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VD har ordet
Mycket känns igen när vi summerar 2018 men en del
avviker från tidigare år. För mig personligen som är ny
på Mark Bostads och i Marks kommun har det varit ett
händelserikt år med ett roligt, inspirerande och
utmanande arbete. Uppdragen och ambitionerna att
utveckla attraktiva, goda boendemiljöer för vår
marknad och hyresgäster är lika aktuella som tidigare.
Med en omvärld i förändring är det angeläget att vi
fortsätt att jobba vidare med en mängd
utvecklingsprojekt för att hänga med och vara i
samklang med vår nutid. Frågor såsom digitalisering,
klimatpåverkan och förändrade sociala förhållanden i
samhället påverkar oss i hög grad. Vi behöver förhålla
oss till detta, vara innovativa och fortsätta jobba för
hållbara framtidssäkra lösningar i så stor omfattning
som möjligt.
Utifrån vårt långsiktiga uppdrag har vi under året
jobbat i bosociala projekt med att öka trygghet,
tillskapa mötesplatser och relationsbyggande
aktiviteter. Backagårdsparken, mötesplats Hedbo
och grannsamverkansgrupper är exempel på detta.
Vi har genom bl.a. mätningar och uppsökande
verksamhet, bemött synpunkter och önskemål, fortsatt
att utveckla förvaltningsarbetet för att kunna ge våra
hyresgäster god service, möjlighet till boendeinflytande
och skapa goda relationer.
Tillgängligheten har att ökat genom förnyad hemsida
och en ökad digitalisering av våra tjänster. Vi har
skapat bättre förutsättningar för att människor skall
känna sig välkomna hem.

Vi har en hög efterfrågan på våra lägenheter. Marks
kommun är, utifrån sitt unika läge, i en expansiv
tillväxtregion. För att fortsätta vara det allmännyttiga
bostadsbolaget i kommunen som utvecklas i samklang
med samhällsutvecklingen behöver vi vara förberedda
för kommande utmaningar.
Som bolag betraktat står vi väl rustade för kommande
utmaningar med en kompetent, engagerad personal,
en god ekonomi, ett gott fastighetsbestånd och med
flera nybyggnadsprojekt på gång.
Vi tror på att vi genom samverkan med andra
aktörer i kommunen går en ljus framtid tillmötes. Att vi
tillsammans kan verka för Marks kommuns devis
- läge för det goda livet.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till ägaren, till
den avgående styrelsen med Erik Arnell i spetsen för
ett mångårigt gott arbete och ge ett stort välkomnande
till den nya styrelsen.
Tack till alla våra samarbetspartners, entreprenörer
och leverantörer som bistår oss på ett fantastiskt sätt.
Tack alla hyresgäster för att ni valt att bo hos oss och
tack för det gångna året.
Sist men inte minst tack till alla duktiga medarbetare
som gjort det lätt för mig att landa som vd på Marks
Bostad. Nu ser jag med tillförsikt fram emot 2019 - väl
mött!
Svante Dahlquist
VD, Marks Bostads AB

Vi har påbörjat en omorganisation där människan står i
fokus. Vi har fördjupat vårt arbete med Marks Bostads
varumärke utifrån en värdebaserad grund för att möta
morgondagens krav och vara en attraktiv hyresvärd
och arbetsgivare.
Vi har även jobbat med ett omfattande underhåll,
uppstart av nyproduktion och gjort ett strategiskt
markförvärv för framtiden.
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Ersättare
utsedda av Marks kommun
Kerstin Weimman-Lindén, Hajom
Laila Johansson, Kinna
Paul Brusk, Kinna
Stefan Brunander, Rävlanda
Kjell-Arne Lundin, Skene
Björn Kärrhage, Hajom
Elisabeth Olszon, Horred

Verkställande direktör
Jörgen Eriksson (tf) till och med 2018-04-02
Svante Dahlquist från och med 2018-04-03
Personalrepresentanter, ordinarie

Personalrepresentanter, ersättare

Susanne Carlsson, för tjänstemännen

Mona Ronnemar, för tjänstemännen

Karl-Erik Eriksson, för fastighetsanställda

Viktoria Plogander, för fastighetsanställda

Revisor, ordinarie
utsedd av årsstämman

Revisor, ersättare
utsedd av årsstämman

Peter Sjöberg, auktoriserad revisor, Göteborg

Tomas Johansson, auktoriserad revisor, Borås

Lekmannarevisor, ordinarie
utsedd av Marks kommun

Lekmannarevisor, ersättare
utsedd av Marks kommun

Kenneth Sölvebring, Örby

Roger Fogelström, Kinna

Sammanträden

Ordinarie årsstämma hölls 2018-05-17.
Styrelsen har under året haft 8 sammanträden.

Organisationsanslutning
Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO samt Fastigo. Dessutom är företaget
delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a.

6

Marks Bostads AB | Årsredovisning 2018

Målet med verksamheten
Bolagets uppdrag
Nedan finns våra ägardirektiv i sammandrag. De fullständiga direktiven finns på
marksbostadsab.se.
Mark Bostad ska på affärs- och miljömässiga
principer och i allmännyttigt syfte äga, förvalta,
utveckla, producera, köpa och sälja hyresfastigheter
för att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Vi ska erbjuda ett varierat utbud av hyresbostäder av
god kvalitet i kommunen för att tillgodose olika
bostadsbehov så att de boende har valmöjlighet
avseende läge, bostadsstorlek, standard och pris. Vi
bör också bidra till bostadsproduktion i kommunens
mindre orter.
Vi ska aktivt verka för att bygga och förvalta bostäder
anpassade till särskilda behov och målgrupper såsom
äldre och funktionshindrade. Vi ska också göra
särskilda insatser för att ungdomar ska komma in på
bostadsmarknaden.
Vi ska verka för att äldre och funktionshindrade
ska kunna bo kvar i sitt ordinära boende genom en
god tillgänglighet.
Vi ska verka för goda och trygga boendemiljöer i
kommunen samt arbeta för trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder i bostadsområdena.
Vi ska arbeta för integration, erbjuda boende som är
tillgängligt för alla oavsett social, ekonomisk, etnisk
eller annan bakgrund samt motverka
boendesegregation och diskriminering.
Vi ska agera som föregångare och föredöme för
hållbar utveckling lokalt och globalt samt bidra till
långsiktig hållbar utveckling ur miljömässigt
perspektiv. Vi ska även premiera miljömedvetenhet
och god resurshållning.

