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BOSTÂDS AB

Kallelse till årsstämma

Aktieägaren i Köpings Bostadsaktiebolag kallas härmed till årsstämma.

Tid: Torsdag den26 mars2020 kl. 13.30.

KBAB:s konferensrum, Sveavägen 18

Med vrinlig halsning

KÖPINGS BOSTADS AB

Elizab eth S alomons son/Peter L andin
ordft)rande VD
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Bilaga: Dagordning, årsredovisning 201 9

Senast ändrat: 201 8-03-07
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KÖPINGS BOSTADS AB

Dagordning för årsstämma Torsdagen den 26 mars 2020 kl. 13.30

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Val av sekreterare vid stämman.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Köpings kommun
Antal aktier Antal röster
309 000 st 309 000 st

Kvotvärdesandel
t00%

5

6.

Val av en eller två justerare

Förslag kommunens ombud Jonny Cle/berg tillsammans med strimmans ordförande

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Kallelsen lrimnades till Köpings kommun den 12/3 2020.

Qidigast 4 veckor senast 2 veckor f\re årsstämman)

Fastställande av dagordning

Framläggande av årsredovisningen, koncermedovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorns rapport.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat och
koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Förslag: Stdmman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens

forslag att balanserade vinstmedel 77 462 758 lcr samt årets vinst I I 189 027 ln
tillsammans 88 651 785 k, disponeras så att till aktiedgaren utdelas 318 270 lcr och att
88 333 515 lçr överfors i ny rdkning.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Förslag: Stcimman

beslutade att i enlighet med revisorernas fi)rslag bevilja styrelsens ledamöter och

v er ks t äll ande dir e h ar e n ansv ar sfrihe t för v erks amhet s år e t 2 0 I 9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Föregående års beslut grillande arvoden:
Till styrelseordförande ett årsarvode på 20 000 lcr om vederbörande rir kommunalråd,
om inte 40 000 lv/år.
Till vice styrelseordförande ett årsarvode på 3 000 lø.
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12.

13

Till övriga ledamoter och ersrittare i styrelsen en ersdttning enligt kommunens regler

fÒr s ammantr äde s arv o de n.

Till den av kommunen utsedda revisorn ett arvode på I 500 kr.

Den auktoriserade revisorn ersätts enligt specfficerade rrikning,

Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse och ersättare samt lekmannarevisor
med ersättare samt nominering av revisor och revisorsersättare. (bara nominering av
revisorer det år de ska väljas, obs KTV väljer varje år enl bolagsordningen).
Forslag: Anmcildes till årsstrimman kommunfullmdUiges i Köpings kommun val av
ledamöter med ersrittare.

Styreßeledømöter Elizabeth Salomonsson

Börje Eriksson

Ola Saaw

Kenneth Nordberg
María Liljedahl

vice ordf.

Ersfittøre Malin Vilcrnan

David Sharp
Karl Ingström
Göran Eriksson

Lekmønnørevìsor Göran Nilsson 2019 - årsstrimman 2023

Ersättare Per Carlesson 2019 - årsstrimma 2023

Konstaterande av val av revisor och revisorsersättaret.
Årsstrimman beslutade 2019 att som revisor under enfyraårsperiod valdes
auktoriserad revisor, Johan Tingström, Vdsterås och som ersdttare valdes Peter
Söderman, auktoriserad revisor, Västerås. Valet av revisor griller således till och med
rrikenskapsåret 2023.

Stämmans avslutande.

ordf,





Årsredovisning

Koncernredovisning

Köpings Bostads AB
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556014-9758
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Styrelsen och verkställande direktören flir Köpings Bostads AB avger ftiljande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 20 I 9.

Fö rvaltningsberättelse

STYRELSE

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige

Ordinarie Elizabeth Salomonsson, ordftirande (S)
Ola Saaw, vice ordfÌirande (M)
Börje Eriksson (S)
Kenneth Nordberg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Ersättare Malin Vikman (S)
David Sharp (M)
Göran Eriksson (SD)
Karllngström (L)

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter

Ordinarie Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)
Niina Koskinen (Vision)
Tommy Nilsson (Målareftirbundet)

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)
Peter Johansson (Vision)

Styrelsen har under året hållit l0 protokollftirda sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls den
2l mars 2019.

REVISORER

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor
Göran Ni lsson, lekmannarevisor

Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor
Per Carlesson, lekmannarevisor

ñ
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r.ÖnNr¡.GsLEDNING

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.

Äc¡,nn

Bolaget ägs till 100 % av Köpings kommun 212000-2114.

KONCERNSTRUKTUR

KBAB är ett allmännyttigt bostadsftiretag som äger och fürvaltar hyresfastighctcr innehållande
såväl bostäder som lokaler.

Koncernen består av moderbolaget Köpings Bostads AB och de helägda dotterbolagen KBAB
Service AB, org nr 556033-7452, samt Köpings Kabel-TV AB, org nr 556416-0769.
Verksamhetema i dotterbolagen består i att hantera drift och underhåll av Köpings kommuns
fastigheter samt att ftirse invånarna i Köpings kommun med kabel-TV och intemet.

BRANSCHTILLHÖRIGHET

Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsftiretag, samt Fastigo,
fasti ghetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Företaget har sitt säte i Köping.

,Â,rsredovisningen är upprättad i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

HYRESFÖRHANDLINGAR

Överenskommelse har träffats med Hyresgästflireningen om en hyreshöjning från den 1 mars
2020 med igenomsnitt Z,lYopä bostäder och lokaler med fÌirhandlingsklausul. Hyran ftir
bilplatser ökar mellan 5- l0 kr/mån.

Tillsammans med Hyresgästftireningen driver vi ett projekt med systematisk hyressåittning.
Syftet med projektet är att hyran skall spegla hyresgästernas värderingar. Hyressättningssystemet
får till ftiljd att hyreshöjningen ftir bostäder varierar inom beståndet mellan 0 % upp till2,45 Va,

beroende på var den enskilda lägenhetens målhyra ligger i ftirhållande till verklig hyra._

(
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REDOVISNING OCH RUTINER

På ekonomiavdelningen har vi under 2019 slutfort implementeringen av nya ekonomisystemet,
Raindance, i samtliga bolag. I Köpings Kabel TV har kundfaktureringen överftirts till Raindance.
Vi har under året fortsatt atbetet med att utbilda personal iorganisationen i budget, uppftiljning
och analys.

Vi har lagt ner ett stort arbete med att övergå från pappersfaktura till elektronisk faktura och
autogiro, både avseende kund- och leverantörsfaktura für att få ett smidigare fakturaflöde och
väma om miljön.

Under 2019 har vi påbörjat ett arbete med att digitalisera personalakter samt att vi numera endast
skickar lönespecifikationer digitalt.

MARKNAD

Outhyrt
Per den 3l december fanns det en ledig lägenhet till omedelbar uthyming, fÌiregående år fanns
ingen. Sammanlagt fanns 27 (14) lägenheter tillfÌilligt stoppade ftir renovering den 3l december.
Härav ingår 2l lgh som stoppats med anledning av den planerade ombyggnationen av kv Blenda
l5 som ska ROT-renoveras. Kostnader för outhyrt och rabatter uppgick under året till 4 392 tkr
(3 203) tkr.

Omflyttningar
Omflyttningsfrekvensen fìir bostäder uppgår till 15 o/o (17 %).

HYRESGÄSTNNTÄr

Under 2019 genomft)rdes en hyresgästenkät med en svarsfrekvens på 65,6yu Under 2019 har
våra serviceteam arbetat med det som upplevdes som mindre bra i mätningen som gjordes 2018
Första kvartalet fokuserade vi på "trygghet och säkerhet". Kvartal två "rent och snyggt". Tredje
kvartalet "hjälp när det behövs och ta kunden på allvar". Ätgarder for delar av dessa
fokusområden dokumenteras i rubriken bygg och underhållsprojekt. Resultatet från 2019 års
mätning blev 84,3 Vo. Ett fantastiskt bra resultat och nära vårt högt uppsatta mål på 84,5 yo. 

(
(
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BYGG OCH UNDERHÅT,MPNOJEKT
Projekt som genomflirts under 2019:

- Kvarteret Kvarnen, fönsterbyte.
- Kvarteret Ran och Lage, byte av lägenhetsdörrar, ökad trygghet.
- Kristinelundsvägen 6, tillåiggsisolering, ftnsterbyte, nya balkongfronter samt avfÌirgning fasad.
- Kihlmansgatan 7, avftirgning av fasad, renovering av balkonger.
- Kvarteret Bergtorpet, renovering av balkonger.
- Torggatan, Sveavägen, Mariebergsvägen, målning ptåttak och byte av fönster.
- Kvarteret Nygård, spolning av stammar påbörjat.
- Kvarteret Nygård, renovering av parkeringsplatser och entréer.
- Kvarteret Nygård, byte av alla brandgasluckor i trapphusen.
- Kvarteret Tunadal 39 och 43, byte av undercentral.
- Kvarteret Videsvärrnaren och Citronfiärilen, ny ventilation.
- Renovering hissar runt om i Köping.
- Renovering (konceptlösning tvättstugor) runt om i Köping.
- Byte las-, passersystem runt om i Köping.

ENERGIPROJEKT

Arbetet med att minska energianvändningen i våra fastigheter har fonsatt under året.
Fönsterbyten har genomftirts vid Mariebergsgatan 8 och 10 samt Mjölnaregatan 2. Tvättstugan
vid Kihlmansgatan 7 har totalrenoverats och energieffektiva maskiner har installerats.
Undercentraler har effektiviserats vid Torggatan 3, Bergsgatan 9, S:t Olovs gatan 62 och Virgatan
9. Trots ovanstående åtgärder har vi inte lyckats minska energianvändningen enligt plan.
Energianvändning står kvar på en minskning med 7 o/o även fu 2019 (med utgångsår 2009). Så
det kommer att bli svårt att nå målet till2020 att minska energianvändningen med 20 %o

(utgångsår 2009).

MILJO

Undcr året har vi fortsatt vårt miljOarbete enligt kraven ftir ISO 14001.
Våra arbetsledare har utbildats i att riskbedöma kemikalier som används i verksamheten. De
anställda har tillgång till kemikaliesystemet i en app i mobiltelefonen där de kan läsa både
skyddsblad och riskbedömning, Det bidrar till att öka ftjrståelsen om hur kemikalierna ska
hanteras och i slutändan leder det till arbetsmiljöftirbättringar. Ett äldre utsläpp av olja till mark
kom till vår kåinnedom vid ombyggnation av en av våra fastigheter. Orsak till utsläppet var ett
läckage vid en oljecistern som sedan ett antal år sedan var sanerad och bortforslad. Utsläppet är
nu åtgärdat och upptäckten av detta har bidragit till att vi undersöker övriga fastigheter i
beståndet.

Trønsporter
Vi arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläppen från våra transporter. Den största andelen av
våra fordon körs på biogas samt el och kvarvarande dieselfordonen tankas enbart med Bio HVO
diesel. Vi har nått målet ftir å¡ 2019 att vara 99 % fossilfria. Så 2020 års mål att vara 100 Vo

fossilfria ser ut att uppnås."_

N
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FASTIGHETSVÄRDERING

Bolagets fastighctsbestånd har sedan 201 I värderats av en extern värderare. Under 2019 har vi
inhämtat en värdering på vårt totala bestånd. Enligt årets externa värdering av totala
fastighetsbeståndet uppgår marknadsvärdet till 217l Mkr (2127 Mkr).
Värdebedömningen av fastigheterna är utfürd som en s.k. beståndsvärdering i programmet
Datscha, Värdet har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyler, nuvärdesmetod, i vilka beräkning
skett av nuvärdet ftir framtida driftnetton inklusive ett restvärdc. Ett värderingsscenario für varje
fastighet har skapats. Vârdebedömningen redovisas som bilaga ftir varje objekt tillsammans med
ett utlåtande. Vid värdebedömningen har vi använt oss av faktiska hyresnivåer samt
schabloniserade driftskostnader samt uppskattade underhållskostnader. Direktavkastningskraven
har bedömts utifrån läge och fastighetstyp. Faktisk vakans har beaktats.

