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2020 blev verkligen året som vi ofta förvarnats om att det 
skulle kunna komma, men som vi ändå stod relativt 
mentalt oförberedda för. Och givetvis har den pågåen-
de världsomfattande Covid-19-pandemin präglat även 
AB GöteneBostäders verksamhet under 2020. Att samt-
lig personal under vintern 2019/2020 medverkat till att 
processa fram en ny värdegrund kunde knappast ha 
kommit lägligare. Nu fick de nya värde orden mänsklig, 
professionell, ansvarstagande och hållbar verkligen bekän-
na färg. Och visst har vi alla fått förändra såväl arbetssätt 
som beteenden på flera olika sätt, såväl hyresgäster som 
bolagspersonalen och våra samarbetspartners. Samti-
digt som enskilda individer och familjer har drabbats 
hårdare än andra, har ändå väldigt många i Götene 
kommun kunnat leva sina liv någorlunda normalt och 
arbetsmarknaden har än så länge påverkats mindre än i 
många andra kommuner. 

För AB GöteneBostäder blev det naturligt att söka oli-
ka sam arbeten för att hantera krisen. Tillsammans med 
bland annat våra anlitade entreprenörer, Götene kommun 
och Hyresgästföreningen har vi försökt möta våra kun-
der på ett väl avvägt sätt. Visst har vi fått tumma något 
på den service vi vill kunna ge. Samtidigt har responsen 
varit fantastisk. De två kundenkäter från AktivBo som 
bolaget under 2020 deltagit i har visat att vi åtminstone 
verkar ha gjort det mesta rätt. Enligt den vartannat år 
återkommande boendeenkäten har bolaget förbättrat 
de viktiga service- och produktindexen med några pro-
centenheter vardera sedan 2018 och vi befinner oss fort- 
farande i den övre kvartilen i ett nationellt benchmark-
perspektiv. Den särskilda enkät som följde upp pandemi-

arbetet visade att vi till och med hade det högsta kris-
hanteringsindexet i hela landet. Med all respekt för dem 
som drabbats av pandemin har vi tillåtit oss att sträcka 
lite på oss för detta. Men krisen är ännu inte över – den 
fortsätter in på det kommande året och verkar av allt att 
döma komma att prägla även en stor del av detta.

2020 har också bestått av mycket utvecklingsarbete.  
Handlingsplanen efter boendeenkäten 2018 och bo-
stadsmöten under 2018 och 2019 slutfördes under 
året och har inneburit ett hundratal kunddrivna för-
bättringsåtgärder i våra bostadsområden. Vi har ut-
över detta kunnat underhålla våra fastigheter mer än 
på länge och fler lägenheter på Liljan 1 än något år 
tidigare. Sjökvarnsvägen 8 har fått en fantastiskt fin 
ny utemiljö. Vi har planerat för och förprojekterat 56 
nya lägenheter i ett förtätningsprojekt på Melonen 6 i  
Götene centrum. Upphandlingsprocessen startade i slutet 
av året. Vår medverkan i Allmännyttans Klimatinitiativ 
innebär målsättningar om minskad energiförbrukning 
med 30 procent och en fossilfri energianvändning senast 
2030. Vi har också varit engagerade i stadsutvecklingspro-
jektet Drömmen om Götene. Genom detta medverkar vi 
till att bygga viktiga grunder för vår framtida marknad.

Avslutningsvis vill jag tacka bolagets personal och alla 
våra samarbetspartners för utomordentliga insatser un-
der ett av de mest utmanande åren i vår tid. Jag vill ock-
så tacka bolagsstyrelsen för det stöd jag fått personligen 
under axlandet av årets utmaningar. Pandemin fortsätter 
visserligen ett tag till vad det verkar, men vi kommer att 
komma igenom den. Vi på AB Götene Bostäder tror på 
framtiden!

VD HAR ORDET
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MARTIN SOHLBERG, VD
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VERKSAMHET

Aktieägare

Samtliga aktier ägs av Götene kommun. Aktiekapitalet upp-
går till 5 miljoner kronor.

Affärsidéplan för företaget

AB GöteneBostäder ska långsiktigt äga och förvalta bostäder 
och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kun-
derna ett tryggt boende med hög kvalitet.