Soliditeten i bolaget ska uppgå till lägst 15 %.
Bolaget skall bygga 45 lägenheter i snitt per år
under en fyraårsperiod.
Bolaget skall renovera 50 lägenheter i snitt per
år under en fyraårsperiod.

Vår vision
Bostadsbolaget med 100% nöjda hyresgäster.

Värde vi skapar
• Tryggt boende
• God service
• Rimligt pris

Verksamhetspolicy
Vi ska erbjuda goda bostäder till nuvarande och
framtida kunder genom att:
• Ständigt förbättra verksamhetens alla
grenar och efterfölja gällande lagstiftning.
• Vara en god arbetsplats genom att utbilda
och stimulera personalen till engagemang,
ansvar och delaktighet.
• Erbjuda kunder bra service, god inom- och
utomhusmiljö samt informera och vara
lyhörda för synpunkter och krav.
• Hushålla med resurserna på bästa sätt med
hänsyn till ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och
miljö.
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Värdegrund
Vår värdegrund speglar vilka vi är och vad vi står för. Den ska genomsyra allt vi gör och
sammanfattas i fyra punkter:

• Vi tar ansvar och är pålitliga. Vi ska finnas nära våra hyresgäster och ge snabb och personlig
service. Vi ska återkoppla snarast och alltid hålla våra löften.

• Vi ger alla ett gott bemötande. Våra hyresgäster ska känna att de blir personligt bemötta
och att vi ger dem tid och uppmärksamhet oavsett vilka de är eller vad ärendet gäller.

• Vi arbetar för en hållbar framtid. Hållbar framtid innefattar social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet och ska genomsyra alla delar av vår verksamhet.

• Vi är öppna och lyhörda. Vi strävar efter att tillsammans med våra hyresgäster skapa de

bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende. Därför välkomnar vi önskemål, synpunkter
och nya idéer.
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Hyresgäster
När våra hyresgäster är nöjda är vi nöjda!
Vi har en vision om 100 % nöjda hyresgäster.
En omöjlig uppgift? Ett bra mål säger vi!

Bostadsföretaget med
100 % nöjda hyresgäster.
Marks Bostads AB:s vision

Vi mäter kundnöjdhet varje dag, året om. Alla
hyresgäster får chans att svara en gång per år men
alla får inte enkäten vid samma tillfälle, någon får den
i januari, grannen får sin i september.
Genom att mäta kontinuerligt kan vi direkt se resultat
av vårt arbete. Har en åtgärd gett det resultat vi
förväntat? Ser vi trender, kan vi förbättra något?

Under 2018 sponsrade vi ett 20-tal föreningar med
verksamheter som spänner över sociala och kulturella
projekt/verksamheter samt idrott och fritid.

76 % av våra hyresgäster svarar att de är nöjda eller
mycket nöjda med oss som hyresvärd vilket är
glädjande och ger oss en bra utgångspunkt i vårt
fortsatta arbete.

Dialog och inkludering

Aktiva bostadsområden skapar trygghet
Bostadsområden som kan erbjuda aktiviteter
upplevs som mer trivsamma och också mer trygga.
Vi uppmuntrar därför olika aktiviteter och
hyresgästinitiativ.
Hyresgästföreningen får varje år en summa pengar av
oss som ska användas för att stärka de boendes
inflytande, trivsel och trygghet i bostadsområdena. De
används till utbildningsinsatser för de
förtroendevalda i Hyresgästföreningen samt olika
aktiviteter för hyresgäster såsom midsommarfirande,
utflykter mm.
Vi stödjer också olika föreningar och verksamheter
som kan bidra till ökat liv, rörelse och trivsel i våra
bostadsområden och för våra hyresgäster.

Att känna delaktighet i sitt boende är viktigt och våra
hyresgäster har möjlighet att påverka. Genom
hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, sk. HLU, får
hyresgästen själv välja om man vill ha planerad
renovering utförd eller om man vill vänta med den
och istället få en hyresrabatt. När det är dags att
renovera har man möjlighet att välja tapet, matta
och eventuellt andra tillval.
Vid större renoveringar arbetar vi med
referensgrupper. Vi kallar då hyresgäster från
fastigheterna som ska renoveras till regelbundna
träffar med byggledare och ombyggnadssamordnare för att utbyta information och kunna
ta med synpunkter från de boende till oss. Detta
har fungerat bra och vi fortsätter att utveckla
arbetet med referensgrupper och med
kommunikation till hyresgäster under
renoveringsperioder.
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Grannsamverkan
Tillsammans med polisen arbetar vi aktivt med
grannsamverkansgrupper, både för att öka trivsel
och delaktighet hos hyresgästerna men också för att
motverka och förebygga brott samt öka kunskapen
om hur man skyddar sig mot brott.
Grannsamverkan leder också till att man lär känna
sina grannar bättre och upplever en större trygghet i
sitt bostadsområde.
På Snickaren i Kinna, i Rydal samt på Assberg i Skene
har vi grannsamverkansgrupper. I slutet av 2018
startade även en grannsamverkansgrupp på Hedbo
i Skene.
En Öppet Hus-grupp har bildats på Hedbo som har
öppet en kväll i veckan för alla boende, detta som
trygghetsskapande åtgärd. Man
. kommer att ordna
olika aktiviteter och temakvällar och grannsamverkan kommer att vara en del i det.
Grannsamverkansgrupperna bidrar med att skapa
kontakt, dialog och trygghet hos de boende och är
också värdefulla för oss som bostadsbolag när det
gäller att identifiera platser som upplevs som
otrygga eller riskerar att bli brottsplatser.
Varje höst genomför vi gemensamma
trygghetsvandringar tillsammans med polisen och
grannsamverkansgrupperna där vi går igenom
statistik över brottslighet i området och tittar på hur
man kan skydda sig och förebygga brott. Vid den
efterföljande vandringen tittar vi på de platser som
upplevs otrygga. Personal från oss, fastighetsskötare
och distriktschefer, finns med på vandringarna och
kan direkt svara på hyresgästernas frågor kring
området och om åtgärder är möjliga.
Under 2018 har polisen, Marks kommun samt Marks
Bostad arbetat utifrån ett gemensamt
medborgarlöfte med fokus på trygghet. Vi har
träffats en gång i månaden för att skapa en
gemensam lägesbild av tryggheten på våra olika
bostadsområden, diskuterat vad vi konkret kan göra
tillsammans för att förebygga brott och sedan
återkopplat resultatet till varandra. Det har upplevts
positivt och vi hoppas på en fortsättning av arbetet
tillsammans med kommunens nya skydds- och
säkerhetsfunktion.