Justerad soliditet
KBAB:s redovisade eget kapital per 2019-12-31 uppgår till 155,3 Mkr (144,6 Mkr) och
soliditeten till 15,8 % (15,2 %). Värderingen per balansdagen visar på ett övervärde om cirka I

298 Mkr. Om 78,6 o/o av detta övervärde skulle läggs till eget kapital och övervärdet tillftjrs
byggnader och mark, skulle den justerade soliditeten uppgå till cirka 51,6 o/o (5l,3yo beräknat på
tidigare skattesats 78 %).

FINANSIERING

Avgörande für hur räntekostnaderna utvecklas är marknadsräntan. Bolagets strategi är att lägga
alla nya lån och lån som omsätts till rörlig ränta eller 90 dagar STIBOR. Bolaget skyddar sig mot
den ökade riskexponeringen genom köp och lorsäljning av finansiella instrument.
Den genomsnittliga räntebindningstiden ftir bolagets låneportftilj uppgick vid årsskiftet till 1,81

âr (2,58 år) och den genomsnittliga effektiva räntan inklusive borgensavgiften är l,89Yo (2,13%).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter räkenskapsårets utgang.

Hållbarhets upp lysningar

Hållbarhetsrapport ftjr räkenskapsåret har upprättats ftir koncernen. Rapporten utgör en bilaga till
årsredovisningen och är ett separat dokument. Dokumentet återfinns på vår hemsida
www.kbab.koping.se .a

ð
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Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)

Moderbolaget

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antalanställda
Soliditet (7o)
Avkastning på totalt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)

Koncernen

Belopp vid årets ingång
Omftiring föregående års
resultat
Utdelning
Förskjutning mellan
bundna och fria reserver
Ärets resultat

6 (33)

2019

364 968
20 607

r 070 599
l5l

17,84

3,17
10,79

2019

249 874
15 593

980 240
34

15,84
2,95

10,04

361 A29
20 349

| 032920
149

17,10
3,90

11,50

2018

246 374
l4 647

948 775
33

15,20
3,60

10,10

346 77 |
t3 876

l 078 590
151

14,90
3,10
8,70

239 880
8 706

990 990
37

13,40
2,80
6,50

336 I 14

14 060
963 903

150

15,50
3,90
9,4t

23t 539
I 630

892 162
40

14,00
3, l0
6,90

2018 2017 2016

2017 2016

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och våirderingsprinciper.

Förändring aY eget kapital

30 900 59773 69263

16 353
-457

4 457 -4 457

Aktie-
kapifal

Reserver Fritt eget
kapital

Årets
resultat

l6 353

-16 353

15 129

ls t29

Tot¡lt

t76289

0
-457

0
15 129

190 961

ñ

Belopp vid årets utgâng 30 900 64 230 80 702
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Moderbolaget

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Utdelning
Ärets resultat

30 900 25 737 10 000 ó6 045

7 (33)

Aktie-
kapital

Uppskriv-
ningsfond

Re¡erv-
fond

Fritt eget
kapital

Årets
rcsultat

l1 875

-11 875

ll 189

ll 189

Totalt

144 551

0
-451

11 189

155 289

il 875
-457

Belopp vid årets utgång 30 900 25737 f0 000 77 463

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen ftireslår att till förfogande stâende vinstmedel (kronor)

balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
till aktieägare utdelas
i ny räkning överföres

77 462758
1 I 189 027
88 651 785

318270
88 333 515

88 6s1 785

Den fÌireslagna utdelningen till aktieägarna lämnar bolagets soliditet oföråtndrad på 15,8 %o och
koncernens soliditet kvarstår också oförilndrad på 17,8 o/o. Soliditeten är god mot bakgrund av att bolagets
och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med betryggande lönsamhet. Likviditeten i bolaget och
koncernen bedöms kunna uppråitthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning åir att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den ftireslagna
utdelningen kan därmed ftirsvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3$ 2-3 stycket.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och
balansrtikningar samt kassafl ödesanalyser med noter f
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Koncernens
Resultatråikning
Tkr

Nettoomsättning
Övri ga röre lseintäkter
Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Övrig förvaltning
Övri ga röre lsekostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Centraladminstration
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster

Resultat fdre skatt

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Ärets resultat

Not 2019-01-01
-2019-12-31

364 968
I 045

36ó 013

-211979
-41 691
-3 440

-26 44s
-2953

-39 468
-6 163
33 874

122
-13 389
-13 267
-13267

20 607

I (33)

2018-0r-01
-2018-12-31

361 029
0

361 O29

-219 228
-34 067
-3 563

-18 431
-2 462

-38 339
-5 824
39 116

785
-19 552
-18 767
20 349

20349

-10
-3 986
16 353

t

3

4

5

6
6

-38
-5 440
15 129('

.k\\
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR
Anlllggningstillgån gar
Immateriella anlä ggnin gstiltgångar
Immateriel la anläggni ngstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Kabel-TV anlåiggning
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående arbeten

Finansiella anläggnin gstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgån ga r
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringa r
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Ovriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgå ngar
SUMMA TILLG.4,NGAR

Not

e (33)

2019-12-31 2018-12-31

7
670
670

0

0

I
9
l0
l1

872 071
83 751

4 278
9 729

969 829

0

60
938
998

971 497

177
177

to 275
1 048
I 158

5 532
18 013

873 728
65 958

6 513
23 769

969 968

0
60

542
602

970 570

214
214

t2

t3

l4

13 279
258
592

8 498
22 627

80 912
80 912

99 102
r 070 599r_

(

39 508
39 s08
62349

1 032 919
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

DGDT KÀPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Allt annat eget kapital inkl. årets resultat
Summa eget kapital
Ävsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskj uten skatteskuld

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnadcr och fürutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

l0 (33)

2019-12-31 2018-12-31Not

15

t6

l7

30 900
160 0s9
190 959

2 593
25 746
28 339

?s9 330
7s9 330

30 900
145 389
176289

2 576
20 307
22 883

734 290
734290

5 460
42393
4 916

46 689
99 4s8

1o32920

4 960
38 123
3 692

4s 196

9t971
1 070 599 (*

,N\ì
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten
Rcsultat ftire finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingar i kassaflödet m.m
K¡ssallöde från den löpande verksamheten ftire
ftirändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från lörlindringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring rörelsefordringar
Förändring rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverksam heten
Investeringar anl2iggningstillgångar
Föråindring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från invcsteringsverksamheten

Finansieringsverksam heten
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från fina nsieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets bödan
Likvida medel vid årets slut

Not 20r9-01-01
-2019-12-31

33 874
30 169

37

3 824
-6 991
60 913

-43 196
-396

-43 592

24 540
0

-457

24 083

4t 404

39 508
80 912

r l (33)

20r8-0r-01
-2018-12-31

39 116
22 181

64 043 61297

-29

196
-5 774
55 690

-65 531
-88

-65 619

0
-59 875

-466
-60 341

-10 270

109 778
39 50E
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Övrig florvaltning
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
tillgangar
Centraladm inistration
Avyttring och utrangering av anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultnt från finansiella poster
Finansiella intåikter
Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

Resultat füre skatt

Uppskjuten skatt
Årets resultat

Not 2019-01-01
-2019-12-31

249 874
750

250 624

-r27 012
-40 771
-3 440

-10 93r

-30 600
-6 l13
-2 953

-221820
28 804

87
-13 298
-13 211
15 593

15 593

-4 404
11 189

12 (33)

2018-01-01
-20r8-12-31

246 374
0

246374

-w 475
-33 529
-3 s63

-10 147

-30 459
-5 7',71

-2 462
-213 006

33 368

751
-19 472
-1872t
t4 647

14 647

-2772
11 875

,|

J
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Moderbolagets
Balansräkning
'fkr

TILLGÅNGAR

Anlliggningstillgånga r

I mmate rie lla anlltgg nìngstíllgångar
Dataprogram

Møte¡iella anldggningstltlgûngar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

F ínansiella anldgg nlngstlltgångar
Andelar i koncernfrretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga vlirdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anlåiggningstillgångar

Omsättnin gstillgå nga r

Vøulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övri ga kortfristi ga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter

Kassa och bank
Summa omsä ttningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

l3 (33)

20t9-t2-31 2018-12-3r

7 0
0

674
610

I
l0
1l

r8
19
1''

13

872 071
252

4 496
876 819

5 007
l2 473

40
693

17 8r3
895 302

873 728
405

t2 9t3
887 046

5 007
12 073

40
438

17 558
904 604

1 132
2 512

481

s56
4 309
t 990

35 147
44 t7t

34
34

69
69

l4

509
t6 607

470
811

I 020
t9 417

64 183

83 669

978971 948775

ñ



Köpings Bostads AB
Org.nr 556014-9758

Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kopìtal
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond

Frìtt eget køpital
Balanserad vinst eller ft)rlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskj uten skatteskuld
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernftiretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och flirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 (33)

2019-12-31 2018-12-31Not

15

l6

t7

30 900
2s 737
t0 000
66 637

77 463
I I 189

88 652
155 289

2 593
16 998
19 591

't44 330
744ßA

4 960
20 451

0
1 631

32719
s9 761

918971

30 900
25 737
l0 000
66 637

66 046
11 875
71 921

r44 558

2 576
12 595

15 1?1

719 290
719 290

5 460
26 992

7 017
r 638

28 649
69 756

948 775

ô-
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
flirändrin g av rörelsekapital

Kassaflöde från färändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassallöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverksam heten
Investeringar i materiella anläggningstillgangar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av fìnansiella anläggningsti llgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not

l4

2019-01-0r
-2019-12-31

28 804
19 377

48 181

-35
-16 005
-4 186
27 955

-23 997
750
-255

-23 502

25 040
0

-457
24 583

29 036

35 147
64 183

ls (33)

2018-01-01
-2018-12-31

33 368
14 200

41 568

50

602
I 040

56 260

-45 068
0

0
-45 068

0
-64 546

-466
-65 0r2

-53 820

88 967
35 t47
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Noter
Tkr

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Ärsredovisning
och koncernredovisning (K3). Uppställningen av resultaträkningen är anpassad efter SABOs riktlinjer för
att hålla en bättre jämftirbarhet. Under 201 t har resultaträkningen omklassificerats fÌir att bättre
spegla bolagets verksamhet. Därftir har jämforelseåret justerats.

Redovisningsprinciperna åir oförändrade jämfórt med ftiregående år.

Intäktsredovisning

Tjänster
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är håinfdrliga till ett utfört
tjänsteuppdrag som intäkt respektive koslnad i fiirhållande tilt uppdragets fÌirdigställandegrad på

balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags ftirdigställandegrad bestäms genom att nedlagda
kostnader på balansdagen jämfärs med totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på

ett tillfürlitligt sätt redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna
uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beståillaren, En befarad förlust på ett uppdrag
redovisas omgående som kostnad.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänfdrlig till ett utfört tjänsteuppdrag
som intäkt i takt med att arbete utfürs och material levereras eller förbrukas.