FEM VIKTIGA STRATEGIER

• Att vara en konkurrenskraftig och långsiktig aktör på bo- 
 stadsmarknaden som bidrar till ökad tillväxt i kommunen

• Att erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende  
 i välskötta och attraktiva bostadsområden

• Att ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar

• Att öka bolagets marknadsandel

• Att ha en stabil ekonomi

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

STYRELSE

VD
1 heltidstjänst

ADMINISTRATION
1,75 heltidstjänster

FASTIGHETSSKÖTSEL
3,45 heltidstjänster 

varav 1 säsongsanställd

FASTIGHETS- 
FÖRVALTNING

1 heltidstjänst

LOKALVÅRD
1,3 heltidstjänster

STYRELSE 

Ledamöter 

Bo Bergsten, ordförande
Kenth Selmosson, vice ordförande
Linus Karlsson, ledamot
Niina Stenander, ledamot t o m 2020-10-08
Susanna Lundgren, ledamot
Rinor Xhemshiti, fr o m 2020-10-08

Suppleanter 

Åke Fransson
Bengt Karlsson, t o m 2020-12-10
Elin Olsson
Lars-Inge Bly
Sven-Otto Svensson

Verkställande direktör 

Martin Sohlberg, vd

Sammanträden

Årsstämman hölls torsdagen den 18 maj 2020. Årsstämman 
var öppen för allmänheten att besöka och annonserades i 
ortens tidningar. Vid årsstämman togs beslut om ny bolags-
ordning och nya ägardirektiv för AB GöteneBostäder.

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokoll-
förda ordinarie sammanträden.

REVISORER

Ordinarie

Öhrlings Pricewaterhouse AB med Marina Svensson (auk-
toriserad), till huvudansvarig revisor, utsedd av årsstämman. 

Inger Kindberg (lekmannarevisor), utsedd av kommun- 
full mäktige.

Suppleanter

Camilla Rydberg (lekmannarevisor), utsedd av kommun- 
fullmäktige.

Firmatecknare

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av 
Bo Bergsten, Kenth Selmosson samt verkställande direktören 
Martin Sohlberg, två i förening. Dessutom har verkställande 
direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvalt-
ningsåtgärder.

ORGANISATIONSPLAN

Mål enligt bolagets ägardirektiv

Ekonomiska mål 

• Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att 
kostnaderna för verksamheten täcks genom hyresintäkter. 

• Soliditeten i bolaget bör på sikt vara minst 12 procent.  
Bolaget arbetar långsiktigt för konsolidering i syfte att  
minska kommunens risktagande som ägare.

• Bolagets långsiktiga avkastning bör vara 5 procentenheter 
på eget kapital.

• Bolaget ska vid vinst årligen dela ut det belopp som tillåts 
enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktie-
bolag.

• Positiva resultat utöver utdelningen ska återinvesteras  
i verksamheten, alternativt användas för att minska  
låneskulden, för att därigenom uppnå soliditetsmålet.

• Bolaget ska årligen betala en borgensavgift/låneavgift  
enligt reglerna i kommunens finanspolicy.

• Bolaget har att iaktta kommunfullmäktiges beslut   
God ekonomisk hushållning.
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Övriga mål

Bolaget ska medverka till att de av kommunfullmäktige an- 
tagna strategiska målen uppnås.

Ekonomiska organisationstillhörigheter

Bolaget är medlem i branschorganisationen Sveriges Allmän-
nytta AB, HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening) samt 
FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). 
Bolaget är också medlem i Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Götene Äldrehem.

Kontor

Bolagets kontor är beläget på Järnvägsgatan 6 och fastighets- 
expeditionen på Vikingagatan 21 A, båda i Götene.

Personal

Under verksamhetsåret har bolaget haft 8 personer anställda 
– 4 män, 3 på heltid och 1 på deltid, 4 kvinnor, 3 på heltid och 
1 på deltid samt 2 säsongsanställda under sommarhalvåret. 
Nio veckor på sommarlovet var det sex ungdomar som som-
marjobbade hos oss via kommunen. 