.
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Boendet är en viktig nyckel till integration
Vilka konkreta åtgärder kan vi som bostadsbolag göra
för att öka integrationen? Frågan är aktuell hos både
kommunen och oss på Marks Bostad vilket ledde till
ett gemensamt projekt med en boinformatör under
ett år.
Boinformatören var anställd av Marks Bostad med
finansieringsstöd av kommunen och arbetet har
bedrivits tillsammans med kommunens integrationssamordnare. Arbetsuppgifterna
.
har bl.a. varit att
söka upp nyanlända för att kunna informera, svara
på frågor och vara behjälplig med olika saker som
har med boendet att göra och som kan vara svårt att
klara när man är nyanländ. Resultatet av projektet
har varit positivt och delar av arbetsuppgifterna
kommer därför att implementeras i vår befintliga
organisation.
Träffpunkt Hedbo är en del i vårt integrationsarbete
med avsikten att skapa en naturlig mötesplats för
både barn och vuxna. En central mötesplats med
lekplats, scen, många sittplatser samt en stor
samlingslokal i direkt anslutning skapar tillfällen för
de boende att träffas. Att lära känna och få ökad
förståelse för varandra bidrar till ökad trivsel,
trygghet och integration.
Segregation mellan olika bostadsområden är inte
bara en fråga om etnicitet utan också en
socioekonomisk fråga. Backagårdsparken i Kinna,
som nu är överlämnad till kommunen, är ett sätt att
motverka boendesegregation. Genom att placera
parken i direkt anslutning till Kinnas största
flerbostadsområde lockar den både barn och
familjer från omkringliggande villaområdet men
också från övriga kommunen vilket bidrar till att
osynliga gränser suddas ut.

Byggnation
och underhåll
Nyproduktion
Marks Bostads AB har i uppdrag att under
perioden 2017–2020 bygga i snitt 45 nya
lägenheter per år. 30 av lägenheterna i Kinna/
Skene/Örby samt 15 lägenheter utanför dessa
tätorter. Perioden har inletts svagt men under
2018 har flera projekt påbörjats för att utökas
under 2019/20, med ambitionen att sammantaget
hamna i balans för perioden i sin helhet.
I anslutning till tidigare bebyggelse i Björketorp,
med naturskönt läge nära till skola och allmänna
kommunikationer, har ett modernt boende med
god boendemiljö byggts som tillfört mervärden för
såväl bolaget som Björketorp.
I ambitionen att skapa nya lägenheter har projekt
"lokal till lägenhet" avslutats. Dessa lägenheter
ligger spridda i beståndet och har skapat
attraktion och mervärden i berörda områden.
Lokaler med lågt användande har byggts om till
moderna, fräscha boenden som fyllts med liv och
rörelse.
Uttjänta byggnader på byggrätten i Vipgränd,
Kinna har rivits för att lämna plats för ett nytt
smart, modernt boende med radhuskaraktär i
bästa läge.
Arbetet med att tillskapa byggrätter har
intensifierats under året. Flera detaljplanprocesser
är igång, flera planeras och planen för Ängahagen i
Skene vann under hösten laga kraft och nu kan
arbetet med att skapa ett helt nytt område
påbörjas.
Större delen av beståndet är nu även anslutet till
stadsnätet med fiber. Merparten av hyresgästerna
har därmed möjlighet att teckna abonnemang för
bredband, tv och telefoni via fiber.

Tillskapat

Bygget av 10 lägenheter i Björketorp är färdigställt
och inflyttning var den 1 maj 2018. Projektet "Lokal
till lägenhet" färdigställdes under våren 2018 med
slutförandet av de sista 6 lägenheterna. Detta
sammantaget har hittills under perioden tillskapat
totalt 34 lägenheter.

Pågående projekt
Byggnation av 24 lägenheter på Vipgränd är
påbörjade i och med att rivning av befintliga
byggnader skett och arbetena med grundläggningar
tog vid under hösten 2018.
Upphandlingen av 56 lägenheter på Ängahagen i
Skene är avslutad och bygglov har beviljats. Preliminär
byggstart är under april 2019 och ett etappvis
färdigställande under slutet av 2020 etapp ett med 32
lägenheter och etapp två med 24 lägenheter under
sommaren 2021.

Planerade byggstarter
Under året förvärvades Kv. Kinnaström 5 mfl.
Detaljplanen medger byggnation om 7 700 m2 BTA,
vilket ger möjlighet med upp till 90 lägenheter med
blandad upplåtelseform. Övertagandet och
påbörjandet av planering för området sker under
våren 2019.
I Horred planeras uppstart för nybyggnation av 13
lägenheter genom avrop av avtal via SKL. Bygglov är
sökt och så snart detta är beviljat sker avrop för
påbörjande av produktion.
Möjligheter finns också att påbörja bygglovsansökan
för 31 lägenheter på Risma etapp 2. Inlämnandet är
avhängigt beslut om genomförande av ledningsarbeten via teknik- och serviceförvaltningen.

Framtida planer
Vi beräknar att planarbetet för nya lägenheter i Sätila
5:15 och Sätila 4:3 kommer att färdigställas inom de
kommande åren. Markanvisningsavtal är också
begärda för fastigheter i Fotskäl samt i Kinna,
kvarteret Snickaren. Detaljplan för del av Horred är
ute på samråd och ger oss jämte andra exploatörer
möjlighet till framtida byggnation. För Marks Bostads
del handlar det om cirka 50 lägenheter totalt.

