14
Utgående ackumulerade avskrivningar
enligt plan 222  208
Utgående bokfört restvärde 56  70

NOT 13 

anskaFFningsVärDe  
inVentarier     
 2012  2011  
ingående ackumulerade anskaffningsvärden  9 841  9 419 
nyanskaffningar  359  1 150 
Försäljningar och utrangeringar -1 245  -728 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 955  9 841 
ingående ackumulerade avskrivningar 
enligt plan 7 800  7 546 
återförs: ackumulerade avskrivningar på 
försäljningar och utrangeringar -1 246  -728 
årets avskrivningar enligt plan 875  982 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
enligt plan 7 429  7 800 
Utgående bokfört restvärde 1 526  2 041 
    

 
NOT 14 

pågåenDe anläggningar
 2012  2011  
ingående ackumulerade anskaffningsvärden 13 556  11 638 
nyanskaffningar  130  21 503 
omklassificering -13 556  -19 585 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 130  13 556 
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not 15

aktier ocH anDelar     
    2012 2011 
ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden  126 126
inköp   0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  126 126
    

sPeciFikation    
    Aktier/ Aktier/
Namn Org.nummer Säte andelar andelar
Husbyggnadsvaror 
(HbV)              702000-9226 stockholm   1     1
Vinninga eDF 769000-2485 Vinninga    362 362
sabo byggnads-
försäkrings ab     516401-8441 stockholm   50  50

not 16

anDra långFristiga ForDringar 
    2012 2011  
ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 075 983
tillkommande fordringar  100 92
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 175 1 075
    
 
  
not 17

öVriga ForDringar
    2012 2011  
momsfordran   163 0 
övrigt   20 11 
Summa övriga fordringar  183 11
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not 18

FörutbetalDa kostnaDer ocH 
upplupna intäkter   
 2012  2011 
Förutbetalda försäkringar 711  624
Fordran investeringsstöd länsstyrelsen 
trygghetsboende 4 678  0
övriga upplupna intäkter 2 651  2 562
Summa förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 8 040  3 186
    

not 19    

likViDa meDel    
 2012  2011  
kassa  0  2
bank 6 722  29 311
Summa likvida medel 6 722  29 313
    

   
not 20

balanseraD Vinst 
av 2011 års disponibla vinstmedel har enligt årsstämmans beslut 53 089 923:17 
kronor balanserats i ny räkning samt resterande 78 000:- kronor utdelats till  
aktieägaren, lidköpings kommun.    
    
    
    
not 21 

obeskattaDe reserVer  
 2012  2011 
periodiseringsfond (räkenskapsår 2006)   2 092
periodiseringsfond (räkenskapsår 2007) 443  443
periodiseringsfond (räkenskapsår 2008) 2 105  2 105
periodiseringsfond (räkenskapsår 2009) 1 856  1 856
periodiseringsfond (räkenskapsår 2010) 1 160  1 160
periodiseringsfond (räkenskapsår 2011) 1 853  1 853
periodiseringsfond (räkenskapsår 2012) 1 543  0
Summa obeskattade reserver 8 960  9 509
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not 22

FörFallotiDer på långFristiga 
skulDer    
 2012  2011 
Förfallotidpunkt mindre än 1 år från  
balansdagen 97 560  40 000
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen 262 900  261 620
Förfallotidpunkt mer än 5 år från 
balansdagen 40 000  99 700
Summa långfristiga skulder 400 460  401 320
    
Formellt kortfristiga skulder redovisas som långfristiga, eftersom avsikten 
är att de ska förnyas.

    
not 23 

upplupna kostnaDer ocH  
FörutbetalDa intäkter  
 2012  2011 
upplupna löner och semesterersättningar 1 841  1 705
upplupen skuld för socialförsäkring 270  246
upplupna kostnadsräntor 2 281  2 321
Förskottsbetalda hyror 8 880  10 067
övriga upplupna kostnader 50  800
Summa upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 13 322  15 139
     
   

byggnaders anskaFFningsvärde och lån
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not 24 

öVrig not    
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bolagets styrelse har under året haft följande sammansättning:   
 
Ordinarie ledamöter  Suppleanter 
Marita Bengtsson, ordförande  Christer Karlsson 
Carin Lexmon, vice ordförande  Jan Söderlund 
Lena Blomgren  Stefan Amidzic 
Karl Sandgren  Vahida Mehinovic 
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Vår kvartersvärd Peter Gren på Solhagsvägen 5.



Fem års utVeckling      
      
  2008 2009 2010 2011 2012

FÖrvaLtat BestÅnd      
bostäder antal 2 136 2 117 2 128 2 143 2 176
lokaler antal 101 99 89 88 87
garage antal 533 533 533 527 524
p-platser antal 614 614 613 613 617
s:a uthyrningsenheter antal 3 384 3 363 3 363 3 371 3 404
      
bostadsyta m2 144 115 143 688 144 562 145 666 147 326
lokalyta m2 17 212 16 692 15 668 15 463 16 065
Vägd yta m2 165 589 164 762 164 555 165 438 166 317

resuLtatrÄkning      
omsättning tkr 130 171 133 063 132 725 137 259 141 884
underhållskostnader tkr 34 260 43 559 37 027 37 622 37 831
Driftkostnader tkr 53 578 55 567 59 160 60 448 64 833
Fastighetsskatt tkr 2 614 3 159 3 314 3 461 3 765
avskrivningar tkr 15 473 15 509 15 661 16 410 16 676
Finansiella intäkter tkr 1 466 550 453 749 322
Finansiella kostnader tkr 18 610 14 358 13 064 14 691 15 238
resultat efter finansnetto tkr 7 102 6 391 3 452 5 376 3 864

BaLansrÄkning      
omsättningstillgångar tkr 37 245 45 191 42 320 33 010 15 957
anläggningstillgångar tkr 506 754 496 688 505 986 513 754 535 006
kortfristiga skulder tkr 38 642 32 536 37 307 32 767 35 259
långfristiga skulder tkr 403 900 403 040 402 180 401 320 400 460
obeskattade reserver tkr 8 090 9 150 9 411 9 509 8 960
eget kapital tkr 93 367 97 153 99 408 103 168 106 284

uthYrning      
medelhyra lägenheter kr/m2 794 818 825 846 866
omflyttningsfrekvens % 21,5 20,4 22,7 22,6 22
outhyrda lägenheter antal 11 14 10 8 20
Hyresbortfall, outhyrt tkr 997 2 463 2 269 2 339 3 137
avskrivna fordringar tkr 207 343 84 305 120

nYckeLtaL      
balanslikviditet                1) % 96% 139% 113% 101% 45%
soliditet                           2) % 18,23% 19,17% 19,39% 20,15% 20,56%
räntabilitet totalt kapital 3) % 4,75% 3,82% 3,03% 3,66% 3,48%
avskrivning byggnader    4) % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Övrigt      
anställda antal 28 27 28 28 29
 årsarbetare 27,3 26,4 27,4 27,6 28,7
      

1)  omsättningstillgångar/kortfristiga skulder     
2)  eget kapital+(obeskattade reserver x 78 %) / totalt kapital fr o m 2012 22 % skatt.    
3)  resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital    
4)  avskrivning i % av anskaffningsvärde     

Femårsutvecklingen är enligt respektive års årsredovisning. Justering för förändrade redovisningsprinciper har ej skett.   
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