All tillsvidareanställd personal har haft medarbetarsamtal. 
Lönesamtal har genomförts med förvaltningspersonalen men 
samtalen flyttades till 2021 för tjänstemännen på grund av 
försenad lönerörelse till följd av Covid-19-pandemin.

Utbildningskostnaderna per anställd och förtroendevalda 
var 4 200 kr, även denna verksamhet har begränsats på grund 
av pandemin.

All personal erbjuds en timmes friskvård i veckan samt 
kontinuerlig uppföljning av hälsan via företagshälsovården. 
Under 2020 har personalen i genomsnitt utfört 10 tim/an-
ställd i fysisk aktivitet.

Fastighetsbestånd

Förvaltade fastigheter redovisas i slutet av årsredovisningen 
med uppgift om färdigställande år, lägenhetsantal och ytor. 

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter är 221 211 (202 552) tkr.

Försäkring

Bolagets fastigheter, inventarier, maskiner är försäkrade i en 
kombinerad företagsförsäkring hos Länsförsäkringar Skara-
borg. För fastigheterna gäller fullvärdesförsäkring. 

Bolaget har via kommunen tecknat ansvarsförsäkring för 
styrelse och VD hos Gouda och Svedea AB samt fordonsför-
säkring hos Protector.

Miljö

AB GöteneBostäder deltar sedan 2020 i Allmännyttans  
Klimatinitativ som är kopplat till Agenda 2030. Målsättning-
en med bolagets medverkan är att senast 2030 ha minskat 
sin energiförbrukning med 30 procent samt att denna energi 
som då används ska vara fossilfri. Bolaget är också medlem i 
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

GöteneBostäder har under 2020 särskilt prioriterat underhållet 
av bolagets fastigheter. I tio olika fastigheter har omtapetsering/
golvbyten utförts i totalt 42 olika lägenheter. 31 hyresgäster har 
valt standardhöjande åtgärder under 2020, till exempel nya 
luckor och diskmaskin i köket eller egen tvättmaskin. Taktvätt 
har genomförts på Hjälmen 7, Helde 1:305, Furan 2, Pianot 1 
och Källby 5:14/5:24. På Liljan 1 har viss utvändig målning 
gjorts och trapphusmålning har påbörjats, viss takrenovering 
har utförts och lekutrustningen på gården har delvis bytts ut. 
Den avflyttade lokalen på Furan 2 har genomgått viss reno-
vering i samband med att ny hyresgäst tillträtt. Flera trygg-
hetsåtgärder har utförts på Helde 1:305 och Furan 2. Samtliga 
markplacerade AC-aggregat har bytts ut och flyttats upp till 
väggmontage. Gränden mellan byggnaderna har rensats från 
skymmande buskage och fått delvis ny markbeläggning. Ett 
antal nya belysningspunkter har satts upp runt husen. Käll-
bytorp 7:45 och Guttorp 1:173-174 har försetts med robot-
gräsklippare. På Guttorp 8:2 har vissa markarbeten, utvändig 
målning samt takreparationer gjorts. Garageportar har bytts 
ut på Källbytorp 7:45. På Lejonet 1 har renovering av ett an-
tal gräsmattor gjorts. Badrumsrenoveringar har utförts på ett 
antal lägenheter på Melonen 6. Samtliga fastigheter har fått 
bolagets nydesignade logotypeskylt. Utöver detta har värme-
kulverten mellan Vikingagatan 17 och bostadsrättsförening-
en på Vikingagatan 15 bytts ut till avtalsenlig delad kostnad 
mellan GöteneBostäder och föreningen.

Satsning på utemiljöer.
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Investeringar
På Liljan 1 har sex lägenheter totalrenoverats genom såväl sed-
vanligt underhåll som standardhöjande åtgärder. Källbytorp 
7:8 har fått nytt låssystem och ett passersystem med informa-
tionsskärmar och elektroniskt bokningssystem. På Källby-
torp 7:45 har en omfattande renovering gjorts av utemiljön. 
På Melonen 6 har 8 lägenheter fått inglasning av balkongen. 
Dessutom har en tjänstebil köpts in till bolagets förvaltare som 
kör cirka 1 500 mil per år i tjänsten. 