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter,

Koncernredovisning

Konsolideríngsmelod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att filrvärvade verksamheters

identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffrringsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
neftotillgångama enligt ftirvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Trøns aklio ne r mellan ko ncernfóretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernft)retag liksom orcaliserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade ftirluster elimineras också såvida ¡nte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.f
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AnlÉiggningstillgångar
Immateriella och materiella anlåiggningstillgångar redovisas till anskaffningsvåirde minskat med

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjåirt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till vËisentligt restvåirde

Följ ande avskrivn ingsprocent tillämpas:

17 (33)

I mmateúellq anlåggnìngstltlgångar
Dataprogram

M at e r ie lla a n Iö g g ning slillg ån g a r
Inventarier, verktyg och fordon
Stomme
Stomkomplettering inkl. innerväggar
Tak
Fasad inkl. balkonger
Fönster
Värme och sanitet
Badrum och våtutrymmen
KöK
EI

Ventilation
Hiss
Lokalanpassning
Brandlarm
Nedskrivning
Markanläggning

5år

5år
100 år
50 år
45 är
)u ar
50 år
50 år
30 år
50 år
50 år
30 år
40 âr

10-20 år
l0 år
50 år
50 år

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponentema ?ir betydande och när

komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter ftir löpande repæationer och underhåll redovisas som kostnader.

Finansiella instrument

A n de lar i dot terfõ re tag
Andelar i dotterlóretag redovisas till anskaffningsvåirde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts ftir aktiema samt forvåirvskostnader. Evcntuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet nåir de uppkommer.

Andra långlfristiga vdrdepøppersinne hav
Placeringar i värdepapper som Ëir anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina

anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskivningsbehov.

Ku n dfo r d r i ng ør/ ko r tlr is t lga fo r dr í n g ar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som

förväntas bli inbetalt efter avdrag ftit individuellt bedömda osäka fordringar.

Låneskulder och leverøntö¡sskulder

ù
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Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid fiörfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

KvìttnÍng av Jinansiell fordran och línansìell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsråitt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varomas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

Aktuell skølt
Aktuell skatt avser inkomstskatt fìir innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gä[er per
balansdagen.

Appskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida råikenskapsår tilt följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansråikningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på tempor¿ira skillnader som uppstår mellan bokforda respektive
skattemåissiga värden för tillgångar och skulder samt ftir övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
ffirändringar i gällande skattesatser resultatftirs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det tir sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskr¡lden som är hänförlig till obeskattade reserver..z

ð
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Avsättningar

Som avsåittning har redovisats ftirpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller
tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen tir stikra eller sannolika till sin lorekomst men
oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och ersättning efter
avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till ldljd av en tidigare händelse och en

tillftirlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

I bolaget ftirekommer såväl avgiftsbestämda som fÌirmånsbcstämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar ftiretaget fastställda avgifter till ett annat fi)retag och har inte
någon legal eller informell ftirpliktelse att betala ut något ytterligare även om det andra füretaget
inte kan uppfylla sitt åtagande. Företagets resultat belastas fÌir kostnader i takt med att de

anställdas pensionsberättigande tjänster utfÌirs,
Vid ftirmånsbestämda planer står fìiretaget i allt väsentligt ñr riskerna ftir att ersättningama
kommer att kosta mer än fÌjrväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att
avvika från fiirväntningarna. Bolaget redovisar fìirmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med
K3s fÌirenklingsregler. De ÍÌirmånsbestämda planerna innebär att pensionspremier betalas och
dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.

Er sdttningar vid uppsàgning
Ersättningar vid uppsägning utgår då ftirctaget beslutar att avsluta en anställning ftire den
normala tidpunkten ftlr anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande
om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger fÌiretaget någon
framtida ekonomisk ftirdel redovisas en skuld och en kostnad när floretaget har en legal eller
informell ftirpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa
uppskattningen av den ersättning som skulle krävas lor att reglera ftlrpliktelsen på balansdagen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medftrt in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, ñrutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut.

,-\{\)
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Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intåiktskonigeringar

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner 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 kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intåikter i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent avjusterat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver

med avdrag ftir uppskjuten skatt).

Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar och antaganden

som innebär en betydande risk fiir väsentligajusteringar i redovisade värden flor tillgångar och

skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under

rådande fÌirhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar

används sedan ftir att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte lramgår

tydligt från andra källor.

Det sluttiga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande

uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen

under det räkenskapsår som ändringen görs samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar

både aktuellt och kommande räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Bys8nader och mark

Uppskattningar och bedömningar har skett i samband med värderingen av företagets

fastighetsbestånd avseende nuvärdesdiskonteringen av framtida kassaflödesöverskott.

Inga övriga väsentliga uppskattningar och bedömningar har giorts i årets bokslut. a
(
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Not 2 Nettoomsättningens färdelning
Koncernen

I nettoomsättningen ingår intllkter från:
Hyresintäkt KBAB
Förvaltningsintäkter KBAB Service
Kabel TV intäkter Köpings KTV

Moderbolaget

Nettoomsättnin gen per rörelsegren
Bostäder
Lokaler
Bilplatser
Hyresbortfall
Hyresnedsättningar
Koncernintema intäkter
övriga intäkter

Not 3 Anställda och personalkostnader
Koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Soclala kostn¡der
Pensionskostnader ftir styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader fth övriga anstäl lda
Öwiga socìala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2019

240 048
73 624
sl 296

364 968

20r9

176 841
62 464

5 697
-3 378
-l 014
6 939
3 074

250 62s

20r9

88
63

151

-l 173
-53 833
-55 006

-574
-6 254

-19 522
-26 350

-8
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2018

237 786
72 580
50 663

361 029

2018

170 615

63 969
s 313
-2306

-897
7 174
2 505

246373

2018

85

64
149

-l 108
-s2293
-53 401

-647
-4 613

-18 348
-23 567

-76 968I 3s6
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Moderbolaget

Medelantalet anståillda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Totala löner, ersåittningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

KönsfÌirdelnin g bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andelmåin istyrelsen
Andel måin bland övriga ledande befattningshavare

PwC
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

22 (33)

20182019

-l 173
-14 412
-ls s85

-574
-3 283
-5 814
-9 671

-252s6

40%
60%

100 %

-t 108
-14 206
-15 314

l9
t5
34

l8
l5
33

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

-607
-2 t7l
-5 683
-8 461

-23775

40%
6A%

100 %

Not 4 Arvode till revisorer

Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens och
verkställande direktörens fiirvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utftira sarnt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomftirandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

,Orn 20lg

-278
-294

_r11

-323
-550
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Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokftiringen samt st¡rrelsens och
verkställande direktörens ftirvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomftirandet av sådana övriga arbetsuppgifrer.

2019 2018

PwC
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg
Bilar och andra transpofmedel
El 20 år
El 10 år
Kabel 5 år
El3år
Inventarier, installationer och fordon
Stomme
Stomkomplettering inkl. innerväggar
Tak
Fasad inkl. balkonger
Fönster
Värme och sanitet
Badrum och våtutrymrnen
KöK
Byggnadsel
Ventilation
tliss
Lokalanpassning
Brandlarm
Nedskrivning
Markanläggning

-170
-197
-367

-89
-323
-412

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar

Koncernen
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den flirvänlade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anlä ggningstitlgångar
Dataprogram 20%

20 o/o

20%
5 o/o

l0 o/o

20Vo
33%
20%
I o/o

2%
2,2Yo

2%
2 o/o

2%
3,3 yo

2o/o
2%

3,3 o/o

2,5%
s-l0 %

t0%
2o/o

2%

f



Köpings Bostads AB
Org.nr 556014-9758

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Latent skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektiv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skattemässiga j usteringar avseende
direktavdrag för.aktiverade komponenter
Skattemässiga justeringar avseende
utrangerade komponenter
Skattemässiga j usteringar avseende
avskrivningar på bostadslånepost
Skattemåissiga j usteringar avseende
skillnad mellan skattemässiga och
bokföringsmässi ga avskrivningar
Skatteeffekt av ej avdragsgill räntekostnad
Skatteeffekt av ökat underskottsavdrag
Skatteeffekt av minskat underskottsavdrag
Skatteeffekt i koncemen på grund av
tindrad skattesats 21,4 yo fr o m 2019
Rcdovisad effektiv skatt

21,40

24 (33)

20182019

-38
-1 036
-4 404
-5 478

-10
-r 214
-2 772
-3 996

2019

Belopp
20 607

-4 4tO
-55

5 175

-603

109

Procent

22,00

20r8

Belopp
20 349

-4 477
-t6

I

1 088

-542

112

199

2 380

3l
-1224

793
-402

-t 682

-1 075
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Köpings Bostads AB
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Moderbolaget

Skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skatt avseende tempor¿ira skillnader
Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektÍv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgil la kostnader
Skattemässiga j usteringar avseende
ditektavdrag för aktiverade komponenter
Skattemässiga j usteringar avseende
utrangerade komponenter
Skattemässiga j usteringar avseende
avskrivning på bostadslånepost
Skattemässiga j usteringar avseende

skillnad mellan skattemässiga och
bokföringsmässiga avskrivningar
Ej avdragsgill räntekostnad
Skatteeffekt av ökat underskottsavdrag
Skatteeffekt av minskat underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt 0 0,00

2019-t2-3r 2018-12-31

2019

2 000
682

2 682

-2 000
-12

-2011

670

2s (33)

2018

-J-4
-4 -3

2019

Belopp
15 593

21,40 -3 337
-52

5 l7s

-603

109

Procent

22,00

2018

Belopp
14 647

-3222
_t5

I 088

-542

ú2

199

2 380
0

'193

-402
-t 682

0,00

Not 7 Dataprogram
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffn ingsvärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2 000
0

2 000

-2 000
0

-2 000

0
-'

ñ
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Org.nr 556014-9758

Moderbolaget

Ingående anskaffrringsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not I Byggnâder och mark
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Aktiverade projekt
Tillkommande K3 utrangeringar
Utgående eckumulera de anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Nedskrivningarl återftiringar
K3 Utrangeringar
Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

Bokfürt våirde byggnader
Bokflirt v?irde mark

670

2019-12-31 2018-12-31

2019-12-31

I 578

682
2260

26 (33)

2018-12-31

I s78

I 578

-l 578

-1 578

0

I 370 651

88 578
-6 893

| 452337

-630 357
393

4 430
-30 669

-6s6 203

796 133

638'.133
226020
E64 753

796 133
77 595

873728

-l 578
-12

-1 590

| 452337
31 707
-123s6

I 471 688

-656203
393

9 536
-30 80s

-617 079

794609

695 324
198337
893 ó61

794 609
7'.1 462

872071

{



Köpings Bostads AB
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Not 9 Kabel-TV anläggning
Koncernen

lngående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackum ulerade anskaffnin gsvärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående ackum ulerade avskrivninga r

Utgåendc redovisat värde

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försälj ningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffnin gsvål rden

Ingående avskrivningar
Försälj ni ngar/utrangerin gar
Omklassifìceringar
Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljn ingar/utrangeri ngar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivni ngar
Förstilj ningar/utrangeri ngar
.Â.rets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

27 (33)

2019-12-31 2018-12-31

83 7s1 65 958

2019-t2-3t 2018-12-31

145 239
23 st6
I 129

169 883

-79 281
-6 851

-86 132

30 585
I 086

0
-t t29
30 543

-24072
0
0

-2193
-26265

4278

2019-t2-31

2234
24

2258

-l 828

-t77
-2 005

ltg 264
I 4s0

24 525
t45239

-73 993
-5 288

-79281

27 556
t 943

-r 506
2 s92

30 58s

-20 r58
| 452

-2 592
-2774

-24012

6514

201E-12-31

2 619
101

-487
2233

-2 089
443

- 183

-1 829

Utgående redovisat värde 2ßr
.r

404
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Not 11 Pågående nyanläggningar och lìirskott avseende materiella anlåiggningar
Koncernen