Ombyggnation och underhåll
Genom renovering och uppdatering av 60–70talsområdena har under året många nya goda
boendemiljöer tillskapats. Arbetena har omfattat
såväl yttre- som inomhusmiljöer. Fastigheter har
försetts med nytt klimatskydd med attraktiva entréer
och snygga fasader jämte förbättrat inomhusklimat så
som nya fönster, mekanisk ventilation och
elinstallationer.
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Den yttre miljön har förbättrats och getts
enhetlighet genom nya uteplatser, planteringar
och tydliga gångstråk. Tvättstugor har lyfts upp
från källarlokaler till gårdar för ökad tillgänglighet
och trygghet. På prov har vi också grävt ner
moloker för att förbättra sophantering i
områdena. Detta skapar många fördelar bl.a.
genom att kärlen försvinner och därmed behov av
sophus, vilket i sin tur leder till en bättre miljö i
flera avseenden.

Snickaren
Ombyggnationen av etapp 3 på Snickaren, totalt
88 lägenheter pågår och etapp 4 är avropad. Det
finns totalt 315 lägenheter på området. Det görs
inga större arbeten inne i lägenheterna, eftersom
de redan har en bra standard men däremot byts
samtliga fönster, säkerhetsdörrar installeras och
från- och tilluft med värmeåtervinning installeras.
Ny elinstallation med femledarsystem samt
individuell mätning och debitering av kall- och
varmvatten införs också.
De stora underhållsarbetena görs främst på
husens fasader och på utemiljön. Fasadteglet har i
stor omfattning spruckit sönder och alla
tegelfasader kommer att knackas ner och ersättas
med ett nytt fasadmaterial av skivor i fibercement
och trä samtidigt som husen tilläggsisoleras.
Utemiljön kommer att ändras helt och på varje
gård byggs det en separat tvättstuga, för att
förbättra tillgängligheten och säkerheten för
hyresgästerna.

12
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Projekten på Kullagårdsgatan 7 och Åkerstigen/
Bäckstigen är färdigställda. Så även
ombyggnationen av Sommar-/Vintergatan, totalt 82
lägenheter, varav de sista 5 avslutades under året.
Under 2018 har totalt 104 lägenheter färdigställts i
dessa projekt vilket är mer än det dubbla mot vårt
mål om 50 stycken per år. Till och med 2018
kommer totalt 1 108 lägenheter ha renoverats
sedan "Underhållsplaner av 50–70-talshus"
påbörjades.

Övrigt
Marks Bostad ingår i en Samfällighet på
Stommenområdet i Kinna. Detta område består av
21 huskroppar där vi byter yttertak och takstolar.
Arbetena som påbörjades 2017 avslutades under
hösten 2018.
Förutom nybyggnation och renovering av
lägenheter har vi även utfört mycket underhåll och
under året kostnadsfört underhåll för drygt 54 mkr.

Miljö
Minskad förbrukning av el men inte av
värme och varmvatten
Mellan 2007–2016 deltog Marks Bostad i det
så kallade Skåneinitiativet. Ett initiativ där
medlemsföretag inom SABO förband sig att under
tidsperioden arbeta för att minska sin
energiförbrukning med 20 %. Initiativet fick stort
genomslag och en stor del av allmännyttan (107
bostadsbolag) deltog och jobbade aktivt med
energibesparingsåtgärder.
Erfarenhetsutbytet var stort mellan företagen då alla
strävade mot samma mål. Vi nådde till slut ett resultat
på 16,5 %. 2016 beslutade vi om ett nytt internt mål.
Vi ville att vår energiförbrukning för värme,
varmvatten och el tillsammans skulle minska med
0,5 % varje år fram till 2020.
2018 kan vi tyvärr konstatera att förbrukningen av
energi totalt ökade med 2,3 % från 2017, trots att
elanvändningen enskilt minskade med 1,8 %.

Varmvattenläckor och varmvattenanvändning
ger ökade värmekostnader
Värme och uppvärmning av varmvatten stod för en
ökning från 115,8 kWh per a-temp yta och år 2017 till
119,3 kWh per a-temp yta och år 2018 vilket
motsvarar en ökning med 3,0 %.
Vid en analys verkar några av våra äldreboende ha
ökat i energiförbrukning. Vi kommer fortsätta att
finjustera värmen i dessa under 2019. Även
varmvattenanvändningen verkar ha ökat. En annan
orsak till ökningen är att vi har haft varmvattenläckor
på Sandvallsäng och Assberg i Skene.

Elförbrukningen minskar och investering i
solcellerger utdelning
Vi har jobbat hårt i många år för att spara el. Det har
också gett utdelning då vi stadigt har minskat vår
elförbrukning. LED-belysningar, motorvärmare,
miljötvättstugor och kontinuerligt införande av
individuell mätning och debitering.. IMD är några av
alla åtgärder som är gjorda genom åren. 2018 hade vi
en elförbrukning på 20,1 kWh per a-temp yta jämfört
med 20,5 kWh per a-temp yta 2017 vilket motsvarar
en minskning med 1,8 %.

Den största enskilda energisatsningen inom el under
2018 var vår solcellsanläggning på Lindängs
äldreboende i Skene. Anläggningen som är Marks
kommuns största på 500 m² med totalt 315
solcellsmoduler sattes i drift i mars och hade den sista
december 2018 producerat 64 300 kWh. Anläggningen
beräknades producera 60 500 kWh per år så vi är
mycket nöjda med att vi fick ut mer, speciellt då
anläggningen inte var i drift hela året. All el som
produceras förbrukas i byggnaden.