Uthyrningssituationen

Andelen outhyrda lägenheter har minskat under året. Vid ut-
gången av år 2020 var antalet outhyrda lägenheter 4 (0) st av 
det totala beståndet på 404 st vilket motsvarar 1,0 (0,0) pro-
cent. Antalet vakanta lägenheter var i medeltal 2,1 (3,6) st 
vilket motsvarar 0,52 (0,89) procent. Hyresbortfallet för de 
outhyrda lägenheterna uppgick till 101 (295) tkr vilket är en 
minskning med 194 tkr jämfört med föregående år. Trots att 
ett antal lägenheter fått friställas vid renovering har den totala 
vakansgraden minskat något. Det är tydligt att viljan att flytta 
har varit lägre under året, sannolikt till följd av pandemin.

Vid årsskiftet var 1 (1) lokal outhyrda. Detta motsvarar 4,1 
(4,1) procent av det totala lokalbeståndet. Efter avflyttning 
av bolagets mångåriga hyresgäst Bonanders Ur & Guld på 
Furan 2 har denna lokal slagits ihop med och tagits över av 
grann lokalens hyresgäst Blomstrande Hem.

Hyresbortfall bostäder och lokaler

Omflyttningar

Antalet inflyttningar har under året varit 47 (53) st, vilket mot-
svarar 11,6 (13,1) procent av bolagets bestånd. Av de inflyttade 
var 16 (13) från andra kommuner. 53 (50) hyresgäster flyttade 
ut, varav 19 (18) till andra kommuner. 

EKONOMI
Under 2020 blir AB GöteneBostäders avkastning 1,7 procent-
enheter av bolagets egna kapital vilket är lägre än ägardirekti-
vets långsiktiga målsättning om 5 procentenheter. I samman-
hanget ska dock nämnas att AB GöteneBostäder under det 
föregående året översteg budgeterat resultat i en liknande om- 
fattning. 

Från en fastighet i Lundsbrunn har en byggnad med mark 
av ringa värde avstyckats och sålts. Efter försäljningskostnader 

Hyresbortfall
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Likviditet

Bolagets kassa/bank uppgick per 2020-12-31 till 10 475 tkr. 
Bolaget har en checkkredit på 5 mkr. Krediten har inte ut-
nyttjats under året. Låneskulden uppgick per 2020-12-31 till 
138 mkr. Genomsnittsräntan var 0,91 procent.

NYCKELTAL 2017 2018 2019 2020

Soliditet, % 9,9 9,0 9,8 10,0

Kassalikviditet, % 54 122 128 105

Genomsnittlig skuldränta, % 0,90 1,14 0,94 0,91

Nettoomsättning, tkr 29 530 30 057 31 982 32 892

Resultat efter finansiella 
poster, tkr

302 1 427 849 668

Balansomslutning, tkr 142 326 164 376 163 013 162 545

Eget kapital, tkr 14 081 14 764 15 841 16 085

Långfristiga skulder, tkr 114 839 140 923 138 369 135 723

Rörelsekapital, tkr -6 208 1 879 2 435 522

Hyresintäkter bostäder 81,0 %
Övriga hyresintäkter 2,0 %
Hyresintäkter lokaler 10,5 %
Bränsleavgifter 1,2 %
Externt sålda tjänster 1,5 %
Ersättningar från hyresgäster 0,7 % 
Övriga intäkter 2,9 %
Ränteintäkter 0,2 %

Underhåll 28,7 %
Personalkostnader 13,5 %
Avskrivningar 14,1 %
Administration 7,5 %
Fastighetsskatt 2,3 %
Räntekostnader 4,6 %
Reparationer 7,4 %
Fastighetsskötsel 2,1 %
Taxebundna kostnader 16,9 %
Riskkostnader m m 2,9 %

Intäktsfördelning

Kostnadsfördelning

och avräkning av befintligt värde bidrog försäljningen med 
cirka 80 tkr till årets resultat.

Under året har några av de befintliga lånen upphandlats på 
nytt, motsvarande cirka 23,6 mnkr. Den genomsnittliga räntan 
på den totala låneskulden är därför något lägre än föregående år.