2At9-12-31 20r8-12-31

23 769
4t 752

0
-53 s39

-2253
9 729

12913
23 291

0
-31707

0
4 497

28 (33)

78 476
63 186
-t 047

-l 16 846
0

23769

60262
44972

0
-92321

0
12 913

2018-12-31

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under äret erhållna bidrag
Aktiveringar
Kostnadsftirda projekt
Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Moderbolaget

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året erhållna bidrag
Aktiveringar
Kostnadsftirda projekt
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

I 729 21169

2019-12-31 2018-12-31

Utgående redovisat värde 4 497 12 913

Not 12 And ra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
Köpings Bostads AB innehar andelar i Husbyggnadsvaror HBV förening 40 st á l0 000 kr' Köpings

Kabel-TV innehar andelar i Complus AB 20 st á nominellt värde I 000,kr.
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 60

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60

Utgående redovisatvårde 60

Moderbolaget

Köpings Bostads AB innehar andelar i Husbyggnadsvæor HBV flirening 40 st á l0 000 kr

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskafïningsvärden

Utgående redovisat värde

60
60

60

40
40

40

40
40

aat'
ì\\\
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Not 13 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

Ingående anskaffningsvåirden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Moderbolaget

Ingående anskaffni ngsvärden
Tillkommande fordri ngar
Avgående fordringar
Omklassificeringar
Utgående ackum ulerade anskaffn ingsvä rden

Likvida medel
Banktillgodohavanden

2e (33)

2019-12-31 2018-12-31

938

2019-12-31 2018-12-31

542
606
-336
127

93E

438
270
-142
t27
693

80 912
80 912

43ß

39 507
39 507

2018-12-31

453
296

-208
0

542

s42

290
296

-148

Utgående redovisat värde 693 438

Not 14 Likvida medel
Koncernen
Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i KBAB uppgår till 7 000 tkr (7 000 tkr). Beviljad limit på

intern kommunkoncernkredit i KTV uppgår till 5 000 tkr (5 000 tkr). Beviljad limit på intern
kommunkoncernkredit i KBAB Service uppgår till 7 000 tkr (7 000 tkr).

¿0r9-r2-31 2018-12-31

Moderbolaget

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i KBAB uppgår till 7 000 tkr (7 000 tk$.

2019-12-31

Likvida medel
Banktillgodohavanden 64 183

64 183
35 146
3s 146

ñ
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Not 15 Avsättningar
Koncernen

Pensioner och liknande ftirpliktelser
Belopp vid årets ingang
Ärets avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Ärets avsättningar
Avsålttning för uppskjuten skatt obeskattade reserver

Moderbolaget

Pensioner och liknandc förplíktelser
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Ärets avsättningar

Not 16 Skulder till kreditinstitut
Koncernen

Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Långivare

30 (33)

2019-t2-31 2018-12-31

2019-12-31 2018-12-31

2 576
t7

2 593

20 30',l

4 404
1 036

25746

2 576
l7

2 593

12 595
4 404

t6 999

2 467
109

2 576

9 822
2772
7 712

20307

2 467

109
2 576

9 822
2772

t2 594

Kommuninvest 105567
Kommuninvest 105569
Kommuninvest 105571
Kommuninvest I17379
Kommuninvest I17380
Kommuninvest 82587
Kommuninvest 82588
KommuninvestT692S
Kommuninvesl92446
Kommuninvest 103844 0,ll 2020-02-13

Räntesats
atto

0,208
0,580
0,750
0,234
0,254
0,532
0,470

Datum för
ränteändring

2020-02-17
2022-ll-14
2023-7r-13
2020-0t-42
2020-01-02
2020-03-20
2021 -09-15

Lånebelopp
2019-r2-31

50 000
80 000
75 040
44 900

153 350
1 46 000
200 000

0

0
ls 000

764290

Lånebelopp
2018-12-31

50 000
80 000
80 000

0
0

146 000
200 000

36 7s0
r 32 000
l5 000

739 750

5 460Kortfristig del av långfristig skuld 4 960

s
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Not 17 Upplupna kostnader och fürutbetalda intäkter
Koncernen

Upplupna råintekostnader
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Periodisering leverantôrsskulder
F'örutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Moderbolaget

Upplupna räntekostnader
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifrer
Periodisering leverantörsskulder
Förutbctalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ingående anskaffningsv2irden
Utgående acku mulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

3r (33)

2AL9-t2-31 2018-12-31

2963
3 642
1 666

0

27 944
8 981

45 L96

3 436
3 478
1 579

157

17 302
20 737
46 689

Not 18 Andelar i koncernfìiretag
Moderbolaget

Andelarna i dotterbolag avser 100 % rösträttsandelar (3 000 aktier) i Köpings Kabel-TV AB 556416-0769

och 100 % röstättsandelar (20 070 aktier) i KBAB Service AB 556033-7452.

2019-12-31 2018-12-31

2019-12-31 2018-12-31

2960
1 341

421

3 436
I 161

36s
157

17 102
6228

28649

21',t96
6201

32119

5 007
5 007

s 007
5 007

5 007 5 007

d
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Not 19 Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget

Ingående anskaffrringsvärden
Utgående ackumulerade anskafïningsvärden

Utgående redovisat värde

Not EventuallÌirpliktelser
Koncernen

Garantibelopp Fastigo

Moderbolaget

Carantibelopp Fastigo

Not Ställda såikerheter
Koncernen

Koncemen har inga ställda sEikerheter.

ñ

32 (33)

2019-12-31 2018-12-31

t2073
12073

t2 073
12073

12073 t2073

2019-12-31 2018-12-31

I 065
1 065

2019-t2-31 2018-12-31

029
029

I
I

303

303
318
318



Köpings Bostads AB
Org.nr 556014-9758

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma for fastställelse.

Köping den 27 februari 2020
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Revisionsberättelse
Till bolagsstámman i Bostads AB, org.nr ss6or+-gZSB

Rapport orn årsredovisningeri och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredor¡tsningen och koncernredovisningen för Köpings tsostads A3 för år zorg

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i cnlighet mcd årsrcdovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella
ställriing per den 3r decemb et 2oLg och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens öwiga delar.

Jag tilisþ'rker därför att bolagsstãmman fastställer resultaträkningcn och baiansräkningcn för modcrbolaget och
koncernen.

Grunri.för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards t.¡n Autliting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorsscd i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser atL de revisionsbevis jag har inhämtat är tillråckliga och ândamålsenliga som grunrl för mina
uttalanden.

Styrelsens och uerkställande direktörens ensu{}r

Det är styrelsen och verkstäilande direktören som har ansvaret fôr att årsredovisningen och koncernredovisning*
en upprättas och att de ger en rätlvisande bild enligl årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direlttören
ansvaiar även för den interna kont¡oli som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåiler några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på ocgentligheter eller
misstag.

Vid upprätiandet av årsredovrsningen och koncernredovisningen ansvatar styrelsen och verkstäil¿nde direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verlcsamheten. De upplyser, nãr så är tillãmp-
ligt, om förhåilanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fo¡tsatt drift tillämpas dock inte om st]'relsen och verkställande direktören avser alt
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistisl¡¡t alternativ till att göra något av detta-

Reulsorns ansrJtrr

Mina mål är att uppnå cn rimüg grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaltigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättèIse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för aü en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentüg felaktighet om en sådan finns. Felakigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eiÌer tillsammans rimligen kan förväntas påverka tle ekonomiskabeslut som
användare fattar med grund i årsreilovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professioneilt omdöme och har en professionellt skeptisk instãll-
ning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisning-
en, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som âr tillräckliga och ändamålsenliga för ati utgöra en grund
för mina uttalanden. Rislcen för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till fci'ljd av oegentligheter âr högre än
för cn vãscntlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, feìaktig information eller åsidosättantle av intern kontroll.

.ñ 1av3(\
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. skaffarjag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min relìsion för att

utforrna granskningsåtgärder srim är 1ämpliga med hänsyn till omständigheterna, tnen inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvärderarjag lämpiigheten i de redordsningsprinciper som använcls och rimlighcten i s¡'relsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillh¿irânde upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäilanrle direictören använder antagandet onr fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen, Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruviäa det finns någon väsentlig osäkerhetsfaltor som avser
sådana händ.elser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkelhetsfaktor, måste jag i revisionsl¡eräftelsen
fãsta uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentiiga
osäkerhetsfai¡:torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Mina slutsalser baseras på de revisionshcvis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan {ramtida händelser eller för'håltanden göra att ett bolag inte längre kan fort-
sätta verksamheten.

. utvärderarjag den övergripande presentationen, struhuren och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland ripplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transal:tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

. inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den flnansiella informationen för en-
heterna eller affårsakti'u'iteterna ino¡n koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande avkoncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina
uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriltning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella be-
tydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport orn andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttaland"en

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen harjag även utfört en revision av styrelsens
och verkstdllande direktörens förvaltning för Köpings Bostads AB för år zorg samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst elier förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman dispûnerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundþr uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna besk¡ivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i fõrhållande till moderbolagct och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjo* mitt yrkesetiska ansvar enügt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tilh'âckliga och änclamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

,Sfyrelsens och u erkställande direktörens snsuar

Ðet är styrelsen som har ansvaret för förslaget tili dispositioner beträffande bolagets vinst eller föriust, Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till rle k¡av
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storieken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Sryrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av boiagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedörna bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisa-
tion är utformad så att bokföringen, medelsföwaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt kon-
trolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direl¡tören ska sköta den Iöpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvåndiga för att bolagets bokföring
ska frrllgöras i övercnsstämmelse med 1ag och för att medelsföivaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

(
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Reuisorns ansuar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och ddrmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna berlöma om någon styrelseledarnot eller verkställande
di¡ektören i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersâttningssþldíghet
mot bolaget

. på något annat sätt handlát i strid mecl aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsorilningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt ut-
talande om detta, âr att med rimlig gracl av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt rned aktieboiagslagen,

Rimlig sâlrerhet är en hög grad av säkerhet, mcn ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
scd i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersãttningssþldighet
mot bolaget, eller att ett fcirslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med alctiebolags-
lagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använderjag professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunlct i risk och väsentlighet.
Det innebär attjag fokuserar granskningen på såclana åtgärder, områden och förhållanden som är våsentliga för
verksâmheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation, Jag går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhåùlanden som är relevanta för mitt
utt¿rlande om ansvarsfrfüet, Som underlag för mitl uttalande om stFrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagcts vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yltrande samt ett urvai av underlagen för detta
för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Köping den tt mars zozo

(--
{1'{:ç{;--
ÌõFán Tingström
Auktoriserad revisor
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Datum: 2020-03-12

BOSTADS A8

Kallelse till årsstämma

Aktieägaren i KBAB Service AB kallas härmed till årsstämma.

Tid:

Plats:

Torsdagen den 26 mars 2020.

KBAB:s konferensrum, Sveavägen 18.

Med våinlig hälsning

KBAB SERVICE AB

Elizabeth Salomonsson/ Peter Landin
ordförande VD

Bilaga: Dagordning, årsredovisning 2019

cl¡
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Senast ändrat: 201 8-03-07
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KBAB SERVICE AB

Dagordning för årsstämma Torsdagen den 26 mars 2020.

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Val av sekreterare vid stämman.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Antal aktier Antal röster

Köpings kommun/KBAB 20 070 st 20 070 st

Kvotvärdesandel
t00%

5

6.