Den totala vattenförbrukningen minskar och fler
debiteringslösningar införs
Vid varje renovering, ombyggnad samt tillbyggnad
(ROT) inför vi IMD. Kortfattat innebär IMD att
hyresgästen betalar för det vatten/värme man
förbrukar. Då vi har ett kvotsystem där det ingår en
viss mängd vatten i hyran finns det möjlighet för våra
hyresgäster att få tillbaka pengar om man inte gör åt
sin kvot.
IMD installerades under 2018 på Sommar-/Vintergatan,
Gästgivaregatan och Kullagårdsgatan 7 i Skene samt på
Snickaregatan 21 i Kinna. Det installerades även IMD i
enstaka lägenheter i projektet "Lokal till lägenhet”.
Totalt installerades IMD i 147 lägenheter vilket gör att
vi idag har IMD i totalt 1 478 av våra lägenheter.
Vi har även miljötvättstugor. Dessa tvättstugor bygger
också på en kvotmodell där det ingår viss mängd
tvättar i hyran. Gör man åt fler tvättar än man tilldelats
får man betala, gör man åt färre tvättar får man pengar
tillbaka.
Under 2018 infördes en miljötvättstuga på området
Sommar-/Vinter- och Gästgivaregatan vilket gör att vi
idag har totalt 10 miljötvättstugor som betjänar 928 av
våra lägenheter.
Vattenförbrukning anges i m³/m² a-temp. Under 2018
minskade vår förbrukning med 0,01 m³/m² a-temp till
1,02 m³/m² a-temp. Nationellt är det väldigt låga siffror
och vi är glada för årets nedgång som innebär en
minskning med 1,3 % jämfört med 2017. Vi uppnår
därmed vårt årliga internt satta vattenbesparingsmål
på 0,5 %.
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Ventilationsanläggningar
Ventilation består i huvudsak av tre lösningar
självdrag, mekanisk frånluft och FTX (frånluft, tilluft
och värmeåtervinning). Vi har alla dessa lösningar i
vårt bestånd och vilken vi väljer beror främst på
byggnadens ålder.
Vid självdrag finns inga fläktar utan luften styrs av
termiska krafter (temperaturskillnaden mellan inom och utomhusluft). Vid mekanisk frånluft finns det ofta
en frånluftsfläkt på taket som säkerställer ett mer
jämnt luftflöde i huset under hela året jämfört med
självdrag.
FTX-lösningar styr både till och frånluft samt
återanvänder värmen i frånluften. I moderna,
energieffektiva och välisolerade hus är ofta FTX
nödvändigt för att ventilation och energi
- besparingsåtgärder skall fungera optimalt.
2018 installerade vi FTX-aggregat på Snickaregatan 17
och 21 och Åkerstigen/Bäckstigen i Kinna samt på
Sommar-/Vinter- och Gästgivaregatan i Skene.

Marks Bostads AB först i kommunen
med nedgrävda sopkärl - Moloker
Sedan införandet av tvåkärlssystemet för hämtning
av hushållssopor har det på flera bostadsområden
blivit väldigt trångt i befintliga sophus. Kärl för både
hushållssopor och återvinning samsas ofta i samma
utrymme.
Trängsel i sophuset g ör att det blir svårskött både för
fastighetsskötare som ska hålla ordning och för
avfallsentreprenörens personal som skall tömma
kärlen.
Vid ROT-renoveringen på Kullagårdsgatan 7 i Skene,
planerade vi att bygga ett nytt sophus, men med
tanke på hur stor plats det skulle ta, började vi
fundera på andra lösningar. Efter studiebesök hos
andra bostadsbolag, diskussioner med kommunen
och avfallsentreprenören om hur hämtningen skulle
gå till, beslutade vi att testa nedgrävda sopkärl – så
kallade Moloker.

14
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Det behövs två olika sorters Moloker – en för
brännbart avfall och en för matavfall på varje
plats. En Molok för brännbart rymmer lika mycket
avfall som 10 stycken 660 liters vanliga sopkärl.
Inkastluckan sitter på en höjd som ger en god
tillgänglighet för våra hyresgäster, alla kan nå
luckan – även från rullstol.
Strax före jul var våra två första Moloker på plats i
Skene och i mitten på december kastades första
soppåsen ner i luckan.
För att få en acceptabel tömningskostnad,
planerar vi att utöka antalet Moloker under 2019.
Det finns flera bostadsområden, där sopkärlen
idag står utomhus. I Kinna Centrum hoppas vi
kunna gräva ner Moloker i stället för att bygga
dyra och skrymmande sophus.

Återvinning
I samband med att vi grävde ner Molokerna i
Skene, beställde vi små ”återvinningshus” för våra
återvinningskärl. Ett kärl bakom varje lucka – lätt
att komma åt vid tömning och lätt för
hyresgästerna att sortera rätt. Dessa båda nya
sätt att samla in både hushållsavfall och
återvinningsmaterial ger ett öppet och städat
intryck, samtidigt som vi bygger bort en stor del
av det framtida underhållet med bla. målning av
sophus.

Hyresgästinformation
Under 2018 har vi gjort vissa punktinsatser
gällande information om sopsortering. Vi
startade under våren med dörrknackning hos
samtliga hyresgäster på Hedbo. I september
fortsatte vi dörrknackningen i Fritsla, på olika
områden.

Både fastighetsskötare, tjänstemän och vår boinformatör deltog. Vi förklarade varför vi ska
sortera avfall och hur man ska sortera. Vi delade
också ut en tratt som går att fästa på en vanlig
PET-flaska. I den kan man sedan hälla använd
matolja istället för att hälla ut den i köksavloppet.
När flaskan är full kastar man den bland de
brännbara soporna och den ger då värmeenergi.
Matolja som hälls i köksavloppet förorsakar förr
eller senare stopp, vilket ofta medför stora
kostnader.
Vi ser en viss förbättring i hur man sorterar, på
de områden där vi informerat, men tyvärr slarvas
det fortfarande mycket, så vi fortsätter arbetet
med kommunikationsinsatser runt
avfallshanteringen.

Mot nya spännande energiutmaningar
Sent 2018 lanserade SABO ett nytt klimatinitiativ i
Stockholm, en förlängning av Skåneinitiativet
med vissa förändringar. Initiativet mottogs väl av
SABO:s medlemsföretag då många hade saknat
att jobba tillsammans mot ett nytt gemensamt
energimål inom allmännyttan.
Klimatinitiativet har två övergripande mål:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030
• 30 procents lägre energianvändning till 2030
(räknat från år 2007)

Marks Bostad har möjlighet att i stället anta egna
mål, till exempel kan vi själva välja om vi vill ha
en högre målsättning eller, om vi inte har
förutsättningar att nå just dessa mål, lägger
ribban lite lägre.
Dessutom finns det tre frivilliga fokusområden
som medlemsföretagen kan välja att jobba med:
• Effekttoppar och förnybar energi – Hur kan
man minska behovet av den allra smutsigaste
energin?
• Krav på leverantörer – Allmännyttan är stora
beställare av varor och tjänster när man
bygger nytt, renoverar i den dagliga
förvaltningen, och klimatkrav i
upphandlingarna kan göra stor skillnad.
• Klimatsmart boende – Hur kan
bostadsföretagen göra det enklare för
hyresgästerna att minska sin klimatpåverkan,
till exempel underlätta för fossilfria
vardagsresor?
Marks Bostad har även för avsikt att ansluta sig
till klimatinitiativet och internt sätta upp mål
som vi anser vara realistiska efter vårt bolags
förutsättningar vad det gäller framtida
energibesparingar.
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Teknik och
framtid
Digitalisering lyfts fram på agendan
Allmännyttans intresseorganisation SABO sjösatte
under 2018 ett digitaliseringsinitiativ med fokus på
ökad användning av information och teknik. För
Marks Bostad innebär det här att digitaliseringsfrågan än mer än tidigare lyfts fram på agendan.
Digitaliseringens fyra huvudområden kan sägas vara:

• Framtidens boende, livsmiljöer och städer
• Verksamhetsutveckling, digitalisering av

kundrelationer och utveckling av inre processer
och automatisering.