Covid-19-pandemin ur ett ekonomiskt perspektiv

GöteneBostäder har än så länge endast i mycket blygsam ut-
sträckning påverkats ekonomiskt av den pågående pandemin. 
Bland bostadshyresgästerna har obetalda hyror eller behoven 
av avbetalningsplaner eller liknande inte skilt sig från ett van-
ligt år. Arbetsmarknaden i Götene har också påverkats minst 
bland kommunerna i Skaraborg 2020. Endast två lokalhyres-
gäster har begärt och också fått den rabatt på hyran som avsågs 
med förordningen 2020:237 om statligt stöd. Detta har kostat 
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Soliditet

Soliditeten är 10,0 procent och har ökat sedan föregående år. 

Hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna för 2020 genomfördes under november/
december 2019. Förhandlingarna var begärda av AB Götene-
Bostäder, som yrkade på en höjning av utgående totalhyror 
med 3,25 procent.

Parterna enades om att hyrorna för lägenheter och lokaler 
höjs med 2,3 procent från 2020-01-01, hyror med kallhyra 
höjs med 2,0 procent, P-platser med 10–15 kr och garage med 
20 kr/månad. Standardhöjande åtgärder höjs med 2,3 procent 
från samma datum. Hyresförhandlingarna för 2021 avsluta-
des i januari 2021.
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FRAMTIDEN
AB GöteneBostäder har under 2020, efter ett genomgripande 
analysarbete, tagit beslut om att genomföra en upphandling 
av 56 st nyproducerade lägenheter i Götene centrum. Upp-
handlingsprocessen pågick vid årsskiftet med målsättningen 
att landa under första kvartalet 2021 samt att de nya husen ska 
stå färdiga vid årsskiftet 2022–2023. Det framtida underhålls-
behovet kommer kräva ytterligare utredning under de närmsta 
åren. Digitaliseringen fortsätter också med fler passer-, infor-
mations- och bokningssystem. Hållbarhetsfrågorna kommer 
också fortsatt att stå högt på bolagets dagordning framöver med 
fokus på såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet 
i bolagets verksamhet och fastighetsförvaltning.

bolaget cirka 20 tkr samtidigt som det inbringat cirka 10 tkr i 
statligt stöd. Vidare har bolaget fått cirka 25 tkr i statligt stöd 
för sjukersättning till följd av pandemin. Vad det verkar har 
dock pandemin inneburit färre omflyttningar och mot slutet 
av året upplevs en viss tröghet att hyra ut lägenheter med lite 
högre hyra. Detta kan komma att påverka bolagets intäkter 
under 2021, beroende på hur länge pandemin fortsätter.

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 2 100 7 664  1 077 15 841

Resultatdisposition enligt årsstämman:

Balanseras i ny räkning - - 1 077 -1 077 -

Årets resultat  -  -  - 244 244

Belopp vid årets utgång 5 000 2 100 8 741 244 16 085

MÅLUPPFYLLNAD ÄGARDIREKTIV

• Bolaget har bedrivit sin verksamhet på ett sådant sätt att 
kostnaderna för verksamheten täcks genom bolagets intäkter

• Bolagets soliditet har ökat något och närmar sig därför målet 
om minst 12 procent, genom detta bidrar bolaget samtidigt till 
kommunfullmäktiges beslut om God ekonomisk hushållning

• Bolaget har under 2020 inte uppnått ägarens långsiktiga av-
kastningskrav om 5 procentenheter av eget kapital, snittet 
för de senaste tre åren är dock 4,8 procentenheter

• Bolaget uppfyller kraven för att dela ut det belopp som tillåts 
enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
och har samtidigt minst i motsvarande grad gjort insatser 
som kommer allmänheten till del

• Bolagets positiva resultat efter utdelning återinvesteras i 
verksamheten

• Bolaget har under året betalat en borgensavgift enligt reglerna 
i kommunens finanspolicy

• Bolaget medverkar till att de av kommunfullmäktige antagna 
strategiska målen uppfylls:

Ökad nytta för alla kommuninvånare inom befintlig ekonomi
• Bolaget står på egna ben ekonomiskt och erbjuder pris värda 

lägenheter

En kommun som är attraktiv att bo, besöka och verka i
• Bolaget planerar att bygga nya lägenheter och agerar aktivt 

för att skapa trygga, attraktiva boenden och utemiljöer samt 
är aktiva i dialog med hyresgästerna. Bolaget är också en av 
initiativtagarna till det pågående stadsutvecklingsprojektet 
Drömmen om Götene

En klimat- och miljösmart kommun
• Bolaget medverkar i Allmännyttans Klimatinitiativ och ar-

betar genom detta aktivt för att förebygga energiförluster, 
använda mer miljövänliga maskiner och fordon, använda 
mer solenergi samt att bli fossilfria

Ett starkt lokalt arbets- och näringsliv
• Bolaget är aktivt i lokaletableringar, tar emot PRAO och 

andra praktikanter samt handlar lokalt när så är motiverat 
och möjligt
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RESULTAT
Bolagets resultat och ställning för år 2020 framgår av bifogad 
resultaträkning och balansräkning. 

TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR:

Balanserat resultat 8 740 884 kr 

Årets vinst    243 942 kr

Summa 8 984 826 kr

Styrelse och VD föreslår att vinstmedlen disponeras  
så att 8 984 826 kr balanseras i ny räkning.

Styrelsens yttrande till föreslagen vinstutdelning

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna 
kapital efter den föreslagna vinstutdelningen, samt att den 
föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till det som 
anges i 17 kap 3§ andra och tredje styckena i aktiebolagslagen 
(verksamhetens art, omfattning och risker samt konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt).

Styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter den föreslag-
na vinstutdelningen kommer vara tillräckligt stort i relation till 
verksamhetens art, omfattning och risker. Utdelningsbeloppet 
enligt bolagets budget för 2020 är 55 000 kr vilket motsvarar 
statslåneräntan plus en procentenhet gånger tillskjutet kapital.

Styrelsen föreslår att från utdelningsbeloppet 55 000 kr från-
räknas del av bolagets kostnad för ytterligare trygghetsåtgärder 
på Helde 1:305 och Furan 2 samt ny lekutrustning på Liljan 1 
som kommer allmänheten till del. Dessa åtgärder kan därför 
bedömas som en del i bolagets samhällsnytta.

GöteneBostäder medverkar i Drömmen om Götene  
där lokala fastighetsägare, näringsidkare och kommunen  

samverkar i syfte att utveckla centralortens centrum.  
Inom ramen för projektet gjorde @Hugeart 2020 en vägg- 

målning på en grannfastighet med förlaga från ett av  
götenesonen och fotokonstnären Erik Johanssons verk.
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RESULTATRÄKNING
FÖR VERKSAMHETSÅRET 1 januari – 31 december 2020, Tkr

 Not 2020 2019

RÖRELSEINTÄKTER

Hyresintäkter 2 32 893 31 983

Övriga rörelseintäkter 3 1 796 2 577

Summa intäkter   34 689 34 560

RÖRELSEKOSTNADER

Fastighetskostnader 4 -20 760 -19 139

Övriga externa kostnader  -2 572 -2 982 

Personalkostnader 5 -4 667 -5 029 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -4 868 -4 719

Summa rörelsekostnader  -32 867 -31 869

RÖRELSERESULTAT  1 821 2 691

FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande poster  77 75

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 597 -1 339

Summa finansiella poster  -1 519 -1 264

Resultat efter finansiella poster  302 1 427

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder  0 -200

Resultat före skatt  302 1 227

Årets skattekostnad  -58 -150 

ÅRETS RESULTAT  244 1 077

9
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BALANSRÄKNING – TILLGÅNGAR
31 DECEMBER 2020, Tkr

 Not 2020 2019 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar 6 149 404 149 880

Inventarier 7 701 495

Pågående ombyggnader 8 1 288  1 428

Summa materiella anläggningstillgångar  151 393     151 803

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Långfristiga fordringar  94 173

Summa anläggningstillgångar  151 487 151 976

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager  30 30

Summa omsättningstillgångar  30 30

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar  452 399

Övriga fordringar  101 134

Summa kortfristiga fordringar  553 533

KASSA OCH BANK 10 475 10 474

Summa omsättningstillgångar  11 058 11 037

Summa tillgångar  162 545 163 013
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BALANSRÄKNING – SKULDER & EGET KAPITAL 