Val av en eller två justeringsmän

Farslag kommunens ombud Jonny CleJberg tillsammans med stcimmans ordfarande.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelsenldmnades till Köpings kommun den I2/3 2020.

(lidigast 4 veckor senast 2 veckor före årsstdmman)

Fastställande av dagordning.

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns

granskningsrapport.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Förslag: Str)mman beslutade i enlighet med styrelsen och verkställande direktaren att

balanserad vinst på B 062 lcr samt årets vinst 4 051 ln tillsammans 12 1 13 lv overþres

i ny rcilming.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Förslag: Stcimman

beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter och

v erks t rill ande dir e h ar en ansv ar sfr ihet for v erks amhe t s år e t 2 0 I 9'

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Föregående års beslut gr)llande arvoden: Strimman beslutade faststcilla
sammantrcidesarvoden till styrelseordförande, vice styrelseordförande samt ledamöter

och ersättare enligt kommunens regler för sammantrcidesarvoden.

Anmä|an om kommunfullmäktiges val av styrelse, ersättare och lekmannarevisor med

ersättare samt konstaterande av val av revisor och revisorsersättare.

7

8

9

10.

11
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Förslag: Anmrildes till årsstr)mman kommunfullmaktiges i Köpings kommunval av

ledamöter med ersrittare.

Styrelseledamöter Elizabeth Salomonsson

Börje Erilrsson

Ola Saaw

Kenneth Nordberg
Maria Liljedahl

ordf,

t2

t3

vice ordf,

Ersüttare Malin Vikrnan

David Sharp

Karl IngstrÒm

Göran Eriksson

Lekmunnarevßor Göran Nilsson 2019 - årsstrimmøn 2023

Ersättare Bo Nilsson 2019 - årsstrimman 2023

Konstaterande av val av revisor och revisorsersättare.

Årsstcimman beslutade 20I9 att som revisor under en fyraårsperiod vcilja auktoriserad

revisor, Johan Tingström, Vristerås och som ersrittare vrilja Peter Söderman,

auktoriserad revisor, Vristerås. Valet av revisor gdller således till och med

rrikenskapsåret 2023.

Stämmans avslutande





Årsredovisning

KBAB Service AB

IOr

556033-7452

Räkenskapsåret
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KBAB Service AB
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Styrelsen och verkståillande direktören ftir KBAB Service AB avger foljande årsredovisning lor
räkenskapsåret 2019.

STYRELSE

Ledamöter utsedda av kommunfullmáktige

Ordinarie Elizabeth Salomonsson, ordftirande (S)

Ola Saaw, vice ordfürande (M)
Börje Eriksson (S)

Kenneth Nordberg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Ersättare Malin Vikman (S)

Karl Ingström (L)
David Sharp (M)
Göran Eriksson (SD)

Av personalorganisationema utsedda styrelserepresentanter

Ordinarie Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)
Niina Koskinen (Vision)

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)
Peter Johansson (Vision)

Styrelsen har under året håltit 10 protokollförda sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls den

21 mars 2019.

REVISORER

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor
Göran Nilsson, lekmannarevisor

Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor
Per Carlesson, lekmannarevi sor

r'ÖNNTNGSLEDNING

t verkställande direktör.Under verksamhetsåret har Peter Landin vari f
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Äcnnr
Bolaget ägs till 100% av Köping Bostads AB, 556014-9758.

BRANSCHTILLHöNTçHNT

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation,

Þ'öretaget har sitt säte i Köping.

Á.rsredovisningen är upprättad i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser ftiregående år

Förvaltnin gsberättelse

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

KBAB SERVICE AB, KOMMUNFASTIGHETER

KBAB Service AB svarar fiir ftirvaltning och ståidning av kommunens fastigheter.
Förvaltningsuppdraget omfàttar ca 164 000 m'? och innebär
o Driftansvar ftir fastigheter
r Underhåll av fastigheter

Förvaltning

Det skall vara enkelt att vara hyresgäst hos KBAB Service AB är en devis som vi vill skall genomsyra

hela vår fÌirvaltning. Det är också arbetsnamnet på den beskrivning som vi arbetar med. Syftet är att

underlZitta for verksamheterna i kommunens lokaler och få dem att ftirstå vad som ingår i vårt
forvaltningsuppdrag samt att känna trygghet i att vi utför de kontroller som ligger i fastighetsägarens

ansvar.

En viktig och svår arbetsuppgíft inom ftirvaltningsuppdraget åir att inom budgetramen även inrymma

höghöjdstädning, storstädning och en ökad frekvens. Detta samtidigt som användningsgraden av

skollokalerna har ökat. Vi har utvecklat egenkontrollen och genomfür den en gång i månaden på de olika
arbetsställen vi är på samt att vi har anlitat en extern kvalitetsrevisor som gör stickprov 2 ggrlfu.

Resultatet av vårt arbete har visat sig lyckosamt.

Skadegörelsen fortsätter att öka på de kommunala fastigheterna. Det är framförallt glaskross men även

skadegörelse på byggnad, mark och utrustning.

Energibesparingsprojekt avseende bergvåirmen i Munktorp är fárdigställt. ('
{
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De ftirsta månaderna på året var snöröjning och framflorallt halkbekämpningen dyrare än beräknat vilket
också medför att kostnaderna lor grusborttagning även blir dyrare än beräknat. Detta hämtade vi igen

sista kvartalet som blev varmare än beräknat.

I september genomfürdes en NKI enkät som visade att verksamheterna ger oss eff medelbetyg av alla de

kommuner som genomfort mätningen 2019. Detta är vi inte nöjda med. Kundenkäten visar att vi
levererar en städning som ligger topp 4 i hela landet jämfört med liknade allmännyttiga bostadsföretag.

Lokatvårdarna har sett över sina objekt och arbetslag under året, fdr att optimera tiden och ta bort onödig
gång och ställtid mellan arbetsställena.

All personal på Fastighetsservice har gått en Arbetsmiljöutbildning genom Avonova.

Fastighetsservice har haft l9 praktikantcr under 2019. Av dessa har två varit bilvårdsansvariga och haft

nystartsjobb t.o.m. 3ll12-19. Två praktikanter fick sommarjobb inom fastighetsskötsel och 5 praktikanter

står på vikarielistan på lokalvårdsavdelningen. Vi har engagerat 23 handledare under året.

Vi har utbildat yfterligare 7 lokalvårdare i SRY (Städ- och Rengöringsbranschens

Yrkesnärnnd/yrkesbevis) vilket innebär att97o/o av personalen har SRY eller likvärdig städutbildning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter räkenskapsårets

utgång.

Hållbarhetsupplysnin gâr

Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret har upprättats av moderbolaget. Rapporten utgör en bilaga

till årsredovisningen och är ett separat dokument. Dokumentet återfinns på vår hemsida

www.kbab.koping.se

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)

2019
96 077

4

22 A50

108

9,93

0,03

0,19

2018
94 zt',l

32
17 3',73

107

12,60

0,30
1,40

2017
91 582

-104
23 090

l0s
9,40
neg

neg

2016
90 328

29
15 469

103

14,80

0,20
1,3 0

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprincil*k
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Förändring av €get kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årcts årsstämma:

Ä,rets resultat
Belopp vid årets utgång 2t07 t70

4 (t7)

Aktie-

kapital

2 007

Reserv-

fond

úa

Fritt egct

kapital

-14

Ârets

re$ülttt
t)

I 062
4 051

12 113

Tot¡lt

2 185

0
4

2 189

-22
4
4

22

I

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen füreslår att till ftirfogande stående vinstmedel (kronor)

balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överftires t2 lr3

Förelagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterloljande resultat- och balansräkning samt

kassaflödesanalys med noter.

s
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Resultaträkning
Tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Underhållskostnader
Övrig förvaltning
Avskrivningar och nedskrivni n gar av materie I la

an läggningstillgångar
Centraladm i nistrat ion

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not 2019-01-01
-20t9-12-31

96 0'17

295
96372

-83 950
-920

-10 848

s (17)

2018-01-01
-2018-12-31

94 2t6
0

94216

-82273
-538

-10 723

-5 8l
-54

-94 t69
47

-ló
-16
31

31

,>

J

4

5

-597

-50
-96 365

7

6 -9
22

-3

-3
4

4

0

4
.C
(
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Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstil lgångar

M ate ríel la nn llt g g n i ng s t ì I I gå ng ar
Inventarier, verktyg och installationer

F ína ns íe I Ia a n I lì g gnÌ ng st i I lgån g ar
Fordringar hos koncernftiretag
Andra långfri stiga fordri ngar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Bränslelager

Ko rtfr ist igø fo rd r in gør
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övri ga kortfristi ga f'ordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

6 (r7)

2019-12-31 2018-12-31

7

Not

l0

| 666
l 666

0
245
245

1 911

l 200
1 200

0
104

104

I 304

t 999
4 454

98
r 185

7 736

8

9

r08
10E

r80
180

1 858

0

I 360
l0l5
4233

14971
t9 3r2

21223

I r53
16 069

t7 373

$
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Balansräkning
Tkr

EGAT KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundel eget kapilal
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapítal
Balanserad vinst eller forlust
,A,rets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder ti I I koncernfloretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristi ga sku lder
Upplupna kostnader och fürutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 (t7)

2019-12-31 2018-12-31Not

I
4

t2
2 189

2007
170

2 117

2 047

170

2 177

-14
22
I

2 185

6 t9l
2

400
2 661

5 934
ls 188

t7 373

ll

I 393
3 927

500
I 581

4 633

19 034

21223
1*-\\(\
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Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar for poster som inte ingår i kassaflödet
Resultat efter finansiella poster

Kassaflöde från färändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
F örändring av rörelsefordringar
Föråindring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksa m heten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassallöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Lilivida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-l 063

-l 063

-5s I

-551

Not 2019-01-01
-2019-t2-31

I (r7)

2018-01-01
-2018-12-31

4

460
464

72
2 676
4 669
7 881

0
0

6 818

8 153

t4971

3l
721
7s2

-78
-2 753
-5 735
:7 814

7ll
7tt

-7 654

15 807

I 153
(--
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Ä,rsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Å'rsredovisning

och koncernredovisning (K3). Uppställningen av resultaträkningen är anpassad efter SABOs

riktlinjer för att erhålla en bättre jämftirbarhet. Under 2019 har resultaträkningen omklassificerats

ftir att bättre spegla bolagets verksamhet. Därför har jämftirelseåret justerats.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med fìiregående år

Intäktsredovisning

Tjünster
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört

dänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i ftirhållande till uppdragets ftirdigställandegrad på

balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags fÌirdigställandegrad bestäms genom att nedlagda

kostnader på balansdagen jämfors med totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas

på ett tillftirlitligt sätt redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna

uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad fÌirlust på ett uppdrag

redovisas omgående som kostnad.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänforlig till ett utfört tjänsteuppdrag

som intäkt i takt med att arbete utlors och material levererats eller förbrukats.

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.

Anlä ggningstillgån gar

M ater ie lla anl ügg níngstillgångur

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan htinföras till förvärvet av tillgangen.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet tilt den del tillgångens prestanda ökar i ftirhållande till tillgangens värde vid

anskaffningstidpunkten.

Utgifter ftir löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationslÌirlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas

som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

(
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i ftirekommande
fall tillgångens restvåirde. Avskrivningama ingår i resultaträkningens post Rörelsekostnad. Linjär
avskrivningsmetod tillämpas för samtliga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och fordon 5år

Finansiella instrument

tinansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. lnstrumentet redovisas i balansräkningen när

bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överftirt i
stoft sett alla risker och fürmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort frân
balansräkningen när ftrpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

K u n dfo r dr i n g ar/ k o rtfr i s t ig a fo r dr i ng ar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsåittningstillgångar till det belopp som

lorväntas bli inbetalt efter avdrag ftjr individuellt bedömda osäkra fordringar.