• Förutsättningar för digitalisering, vad vi behöver
göra i vårt bolag för att möjliggöra den
omställning som digitalisering innebär.

• Det smarta hemmet – det uppkopplade huset,

framtidens digitala tjänster för hyresgästen
r
och
fastighetsägaren.

Teknikutveckling sker fort och kommer med stor
sannolikhet vara en av de största yttre faktorer som
kommer att påverka vårt interna arbetssätt samt
våra hyresgäster. Det är viktigt att vi själva
kontrollerar, äger och förstår de digitaliseringsåtgärder som vi implementerar.
Digitaliseringen kommer att ställa nya krav på vår
organisation och våra medarbetare. Våra åtgärder
blir under 2019 och framåt att identifiera vad vi skall
prioritera och vilka förutsättningar vi har för en
genomgripande digitalisering inom bolaget.
Digitaliseringen kommer på sikt att ge ökad
kundnytta i form av nya effektiva hyresgästrelaterade tjänster samt förenkla och effektivisera
arbetet för vår egen personal.
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Utbyggd fiber skapar möjlighet för nya
digitala tjänster
Sommaren 2018 besiktigades den sista fiberetappen.
Totalt har fiberutbyggnaden bestått av två etapper
innefattande 2 097 lägenheter. Övriga cirka 1 600
lägenheter direktansluts av Marks Kraftvärme
Stadsnät. Utbyggnaden har gått bra även om det på
grund av överklagande, avseende upphandlingarna,
dragit ut på tiden.
Fiber är idag är en självklarhet för många av våra
hyresgäster. Stadsnätet kan idag leverera ett flertal
prisvärda tjänster till våra hyresgäster inom TV,
internet och telefoni. Vi kan ännu inte riktigt lägga vårt
fiberprojekt bakom oss då det fortfarande finns vissa
orter som är svåra att nå och ansluta för vårt stadsnät.
Dessa orter är Sätila, Berghem, Hajom, Fotskäl,
Öxabäck och Torestorp. Vi vet att flertalet av dessa
kommer att anslutas under 2019.
Det är inte bara hyresgästerna som kan dra nytta av
våra nya fibernät. Även vi själva kan med dessa nät
öka vår servicegrad gentemot våra hyresgäster. Nya
tjänster inom smarta hem såsom styrning av vissa
lägenhetsfunktioner via smartphoneappar, digital
trapphusinformation m.m. kan börja växa fram.
Digitala lösningar finns redan idag inom dessa
områden och kommer med stor sannolikhet växa
ännu mer.
Marks Bostad kommer som företag att ha ambitionen
och drivkraften att vara med på denna digitala
framtidsresa som sker inom fastighetsbranschen.

Personal och
arbetsmiljö
Organisation
Vid årets slut var 61 personer tillsvidareanställda,
fördelat på 20 tjänstemän (20 befattningar) och 41
fastighetsanställda (40 befattningar). En person är
tjänstledig en längre tid, därav är det en
medarbetare fler än antal befattningar.
Våra 40 fastighetsskötare arbetar på totalt 14 orter
över hela Marks kommun för att finnas nära våra
hyresgäster i bostadsområdena. Förvaltningen är
uppdelad i två distrikt, Öst och Väst, med en
distriktschef för vardera.
Vår nye vd, Svante Dahlquist, tillträdde i början av
april 2018. Sedan augusti 2017 hade vi en
tillförordnad vd, Jörgen Eriksson, som är
distriktschef för Väst i sin ordinarie befattning.
Huvudkontoret som består av 20 tjänstemän finns
i Kinna och ansvarar för uthyrning, ekonomi,
byggledning, HR, kommunikation samt
förvaltningsadministration.
I slutet av 2017 valde vi att ändra en
tjänstemannabefattning från energiansvarig till
energitekniker och kunde internrekrytera till denna
befattning. Tjänsten tillsattes 1 januari 2018 med
en fastighetsskötare som tidigare vikarierat på
motsvarande befattning.
Under året som gått har vi tillsvidareanställt fyra
fastighetsskötare. Tre var visstidsanställda hos oss
och en var helt nyanställd och började i november
2018. Han ersatte en av de nyanställda som valde
att studera vidare inom annat yrkesområde.
Ett par visstidsanställda har också varit i tjänst
under del av året för att komplettera bemanningen
vid tex. sjukfrånvaro. Vi kan vanligtvis hitta dessa
resurser bland de säsongsanställda.

Som brukligt har vi haft säsongsanställda inom
fastighetsskötsel under både längre och kortare
perioder, baserat på behoven för olika områden.
Ett 30-tal medarbetare har gjort fint i våra
bostadsområden, när både gräs och ogräs växer
som mest. Flertalet var nya medarbetare 2018,
men ibland kan vi återanställa de som arbetat
tidigare säsong, vilket är mycket positivt.