 Not 2020 2019

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 5 000 aktier  5 000 5 000

Reservfond  2 100 2 100

Summa bundet eget kapital  7 100 7 100

FRITT EGET KAPITAL

Balanserad vinst eller förlust  8 741 7 664

Årets resultat  244 1 077

Summa fritt eget kapital  8 985 8 741

Summa eget kapital  16 085 15 841

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder  200 200

Summa obeskattade reserver  200 200

SKULDER

Långfristiga skulder 9

Övriga skulder till kreditinstitut  135 723 138 369

Summa långfristiga skulder  135 723 138 369

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut  2 668 2 583

Förskott från kunder  0 2

Leverantörsskulder  3 695 1 812

Övriga kortfristiga skulder  426 412

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 749 3 794

Summa kortfristiga skulder  10 537 8 603

Summa eget kapital och skulder  162 545 163 013

31 DECEMBER 2020, Tkr
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NOTANTECKNINGAR

■ NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag. 

Avskrivningar – Tillämpade avskrivningstider: 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Byggnader och mark 50–66 år

Om- och tillbyggnader 10–30 år  

Markanläggning 20 år

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet = Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)
i förhållande till balansomslutningen. 

■ NOT 2  HYRESINTÄKTER 2020 2019

Totalhyra

Bostäder  29 173 28 401

Lokaler  3 773 3 737

Garage  409 391

P-platser  306 278

Totalt  33 662 32 807

Hyresbortfall*

Bostäder  -270 -478

Lokaler  -341 -177

Garage  -4 -21

P-platser  -155 -149

Totalt  -770 -825

Netto

Bostäder  28 903 27 923

Lokaler  3 432 3 560

Garage  405 370

P-platser  152 129

Totalt  32 893 31 982

 

* I hyresbortfall ingår olika rabatter med 167 (181) tkr.
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	 2020 2019
■ NOT 3  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Övriga förvaltningsintäkter

Utförda extraarbeten  182 179

Fastighetsskötsel  342 354

Fjärrvärme,vatten och sopor  693 325

Återvunna fordringar  29 15

Vinst vid avyttring  80 0

Försäkringsersättningar  0 1 353

Övriga ersättningar och intäkter  471 351

Summa övriga förvaltningsintäkter  1 796 2 577

■ NOT 4  FASTIGHETSKOSTNADER 

Driftskostnader  -10 101 -12 579

Underhåll  -9 879 -5 960

Fastighetsskatt  -780 -600

Summa  -20 760 -19 139

■ NOT 5  MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medeltalet anställda  8 8

■ NOT 6  BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden  239 580 238 379

Inköp  2 898 1 201

Försäljningar och utrangeringar   -371 0

Omklassificeringar  1 428 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  243 535 239 580

    

Ingående avskrivningar   -89 700 -85 256

Försäljningar och utrangeringar   144 0

Årets avskrivningar   -4 575 -4 444

Utgående ack. avskrivningar enligt plan  -94 131 -89 700

Utgående bokfört värde  149 404 149 880
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■ NOT 7  INVENTARIER

Ackumulerade anskaffningsvärden  2 933 3 363

Försäljning och utrangering  -218 -690

Årets inköp  499 260

Omklassifiering inom not  0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 214 2 933

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan  -2 438 -2 853

Avyttringar och utrangeringar  218 690

Årets avskrivning enligt plan  -292 -275

Omklassifiering inom not  0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  -2 512 -2 438

Utgående bokfört värde  702 495

■ NOT 8  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT 
               AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärden  1 428 19

Inköp  1 288 1 409

Omklassificeringar  -1 428 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 288 1 428

■ NOT 9  LÅNGFRISTLIGA SKULDER

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen  125 053 127 636

För alla lån finns kommunal borgen. Av vårt lånebelopp förfaller 

24 % inom 0–1 år, 15 % inom 1–2 år, 15% inom 2–3 år, 20 % inom 3–4 år, 

8 % inom 4–5 år, 9 % inom 5–6 år och 9 % inom 6–7 år. 