Lånes k ulder o c h leve rantö rss k ulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag for
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
ftirfallotidpunkten 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.

Kv ìtt n ì ng av lì n ans ie I I fo rdr a n o c h fi n a ns ie I I s k ukl
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen

endast då legal kvittningsrätt foreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en

samtida avyftring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoftirsäljningsvärde på

balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med

försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. .
ð
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Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i

eget kapital.

Akluell skatt
Aktuell skaft avser inkomstskatt for innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs

inkomstskatt som älrnu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per

balansdagen.

Ersåittningar till anståillda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betaltl semester, betald frånvaro och ersättning efter
avslutad anståillning (pension). Kortfristiga ersâttningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns
en legal eller informell ftirpliktelse att betala ut en ersättning till füljd av en tidigare händelse och en

tillftirlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

I bolaget fürekommer såväl avgiftsbestämda som fÌirmånsbestämda pensionsplaner.

I avgiftsbestämda planer betalar ftiretaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte

någon legal eller informell förpliktelse att betala ut något ytterligare även om det andra ftiretaget

inte kan uppfulla sitt åtagande. Företagets resultat belastas ftir kostnader i takt med att de

anstäl ldas pensionsberättigade tj änster utf(irs.

Vid ftirmånsbeståimda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna ftir att ersättningarna

kommer att kosta mer än lorväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer afi
awika från förväntningarna. Bolaget redovisar ftirmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med

K3s fbrenklingsregler. De ftirmansbestämda planerna innebär att pensionspremier betalas och

dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.

Ersüttningar vid apps ìigníng
Ersüttningar vid uppsägning utgår då ftiretaget beslutar att avsluta en anställning ftire den

normala tidpunkten ftir anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande

om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger ft)retaget någon

framtida ekonomisk fordel redovisas en skuld och en kostnad när foretaget har en legal eller
informell fiirpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen våirderas till den bästa

uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera lorpliktelsen på balansdagen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medftirt in- eller utbctalningar.

Som likvida rnedel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker

och andra kreditinstitut.
À\\
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Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men fÌire bokslutsdispositioner och skatter

Balansomslutning
Företagets samlade ti llgångar

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret

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

Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent avjusterat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag for uppskjuten skatt).

Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar och antaganden

som innebåir en betydande risk ftir väsentliga justeringar i redovisade våirden f'ör tillgångar och
skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under
rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar
används sedan ftir att fastställa redovisade värden på tillgangar och skulder som inte framgår
tydligt från andra källor.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen
under det råikenskapsår som ?indringen görs samt framtida räkenskapsår om ?indringen påverkeir

både aktuellt och kommande räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar ses över arligen.

Å\
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Not 2 Nettoomsättningens färdelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Intäkter från fastighetssarnordningen
Koncerninterna intäkter
Övriga intäkter

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader ftir övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Könsftirdelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg
Bilar och andra transportmedel

20t9

63 642
22 614
l0 ll5
96371

-3s 2t4
-35 2r4

-21s5
-t2 tgl
-14346

-49 560

33%
66%

100 %

2A%
20%

l3 (17)

2018

62 6A4

2l 801

9811
94216

2018

66
41

107

-34236
-34236

2019

68
40

108

-t 979
-l r 304

-13 283

-47 519

40%
60%

100 %

Verkställande direktören och styrelsen har inte erhållit någon lön, ftirmån eller pension från bolaget.

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den forväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentl igt restvärde. Följande avskrivn ingsprocent tillämpas:

t-
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Not 5 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfìiringen samt sfyrelsens och

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att

utftira samt rådgivning eller annat bitrade som ftiranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2019 2018

PwC
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat
Aktuellskatt
Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektiv skatt
20t9

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat lore skatt

Skatt enligt gällande skattesats

Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

21,44 22,00

Not 7 Invenúarier, verktyg och installationer

-54
0

-54

2018

-50
0

-50

2019

0
0

-9
-9

2018

32

-7

-2

-9

4

-l
I
0

2019-12-31 2018-r2-3r

Ingående anskaffn in gsvärden

Inköp
Försälj n in garlutrangeri ngar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försälj n ingar/utran geringar
Omklassificeringar
Ä.rets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

7 835
| 062

0

0
I 897

-6 634

-597

-123L

5 7ls
547

-1 019
2 s92
7 835

-4 470
I 009

-2 592
-581

-6 634

Utgående redovisat värde 1 666 _
&

I 201
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Not I Fordringar hos koncernfäretag

Ingående långfristiga fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 9 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskafTningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Likvida medel
Banktitlgodohavanden

Not 11 Upplupna kostnader och färutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

rs (17)

2019-t2:31 2018-12-31

0

0

0

7lt
-71 I

0

0

2019-12-31 2018-12-31

r04
336

-194
246

I 937
I 130

l ll5
4 L82

14 g'.'t1

t4 971

t64

104

r 956
1 101

2 878
s 935

-60
104

Utgående redovisat värde 246

Not l0 LÍkvida medel
Beviljad limit på intern kommunkoncernkedit i KBAB Service uppgår till 7 000 tkr (7 000 tkr)

2019-12-31 2018-12-31

I 153

I 153

2Aß-l24t 2018-12-31

ð
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Not Eventualförpliktelser

Garantibelopp Fastigo

Not Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter

r6 ( l7)

2019-12-3t 2018-12-31

639

ó39

685

685

,\
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Resultat- och balansräkningen kommer att ñrelilggas på årsstämma för fastställelse.

Köping den 27 februari 2020

t7 (17)

,14.4/
/r,t^lø"---
Maria Liljedahl

WÇt
Bpe Eriksson

Nordberg

Ola Saaw

Peter Landin
Verkstäl lande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats l73

J
'Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i KtsAB Service AB, ors.nr sn6aSZ-l+sz

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

,Iag har utfört en rcvision av årsredovisningen för KBAB Service AB fdr år zorg

Eniigt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avsãenden iätWisandebild av <¡aB Service ABs finansiella stälining per den 3r december zorg och
av dess ñnansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens öwiga delar.

Jag tills['rker dä¡för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för KBAB Service AB.

Grundþr utta"landen

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i fverige' Mitt
anivar enìigt dessa standardei beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag âr oberoende i förhållande till
KBAB Sewiìe Ats enligt god revisorssed i Sverige och har i öwig! fuligjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa

k¡av.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhãmtat är tillräckliga och ãndamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens o ch u erkstöllande dir ektör ens ensu er
Det är styrelsen och verkställande direlrtören som har ansvaret fôr att årsredovisningen upprättas och att den ger

en rättyisande bild enligt årsreilovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroli som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av

bolageis formåga att fortsätta verl<samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förrnagan att fortsätta verksamheten och att använda aritagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkstâllande direii:tören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något lealistiskt alternativ till att göra något av detta.

Reuisorns ensucÍr

Mina måI ãr att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga fela1,:ti[]reter, vare sig ãessa beror på oegentligheter elìer rnisstag, och att lämna en revisionsberättelse
sorn innãhåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, ìren är ingen garanti för att en

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fe1âldig-het

om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eiler misstag och anses vara vâsentliga

om de enskilt elter tillsammans rimligen kaniörväntas påverka de ekonomiska beslut sorn använclare fattar med
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skcptisk
instäLlning under hela revisioncn. Dcssutom:

, identifierar och bedömer jag riskcrna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentiigheter eller misstâg, utformar och utför granskningsåtgärder bland annal utifrån dessa risker och
inñämtai' revisionsbevis som är tilträck'liga och ändamålsenliga för att utgöra en grunil för mina uttalanden.
Risì<en för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter âr högre än fdr en väsentlig
felaktighet som berófpå misstag, eftersôm oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnandèn, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

6
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' skaffarjag mig en förståelse av den del avbolagets interna kontroll som harbetydeise f<ir min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala rnig
om effektiviteten i den interna kontroiien.

. utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i recìovisningen och tillhijrande upplysningar.

' drarjag cn slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hãndelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets fönnåga att fortsätta verksamheteu. Om jag drar
slutsatsen att det finns en vãsentÌig osäkerhetstäktor, måste j ag i revisionsberättelsen fásta uppmärksamheten
på uppþsningarna i årsredovisningen om den väse¡tliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Ðock kan {ramtida händelser eÌler förhållanden göra att
ett boiag inte längre kan fortsätta verksamheten.

. utvärderarjag den övergripancle presentationen, stru}:turen och innehålleti årsredovisningen, däribland upp-
lysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transalitionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för KBAB Service AB för år zorg samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämrnan disponerar vinsten enligt fcirslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styreisens ledamöter och verlatäl1ande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundþr uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna besk¡ivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande tili KBAB Service AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
öwigt fullgjort mitt lrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevìs jag har inhämtat är tiilräckliga och ändamålseniiga som gruncl för mina
uttalanden.

Stu r els ens o ch u erkställande dir ektör ens ansu ar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid försiag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsoliderings-
behov, lilrviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter'. Detta innefattar blanci
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonorniska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angeiägenheter i övrigt kontrolleras på ett be-
tryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt sffrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder s<¡rn är nödvändiga för att bolagets bokfriring ska fullgöras i
<iverensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.-

,s
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Reu¡sorns ansuar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbeyis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verksiällande
direktören i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eiler gjort sig sþdig till någon försummelse som kan föranleda ersättningssþidighet
mot bolaget

' på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eÌler bolagsordningen.

Mitt mål betrãffanile revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller ftirlust, och därmed mitt ut-
talande om detta, är att med rimiig grad av säkerhet bedoma om förslaget är förenligt med akticbolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föra¡rleda ersättningssþldighet
mot boÌaget, elier att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förerùigt med alitiebolags-
lagen.

Som en del av en revision enìigt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaitningen och förslaget till dispositioner
av bolagets vinst elier förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på min professioneÌla bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär attjag fokuserar granskningen på sådana åtgäriler, områdcn och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträäelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom
och prövar fattade bcslut, treslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styreìsens fdrslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Köping den n mars 2ozo

rl-
-r$ËJb""" .

Tingström
Auktoriserad revisor
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Välkommen på årsstämma 31 mars2020
WRITTEN BY ON 2020-02-0610:27:00

Välkommen på förbundets årsstämma den 31 maÍs 2O2O.

PIats: Pga Coronaviruset kommer stämman genomföras på Skype. Utskickad

kallelse kommer kompletteras med Skype länk.

Tid: 9.00 - 10.30

Handlingar:
Kallelse och program

/Files/l mages/LVF/Aktuellt/Pdf/Kallelse och program 3 1 mars 2020.pdf

Dagordning

/Fi les/l mages/LVF/Aktuel ltlPdf/Dagord ning för Västmanla nds Lä ns

Luftvå rd sförbu nd s fö rbu ndsstä m ma 2020-03 -3 1 . pdf
Verksa m hetsberättelse 201 9

/Fi les/l m a ges/LVF/Aktuel ltlPdf/vE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E FÖ R 20 1 9. pdf
Ärsredovisning 2019

/Fi les/l ma ges/LVF/Aktuel lt/Pdf/Arsred ovisn i n g 20 1 9. pdf
Arbetsprogram för 2020
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Vi i Luftvårdsförbundet i Västmanland har i flera år funderat på hur vi ska kunna ge er medlemmar
goda förutsättningar för att bedriva en relevant och nyttig luftövervakning. Det finns också tydliga

indikationer på att kraven på kommuners arbete med luftmiljö och rapportering kommer att öka.