Kompetensutveckling
De nyanställda har deltagit i ett par externa
utbildningar inom fastighetsskötsel för att
komplettera sina kunskaper. Vi har även några
fastighetsskötare som årligen förnyar sin licens
inom heta arbeten. Alla som kör lastmaskiner har
fått utbildning. Vi genomförde även en särskild
utbildningsinsats i december för städning av
trapphus och andra gemensamma utrymmen.
I april hade vi en personaldag för samtliga
anställda. Innehållet handlade dels om nuläget
inom byggnation, ekonomi och teknik, dels om vår
gemensamma värdegrund. Dessa dagar är även
trevliga tillfällen för samtliga medarbetare att
träffas personligen, eftersom vi arbetar på flera
geografiska platser.
2018 var ett år då vi valde att göra en gemensam
studieresa, eller kick-off, riktad till samtliga
medarbetare. Den genomfördes den 25-26
september. Vi besökte bostadsbolagen i
Trollhättan och Uddevalla för både inspiration och
information om arbetssätt, utmaningar och
möjligheter. Efter en lärorik och givande guidning
bland djuren på Nordens Ark på västkusten njöt vi
av en gemensam middag och övernattade även på
hotellet.
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Frisktal
Totalt 27 av 60 medarbetare har haft högst 5 sjukdagar 2018. Nivån har därmed ökat något jämfört
med år 2017, 45% (43,9).
Antalet långtidsfriska är också fler än perioden 2016-2017, 21 st (15). Långtidsfrisk innebär att
medarbetaren har haft högst 5 sjukdagar per år både 2017 och 2018.

Antal tillsvidareanställda
Friska
Långtidsfriska

Totalt
60
27
21

2018
Män
44
20
15

2017
Kvinnor
16
7
6

Totalt
57
25
15

Män
41
20
11

Kvinnor
16
5
4

En tjänstledig medarbetare är inte inräknad, därav totalt 60 istället för 61 medarbetare.
Sjukfrånvaro finns redovisad under Not 5.

Vår gemensamma arbetsmiljö

Vi arbetar kontinuerligt för att skapa en hållbar arbetsmiljö för personalen och vi arbetar på ett
förebyggande och systematiskt sätt. En mycket viktig del av arbetsmiljön är de maskiner och redskap
som fastighetsskötarna använder i det dagliga arbetet. Dessa byts ut vid behov och då väljer vi
utrustning som tex. batteridrivna häcksaxar, som är lättare att bära och är mer miljövänliga än
bensindrivna.
Vi byter även till lastmaskin istället för traktor. En lastmaskin innebär bredare användningsområde
samt bättre utsikt åt alla riktningar när man kör, vilket ger en säkrare arbetsmiljö.
Med stöd av ergonom från företagshälsovården följer vi upp internt beslutade rutiner som bla.
innebär att kroppen ska få arbeta varierat. Samarbetet med vår företagshälsovård, Hälsan &
Arbetslivet, pågår kontinuerligt. Var tredje år genomför vi hälsoprofiler. Nästa gång är 2019.
Vi säkerställer även kunskaperna hos våra säsongsanställda genom en introduktionsutbildning som
handlar både om den fysiska och sociala arbetsmiljön.
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Ekonomi
Resultat
Resultatet uppgår till 10,2 mkr (21,9) före skatt och
bokslutsdispositioner. Direktavkastningen på det
totala kapitalet uppgår till 4,4 %. Ägarens
avkastningskrav, sett över en fyraårsperiod, ligger på
4,0 %. Årets resultat innebär ett fyraårssnitt på 4,8 %
vilket väl uppfyller ägarens krav.
Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och
skatt är 8,6 mkr (17,0).

Intäkter
Hyresintäkterna ökade netto med totalt 4,8 mkr till
254,5 mkr. Av ökningen stod minskat hyresbortfall för
0,7 mkr och uppgick under året till 1,0 mkr (1,7).
Övriga förvaltningsintäkter ökade till 5,0 mkr (4,0).
Ökningen beror framförallt på ökad extern försäljning.

Kostnader
Driftkostnaderna ökade med 7,3 mkr till 123,3 mkr.
Vi kan framförallt se ökade kostnader för personal
(1,5 mkr), fastighetsskötsel (1,4 mkr) och reparationer
(2,5 mkr).

Finansiering
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av
ränterisken i skuldportföljen används finansiella
derivatinstrument. Räntebindning och kapitalbindning
frikopplas från varandra för de enskilda lånen. Detta
ger möjligheter att, när som helst, förändra
räntebindningstiden och bättre möta förändringar på
räntemarknaden utan att kapitalbindningen påverkas.
Vid årsskiftet uppgår våra utestående ränteswapavtal
till 580,0 mkr (520,0).
Upplåningen ökade under året med 80,0 mkr till
847,0 mkr. Vid årsskiftet var den genomsnittliga
effektiva räntan 1,72 % (exklusive borgensavgift) och
räntebindningstiden var 3,44 år.

Soliditet
Soliditeten har minskat till 19,7 % (20,4) men uppfyller
ägarens krav på minst 15,0 %.

Fastigheternas värde
Bolaget har följande riktlinjer för nedskrivning av
fastigheter:

Av- och nedskrivningar inklusive
utrangeringskostnader har ökat med 3,6 mkr till 40,7
mkr. Av ökningen står nedskrivning av fastigheter för
0,6 mkr.

Nedskrivningsprövning av bolagets fastigheter skall
årligen göras i enlighet med K3. Vid bedömning av
marknadsvärdet skall hänsyn tas till en felmarginal på
mellan 5–10 % innan värdet jämförs med fastighetens
bokförda värde. Är marknadsvärdet lägre än det
bokförda värdet skall nedskrivning ske till det lägre
värdet, det vill säga marknadsvärdet korrigerat med
felmarginalen enligt ovan.

Kostnaderna för den centrala administrationen har
ökat med 1,3 mkr till 10,1 mkr. Största delen av
ökningen avser kontorsomkostnader där bl.a.
konsultkostnader för energideklarationer belastat.

Marknadsvärderingen utförs internt med hjälp av
värderingsverktyget Datscha. Värderingsmodellen
bygger på förväntade kassaflöden samt ett beräknat
restvärde vid kalkylperiodens slut.

Räntekostnaderna minskade under året med 0,8 till
17,4 mkr trots en nyupplåning på 80 mkr. Marks
Bostad betalar en borgensavgift till kommunen på 0,3
%. Avgiften är oförändrad från föregående år och
innebär en årskostnad på 2,3 mkr.

Marknadsinformation i form av schablonerade
direktavkastningskrav och kalkylräntor kommer från
fastighetskonsultbolaget Newsec. Fastigheternas
bedömda marknadsvärde vid utgången av året
uppgick till 1 742 mkr (1 635). (Se not 14.)

Underhållsåtgärder utfördes under året för 54,6 mkr
vilket är en ökning med 2,1 mkr. Det är framförallt
kostnader för lägenhetsunderhåll som ökat.