■ NOT 10  EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Borgensförbindelser

Garantibelopp Fastigo  66 64

NOTANTECKNINGAR
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UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE
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GRANSKNINGSRAPPORT
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GÖTENE TÄTORT

Liljan 1 1 1965 12 - 24 16 6 - 58 3 986 68,7 12 - - - 4

Hjälmen 2 2 2018 4 - 8 8 2 - 22 1 460 66,4 9 15 - - 1

Hjälmen 7 2 1969–71 - 26 53 46 3 1 129 8 710 67,5 53 29 2 469 6

Lejonet 1 6 1961/87 - - 8 - - - 8 418 52,3 - - 1 - 2

Lejonet 1 6 2007 - - - 7 5 - 12 978 81,5 - 18 - - 3

Helde 1:305/Furan 7 1989 - - 10 7 - - 17 1 237 72,8 - - 9 1 103 1

Melonen 6,  
Heldegatan

9 1992 4 3 19 14 5 - 45 3 189 70,9 39 - 2 254 2

Melonen 6,  
Lidköpingsvägen

34 2012–13 4 - 17 - - - 21 1 073 51,1 5 - 2 433 1

Granen 1 12 1928 - - 2 1 1 - 4 291 72,8 4 - 1 295 1

Furan 2 19 1990 - - 4 2 2 - 8 622 77,8 9 - 2 302 1

Pianot 1 21 1991 - - - 2 - - 2 162 81,0 -   2* - - 1

Delsumma 24 29 145 103 24 1 326 22 126 131 62 17 2 856 23

LUNDSBRUNN

Guttorp 1:173-174 13 1990 - - 3 6 - - 9 687 76,3 - 3 - - 1

Guttorp 8:2 15 1995–96 10 - 11 9 - - 30 1 873 64,6 11 10 3 159 3

Guttorp 1:83 23 1987 - - - 4 - - 4 344 86,0 - - - - 2

Delsumma 10 - 14 19 - - 43 2 904 11 13 4 159 6

KÄLLBY

Källbytorp 7:8 14 1991 2 - 9 12 - - 23 1435 62,4 9 - 1 80 2

Källbytorp 7:45 3 1963 8 - - - - - 8 336 42,0 5 4 - - 1

Källby 5:14/5:24 22 1989 - - - 4 - - 4 344 86,0 -   4* - - 2

Delsumma 10 - 9 16 - - 35 2 115 14 4 1 80 5

Totalt 44 29 168 138 24 1 404 27 145 156 79 21 3 095 34

Totalyta: 30 240 m2 * ingår i hyran   
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GATUADRESSER: Liljan 1: Linnégatan 20, 22, Ågatan 1, Norra Skaraborgsgatan 17. Hjälmen 2: Vikingagatan 13. Hjälmen 7: Vikingagatan 1, 3, 17, 19, 21, 23. 
Lejonet 1 1961/87: Hjortgatan 2, Skogsvägen 10. Lejonet 1 2007: Parkgatan 23, Skogsvägen 12, Västra Torsgatan 1. Helde 1:305/Furan: Järnvägsgatan 6.  
Melonen 6 1992: Heldegatan 2, 4. Melonen 6 2012/13: Lidköpingsvägen 6. Granen 1: Lidköpingsvägen 7. Furan 2: Järnvägsgatan 4. Pianot 1: Fiolgatan 9.  
Guttorp 1:173-174: Gullregnsvägen 1, 3. Guttorp 8:2: Stationsvägen 5, 7, 9, 11. Guttorp 1:83: Dalavägen 19. Källbytorp 7:8: Sjökvarnsvägen 25.  
Källbytorp 7:45: Sjökvarnsvägen 8. Källby 5:14, 5:25: Smedjevägen 1, 2.
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AB GÖTENEBOSTÄDER ÄR ETT ALLMÄNNYTTIGT BOSTADSAKTIEBOLAG SOM ÄGS AV GÖTENE KOMMUN. 

AB GÖTENEBOSTÄDER | JÄRNVÄGSGATAN 6 | 533 80 GÖTENE | TELEFON 0511-38 62 08 | KUNDSERVICE@GOTENEBOSTADER.SE

WWW.GOTENEBOSTADER.SE 