Då förbundet är l¡tet så har vi tittat på alternativ för att möjliggöra en effektiv luftövervakning och

också hur ni i kommunerna ska kunna leva upp till de lagkrav som finns för miljöövervakning. Därför

har styrelsen taglt ett inriktningsbeslut att uppvakta östra Sveriges Luftvårdsförbund för ett
samgående alternativt samarbete.

På årets stämma kommer vi redovisa för hur långt vi kommit i processen och den nytta och det
mervärde ett samarbete kan ge våra medlemmar.

Plats: Mälarenergi, Västerås Besökscentret Södra Segelgatan 7 (se karta nedan)

Agendan för dagen:
08:30 - 9.00 Fika och registrering

På förmiddagen bjuds på inspirerande föreläsningar om möjligheterna och mervärdet av ett
samarbete med östra Sveriges luftvårdsförbund. Vi får även inblick i de krav kommuner idag har på

provtagning och rapportering och hur detta sköts i östra Sveriges luftvårdsförbund.

L1-12 Stämmoförhandlingar

12-13 Lunch som serveras på plats

13-15 Guidad tur Mälarenergi Bränsleberedning och Panna 6

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 12 mars 2020. Maila till: lisa.Êranstrom@malarenergi.se eller svara

på den Outlook-kallelsen som kommer gå ut till organisationens kontaktpersoner.
Ange behov av specialkost,

Välkomna!
Västmanlands läns luftvårdsförbund
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Dagordning för Västmanlands Läns Luftvårdsförbunds förbundsstämma 2020-03-31

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning.

3. Val av mötesordforanden och sekreterare ftir stämman

4. Val av två personer jämte ordfürande att justera protokollet.

5. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning, enligt fiirbundets stadgar $ 4.

6. Fastställande av röstlängd.

7 . Fastställande av forbundets balansråikning med medelsdisposition

8. Föredragning av fürvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet lor

styrelsens lor det verksamhetsår berättelsen avser.

9. Fastställande av medlems- och undersökningsavgift for ãr 2020

10. Fastställande av arbetsprogram 2020

11. Fastställande avbudget for är2020

12. Yal av ordforande fiir lorbundet intill nästa ordinarie forbundsstämma.

13. Val av öwiga styrelseledamöter jämte ersättare intill ordinarie fiirbundsstämma.

14. Val av en revisor jämte ersättare fiir granskning av fiirbundets forvaltning och

räkenskaper nästkommande verksamhetsår.

15. Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande.

16. Upptagning av nya medlemmar i forbundet.

17. Övriga anmälda ärenden.

18. Avslutning.
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lnledning
Luftvårdsförbundet i Västmanlands län bildades 1993 och är en religiöst och pol¡tiskt

obunden organisation. Medlemmarna består av länets kommuner, offentliga organisationer
och större företag.
Syftet med förbundet är att ta fram och redovisa underlagsmaterial om luftföroreningars
förekomst och effekter och sprida denna information till både allmänhet och organisationer

Luftövervakning
övervakningen på skogsytorna genomförs som tidigare. Antal observationsytor är två;
Kvisterhult och Hyttskogen. Observationsytorna ingår i det nationella krondroppsnätet, de

årsvisa rapporterna fínns tillgängliga för medlemmar på Luftvårdsförbundets hemsida.

Projekt under året - Emissionsdatabas (EDBI

Utveckling av en länsEDB och KlimatEDB som en del av ett första Luftmiljösystem (AQM- Air

Quality Management system) i samverkan med Länsstyrelsen och Agenda 2030 förbundet i

projektet Klimatsmart Fysisk Planering har pågått under året, där förbundet är en aktiv
deltagare och målet är att förbudet ska ta över och förvalta databasen. Vägkällor och

tillståndspliktiga punktutsläpp har lagts in i databasen samt även spridningsmodellering. Ett

nytt samarbete med Westinhouse har upprättats för nyttjande av deras väderstation.

Samarbete med östra Sveriges Luftvårdsförbund
Efter sommaren uppvaktade Västmanlands läns luftvårdsförbund östra Sveriges

Luftvårdsförbund (ÖSLVF) för att inleda diskussioner om ett eventuellt framtida samarbete

Efter dialog med öStVf planerades och genomfördes en studieresa till deras kontor. Den 13

december åkte en delegation på 13 personer för en dags givande besök hos ÖStVf ¡

Stockholm. Där fick vi information om förbundet, deras samarbete med SLB-analys
(luftvårdsexperter) samt en genomgång av Naturvårdsverket för vilka krav som

lagstiftningen ställer på kommuner när det gäller provtagning och rapportering av

luftkva litet.

(&



Förändringar i styrelsen
I september behövde sittande ordförande, Tobias Nordlander, avgå då han avgått som

kommunstyrelsens ordförande i Surahammar och ej längre var kommunens representant i

förbundet. Vice ordförande Lísa Granström, Mälarenergi, tillträdde då som ordförande och

styrelsen beslutade att Sigge Synnergård skulle tillträda som Vice Ordförande.

Under året har även förbudets sekreterare varit sjukskriven halva året

övrigt arbete under året
Under det gångna året har det arbetats med punkter enligt förbundets arbetsprogram.

- Effektivisering av administrativa rutiner genom införande av digital signatur för
protokoll (i Verified) genom Mälarenergi AB:s försorg.

- Den arbetsgrupp för att utveckla förbundet som beslutades på årsstämman har

genomfört en dialog med öStVf, arbetsgruppen har haft kontakter med andra

aktörer, ett förberedande studiebesök hos SlB-analys har genomförts och sen det lite

större studiebesöket hos öSlVf . Det har varit stora svårigheter att få engagemang för
arbete inom förbundet. Arbetet har genomförts av styrelsen med deltagande av

Västerås stad. Det vore önskvärt med ett större engagemang då förbundet står inför

stora förändringar.
- Ny modellför medlems och undersökningsavgifter har inte genomförts under året.

Detta på grund av att det tidigt framkom att ett eventuellt samarbete med Östra

Sveriges luftvårdsförbund vore möjlighet och då kan andra modeller för avgifter gälla.

Av samma anledning arbetades det inte heller vidare på den modell för ökat ansvar

hos medlemmarna vad gäller avgifterna.

Medlemsavgifter
Under året har våra 33 medlemmar betalat medlemsavgift och undersökningsavgift enligt

tidigare modell.

Årsstämma
Under 2019 hölls förbundsstämman den 20 mars. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar
fick vi lyssna på en presentation av EDB, Mälardalens högskolas program för luftmiljövård

samt grundläggande luftmiljövård av SLB. Förbundsstämman hölls iYaras lokaler i Köping

och efter stämmoförhandlingarna bjöds det på studiebesök i anläggningen.

Styrelse och Arbetsutskott
Förutom de protokollförda möten som styrelsen har haft så har det också under
verksamhetsåret arbetats i ett arbetsutskott. Utskottet har bestått av ordförande, vice

ordförande samt sekreteraren i förbundet.

Styrelsen har under 2019 bestått av:
Ordînarie ledamöter
Tobias Nordlander, Surahammars kommun, ordf. tom 9 september

@



Lisa Granström, Mälarenergi AB, V.ordf, ordf from 9 september
Robert Axelsson, Länsstyrelsen, sek.

Sigge Synne rgârd, Hallstahammars kommu n.

Karin Schütte, Region Västmanland.
Ersättare
Anna Almquist, Epiroc AB

Chrístina Schyberg, Köpings kommun
Birgitta Hedlund, Volvo AB

Styrelsen i Västmanlands Luftvårdsförbund
Lisa Granström Ordförande
Sigge Synnergård Vice Ordförande
Robert Axelsson Sekreterare

(signerat med digital signatur)

(@



Verification

Transaction lD
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Pages

SenÌ by

Signing part¡es

Robert Axelsson

Sigge Synnergård

L¡sa Granström

robert@manrax.com

sig ge.synnergard@liberalerna.se

lisa.granstrom@malarenergi.se
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L¡sa Granström

Method: Email

Method: Ema¡l

Method: Email

Action: Sign

Action: Sign

Action: Sign

lisa. gtanstrom@ malarenergi.se

sigge.synnergard @ liberalerna.se

Activity log

E-mail invitation sent to sigge.synnergard@liberalerna.se

2020-02-26 09 : 19:l-1 CET,

E-mail invitation sent to robert@manrax.com

2020-02-26 09: 19:l-1 CEI

E-mail ¡nv¡tation sent to l¡sa.granstrom@malarenergi.se

2020-02-26 09 : l-9 :11 CET,

Clicked invitation link Lisa Granström

Mozilla/s.0 ftVindows NT 10.0; WOW64; TridenUT.0; rv:11.0) like Gecko,2020-A2-26 09:19:43 CET,IP

address: 1"93. 12, 141.7 O

Document viewed by Lisa Granström
Mozillai5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; TridenUT.0; rv:11.0) like Gecko,202O-A2'26 09:19:44 CET,IP

address: 193.L2.1,41.7 O

Document signed by Lisa Granström

2O2O -02-26 09 : 19 : 54 CET, I P ad d ress : L93.L2.141.7 O

Clicked invitation link Sigge Synnergård
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 1"2-4_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Versionl12.1.2 Mobile/lsE148 Safaril604.1,202A-A2-26 Ogi32:2o CET,IP address: !46.247 .158.77

Document viewed by Sigge Synnergård

Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS l-2_4_5 l¡ke Mac OS X) ApplewebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

VersionlL2.3..2 Mobile/l-5E148 Safari/604.1,2020-02-26 O9t32t2L CET,lP addresst 146.247 .158.77

Document signed by Sigge Synnergård
2020 -02-26 09 :35 : 38 CET, I P ad d ress, 1"46.247 .L5B.L7

Glicked ínvitation link Robert Axelsson
Mozilla/S.o (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) ApplewebKil605.1.15 (KHTML, like

Gecko) VersioniL3.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-A2-261-7:49:51 CET,IP address: 95.199.9.139

(@



Document v¡ewed by Robert Axelsson
Mozillai5.0 (¡Phone; CPU ¡Phone OS 1"3_3_1 l¡ke Mac OS X) AppleWebKiU605.1.l"5 (KHTML, like

Gecko) Versionl13.0.5 Mobile/158148 Safari/604.1,2020-02-26 L7:49:52 CËT,lP address: 95.199.9.139

Document s¡gned by Robert Axelsson
2A20-02-26 1,7 :50: 13 CET, lP address: 95. 199.9. 139

Verilied e¡"lsures thal the doci-¡ment has been signed according to the nelhod slaled abnve

Copies of signed documen{s are securely stored by Verified.

robert@manrax.com

&edñed
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Arsredovisning för

Västman lands Läns Luftvårdsförbund
878001-8068

Räkenskapsåret
201 9-01 -01 - 2019-12-31

lnnehållsförteckning :

Förvaltn i n gsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Västmanlands Läns Luftvårdsförbund intygar härmed dels att denna
kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen
fastställts på årsstämma 31 mars 2020. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.

Köping

Lisa Granström
Styrelseordförande

Sida

1-2
3

4-5
6
6
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Västmanlands Läns Luftvårdsförbund
878001 -8068

1(6)

Förvaltn i ngsberättelse

Styrelsen för Västmanlands Läns Luftvårdsförbund, 878001-8068, med säte i Västerås, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

lnformation om verksamheten

Att till nytta för medlemmarna ta fram och redovisa underlagsmaterial om luftföroreningarnas
förekomst och effekter på hälsa och miljö i Västmanlands Län samt fungera som forum för samråd
och information i luftvårdsfrågor.

Förbundet skall även samverka med andra luftvårdsförbund för erfarenhetsutbyte och effektivt
resursutnyttjande samt tillgodose alllmänhetens behov av lättfattlig information på luftvårdsområdet.

Medlemmar

2017
2018
2019

33 medlemmar
33 medlemmar
33 medlemmar

FUNKTIONÄRER
Styrelse

Ordförande
Tobias Nordlander, Surahammars Kommun tilloch med 20'19-10-18
Lisa Granström, Mälarenergifrån och med 2019-10-18

Sekreterare
Robert Axelsson, Länsstyrelsen

Sigge Synnergård vice ordförande från och med 2019-10-18
Birgitta Hedlund Volvo
Anna Almquist, Epiroc
Christina Schyberg Köpings Kommun

Valberedning

Måns Enander
Stefan Sandberg

Revisor

Helena Andersson, BDO

Revisorsuppleant

Börje Hultin, Västerås Stad

@



Västmanlands Läns Luftvårdsförbund
878001-8068

Flerårsöversikt

2(6)

2019 2018 2017
Belopp ikr

2016
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Förändringar ¡ eget kapital

404 711
145 264

88

131 800
-131 109

95

283 700
15 769

67

290 300
93 455

79

2019-12-31 2018-12-31

Balanserat resultat
Arets resultat

Totalt eget kapital vid årets utgång

Resultatdisposition

539 633
145 264

670742
-131 109

684 897 539 633

Belopp ikr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 684 897 disponeras enligt följande

balanserat resultat
årets resultat

Totalt

disponeras för
balanseras i ny räkning

Summa

539 633
145 264
684 897

684 897

684 897

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter

@



Västmanlands Läns Luftvårdsförbund
878001-8068

Resultaträkning

3(6)

Belopp i kr Nof 2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Rörelseintäkter
Undersökningsavgifter
Projekt Klimatsmart Fysisk Planering
Medlemsavgifter
Bidrag
Förutbetalda U ndersökn ingsavgifter

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Rörelsekostnader
Projekt Klimatsmart Fysisk Planering
Övriga externa kostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella posfer
Resultat efter finansiella poster

B okslufs drbp o s i ti o n e r
Resultat före skatt

Skaffer

Arets resultat

311 212
93 500
32 000
42 000

31 800

37 000

r00 00;
478712

-93 500
-239 948

168 800

-299 909

-333 448 -299 909

145 264 -131 109

145 264 -131 109

145264 -131 109

145264 -131 109
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Västmanlands Läns Luftvårdsförbund
878001-8068

4(6)

Balansräkning
Belopp ikr Nof 2019-12-31 2018-12-31

TILLGANGAR

Omsättningstillgångar

Ko rtf ri sti g a fo rd r i n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

547 890
63 439

36 000
63 439

3 000

611 329

164 414

102 439

464 992

164 414 464 992

775743 567 431

775743 567 431

@



Västmanlands Läns Luftvårdsförbund
878001 -8068

Balansräkning

5(6)

Belopp ikr Nof 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

539 633
145 264

670742
-131 109

684 897 539 633

684 897

6 572
62274
22 000

539 633

13 798
14 000

90 846 27 798

775 743 567 431
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Västmanlands Läns Luftvårdsförbund
878001-8068

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Lisa Granström
Styrelseordförande

Robert Axelsson
Styrelseledamot

Anna Allmquist
Styrelseledamot

Christina Schyberg
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Helena Andersson
Auktoriserad revisor

6(6)

Not I Redovisningspr¡nc¡per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Not 2 Personal
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Underskrifter

Västerås 20200331

Birgitta Hedlund
Styrelseledamot

Karin Schutte
Styrelseledamot

Sigge Synnergård
Styrelseledamot

@
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Transaction lD

Document

Pages

SenÌ by

Signing parties

Sigge Synnergård

Roberg Axelsson

Birgitta Hedlund

Christina Schyberg

Anna Almqu¡st

L¡sa Granström
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Lisa GransÌröm

sigge.synnergard @liberalerna.se

robert@manrax.cofi

birgitta.hedlund@volvo.com

christina.schyberg@kopin g.se

anna.almquist@epíroc.com

lisa.granstrom @ malarenerg i.se
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Method: Ema¡l

Method: Ëmail

Method: Email

Method: Email

Method: Email

Method; Email

Action: Sign

Action: S¡gn

Action: sign

Act¡on: Sign

Action: Sign

Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to birgitta.hedlund@volvo.com
2O2O-O2-27 l-6:52:58 CET,

E-mail invitation sent to christina.schyberg@koping.se
2O2O-O2-21 1-6:52:58 CET,

E-mail invitation sent to anna,almquist@epiroc.com

2O2O-O2-27 16:52:58 CET,

E-ma¡l ¡nv¡tation sent to robert@manrax,com

2O2O-O2-27 l-6:52:57 CET,

E-mail ¡nv¡tation sent to lisa,granstrom@malarenergi.se

2020-02-27 L6:52:58 CET,

E-mail invitation sent to sigge.synnergard@liberalerna'se

2O2O-O2-27 16:52:58 CET,

Clicked invitation link Lisa Granström

Mozillal5.[ (Windows NT 10.0; WOW64; TridenVT.0; rv:11.0) like Gecko,202O-O2-27 16:53:l-2 CET,IP

addressr 193.12.14t.7 O

Document viewed by L¡sa Granström

Mozilla/S.o (Windows NT 1"0.0; WOW64; TridenlT.0; rv:11.0) like Gecko,2020-O2-27 16:53:1"3 CET,IP

address: 193.12.I41.7 O

Document signed by Lisa Granström

2020-02-27 \õ:53:22 CET, lP address: 193.I2.I4t.7 O

l (@

lisa. granstrom @malarenergi.se



Clicked invitation link Birgitta Hedlund

MozillaL/S.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ApplewebK¡t1s37.36 (KHTML' like Gecko)

Chrome/79.0.3945.130 Safaril537.36,2O2O-02'27 L7:2536 CEIIP address: 168.149'129.59

Document viewed by B¡rgitta Hedlund

Mozilla/S.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ApplewebKit/537.36 (KHTML' like Gecko)

Chrome/79.0.3945.L30 Safaril537.36,202O-A2'27 \7:25'.37 CET,IP address: 168 1'49.129.59

Document signed by B¡rg¡tta Hedlund

2A2O -02-27 17 :27 tt6 CET, I P address: 168. 149. 129. 59

Clicked invitation link Sigge Synnergård

Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_4_5 like Mac OS X) ApplewebKìt/605.1,.1"5 (KHTML, like Gecko)

Versiontl2.!.2 Mobile/158148 Safari/604.1,202O-O2'27 19:00:33 CEIIP address:2'248.79.68

Document viewed by Sigge Synnergård

Mozillals.0 (iPad; cPU os 12_4_5 like Mac os x) ApplewebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version!!2.1.2 Mobile/158148 Safarii604.1,202a'A2'27 19:00:34 CET,IP address:2.248.I9'68

Document signed by Sigge Synnergård

2A2O-O2-27 19 : 03 : 04 C ET, I P add ress : 2.248. 19.68

E-mail invitat¡on sent to robert@manrax.com

2o2O-O2-29 20 :35:18 CET,

Glicked invitation link Christ¡na Schyberg

Mozillal5.0 (windows NT 6.1; TfidenvT.0; rv:l-1.0) like Gecko,2020-03-02 11:34:39 CET,IP address:

81.16.160.34

Document viewed by Christina Schyberg

Mozilla/S.0 (Wìndows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11-.0) like Gecko,2020-03-02 11:34:39 CET,lp address:

81.16.160.34

Document signed by Christina Schyberg

2O2o-03-O2 LL:36:47 CET, I P address: 81. 16. 160.34

Clicked inv¡tation link Anna Almquist
Mozillals.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ApplewebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

chrome/7g.0.3945.130 Safari/537.36,2020-03-02 ]'5:1524 CET,IP address: 165.225.192.203

Document viewed by Anna Almqu¡st

Mozilla/S.O (Windows NT 10.0; Wìn64; x64) AppleWebKiU537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36,2020-03-02 15:1"5:25 CET,IP address: L65.225.I92'2o3
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ARBETSPROGRAM FöR 2O2O

Förbundets utveckling
Fokus under 2020 kommer vara utveckling av förbundet genom ett eventuellt samarbete med östra

Sveriges I uftvå rdsförbu nd.

Under 2020 kommer följande att belysas, utredas och informeras:

. Medlemmarna i Västmanlands läns luftvårdsförbunds inställning till ett samarbete, genom

att presentera ett så detaljerat förslag som möjligt under året.
. Formerna för ett samarbete med eventuella kompletterande parter (andra luftvårdsförbund)
. Ekonomiska förutsättningar initialt vid ett samarbete och långsiktigt för förbudets

medlemmar
. Administrativa frågeställningar så som styrelse, beredningsgrupper mm mm.

Luftöve rva l<n ing
. Depositionsmätningar i skogsytor kommer under 2020 att minska i omfattning. Samma

mätningar som tidigare kommer att genomföras men vi kommer inte att få någon analys av

länets mätningar eller någon länsrapport för Västmanland. Naturvårdsverket har utryckt

intresse för att ta över delar av detta mätprogram frän 2021. Vi gör så här för att länet ska få

behålla en mätstation och för att ge Naturvårdsverket tid för de beslut som krävs för att ta

över mätningarna.
r Provtagning på mossa kommer inte att genomföras under 2020 (och även framåt) då denna

provtagning inte ingår i ett nationellt övervakningsprogram eller passar som en del av ett

modernt luftvå rdssystem.

Utvecl<ling
. Utveckling av ett grundläggande AQM (Air Quality Management, Luftm¡ljövård) system med

en länsEDB och KlimatEDB i samverkan med Länsstyrelsen och Agenda 2030 förbundet i

projektet Klimatsmart Fysisk Planering. Projektet fortgår under 2020.



VÄSTMA OS LÄNS
FÖRBUND

Utfall
2017
32 000,00
283 700.00

315 700,00

242300,00
24 300,00

28 636,00
4 575,00
299 811,00

-1 19

15 770,00

Utfall
2018
37 000,00
131 800,00

168 800,00

167 501 ,00
11 975,00
14 960,00

84 138,00

14 550,00
6 784,00
299 908,00

0

-131 108,00

Utfall
2019
32 000,00
311 212.00
42 000,00
93 500,00
478 712,00

196 600,00
31 252,00

93 500,00

6 200,00
0 00
5 895,00
333 447,00

0,00

145 265,00

Budget
2020
33 000,00
311 200,00

100 000,00
444200,00

156 000,00
22 000,00

100 000,00

15 000,00

293 000,00

151 200,00

Budget 2020

Medlemsavqifter
U ndersökn i nqsavqifter
Bidrao från länsstvrelsen
Proiekt klimatsmart Fvsisk olanerinq
Summa

Luftövervakning
Redovisninq o Revision
Konsulttiänster
Projekt Klimatsmart Fysisk planering

Bortskrivn i n g ku ndford rin gar

Studiebesök
Datakostnader
Övriga kostnader
Summa

lntäkter

Utgifter

Räntor

Resultat
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Delegationsförteckn i ng
Februari 2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Markenheten

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av

förvaltningschefen efter vidaredelegation

Beslut from: 202O-O2-OL

tom: 2O2,O-O2-29

Ärendenummer Beslutsdatum

KSaOL9/2OO 2020-02-1-3

Ärendemening

Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning -Tomt nr 26, Blåmossan 1

Beslut

Beslut att sälja tomt 26 till Lilit Gevorgyan och

Armen Gevorgyan
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