Under 2018 uppmärksammades ett
nedskrivningsbehov för fastigheten Skene 6:98 p.g.a.
aktivering av kostnader för ombyggnation av lokal till
lägenhet. Det bokförda värdet på fastigheten har
därför skrivits ned med 1,3 mkr.
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Möjligheter och risker
Mark – en kommun i tillväxt. Genom sitt unika läge
mitt emellan Göteborg, Borås och Varberg med
närheten till Landvetter flygplats och med en
målsättning att öka befolkningen med 1 % om året
bedöms behovet av nya boenden totalt sett till
cirka 1 400 stycken t.o.m. 2030.
Marks Bostad är att ses som en självklar aktör i
detta samhällsbyggande och bolaget ser stora
möjligheter till att bidra till Marks kommuns
framtida utveckling. Detta genom att utveckla vårt
fastighetsbestånd och tillhandahålla goda
boendemiljöer med god service till alla. Härvid kan
föreligga en viss risk att tillgång till byggrätter,
rådande konjunkturläge och den samlade
resurstillgången i kommunen begränsar
möjligheterna att nå målen.
Möjligheterna till finansiering av framtida
satsningar bedöms som goda men utifrån
ökande belåningsgrad ökar känsligheten och risk
vid räntehöjningar över tid. Refinansieringsrisken
bedöms i sammanhanget som liten.
Ett aktivt varumärkesbyggande sker utifrån
värdebaserad grund i syfte att skapa
förutsättningar för attraktiva boenden och i att
vara en attraktiv hyresvärd. Detta för att minimera
framtida vakanser och därigenom motverka risken
för hyresförluster. För närvarande råder dock stort
söktryck på våra lägenheter och vakanserna är
minimala.
Utifrån att beståndets genomsnittliga värdeår är
1976 föreligger ett stort framtida yttre
underhållsbehov av våra fastigheter. Det är därför
angeläget att lägga stor vikt vid att kunna förutse
och planera det faktiska behovet av framtida
underhåll för att kunna göra en korrekt bedömning
av dess omfattning och minimera risken för
oförutsedda kostnader.
Genom aktivt miljöarbete och hållbarhetstänk
skapas förutsättningar för att minimera bolagets
klimatpåverkan och även möjligheten att kunna
hålla nere förbrukningar och därmed också
beroende och risk för framtida taxehöjningar.
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Förändringar av det egna kapitalet

Eget kapital 31/12 20187

Aktiekapital
44 000

Reservfond
39 800

Utdelning
Årets resultat 2018

Belopp vid årets utgång

39 800

44 000

Fritt eget kapital
142 025

Summa
225 825

-665

-665

8 605

8 605

149 965

233 765

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt

141 360 186
8 604 875
149 965 061

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
2019 års årsstämma att:
651 200

Till aktieägaren utdela, 1,48 per aktie, totalt
I ny räkning balansera
Totalt

149 313 861

149 965 061

Styrelsens yttrande över föreslagen
vinstutdelning
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets
soliditet till 19,6 procent. Soliditeten är mot bakgrund
av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med
lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms
kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna
utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra
erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i
ABL 17 kap 3 § 2–3 stycket (försiktighetsregeln) och är
förenlig med reglerna i Allvillagen (Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag).
Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning
framgår i detalj av resultaträkningen för 1/1–31/12
2018 samt av balansräkningen per 2018-12-31.
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Flerårsöversikt
2018

2017

2016

2015

2014

Intäkter

259 502

253 704

249 688

243 025

233 497

Driftkostnader

−123 341

-116 012

-119 079

-112 710

-108 060

Underhåll

−54 598

-52 525

-50 084

-57 095

-51 722

−4 233

-3 960

-4 135

-3 627

-3 888

RESULTATRÄKNING (tkr)

Fastighetsskatt
Driftnetto

77 330

81 207

76 390

69 593

69 827

Av-/nedskrivningar

−40 681

-37 130

-34 406

-31 584

-29 574

Central administration

-10 114

-8 802

- 9 195

-9 056

-8 274

1 011

4 727

524

348

0

27 546

40 002

33 313

29 301

31 979

45

71

89

139

202

Finansiella kostnader

−17 388

-18 201

-17 673

-18 020

-18 476

Resultat efter finansiella poster

10 203

21 872

15 729

11 420

13 705

0

0

0

0

-9 085

−1 598

-4 836

-3 477

-2 529

-1 023

8 605

17 036

12 252

8 891

3 597

1 091 307

1 003 464

928 436

854 515

Resultat vid fastighetsförsäljning
Rörelseresultat
Övriga finansiella intäkter

Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat
BALANSRÄKNING (tkr)
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

1 141 107
43 627

17 150

4 490

10 112

8 911

1 184 734

1 108 457

1 007 954

938 548

863 426

233 765

225 825

209 378

197 821

190 082

9 937

8 339

3 504

27

0

Långfristiga skulder

847 000

767 000

687 000

647 000

587 000

Kortfristiga skulder

94 032

107 293

108 072

93 700

86 344

1 184 734

1 108 457

1 007 954

938 548

863 426

973

954

940

930

908

S:a tillgångar
Eget kapital
Avsättningar

S:a eget kapital och skulder
NYCKELTAL
Hyresnivå kr/m2 (exkl. äldreboende
Hyresbortfall

0,4 %

0,7%

0,8%

1,0%

0,8%

1 742 844

1 635 290

1 561 178

1 452 462

1 261 413

19,7 %

20,4%

20,8%

21,1%

22,0%

4,0

3,9

3,8

3,7

3,5

Räntabilitet på eget kapital

4,4%

9,7%

7,5%

5,8%

7,2%

Direktavkastning på totalt kapital

4,4%

5,0%

4,9%

4,8%

5,5%

Fastigheternas marknadsvärde
Soliditet
Skuldsättningsgrad

Begreppsförklaringar
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital.
Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av totalt eget kapital.
Direktavkastning på totalt kapital: Driftnetto i procent av fastigheternas marknadsvärde
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Resultaträkning
Resultaträkning för verksamhetsåret
1/1 - 31/12 2018 (tkr)

Not

2018

2017

1, 26

Nettoomsättning
Hyresintäkter

2

254 532

249 694

Övriga förvaltningsintäkter

3

4 970

4 010

259 502

253 704

5, 6, 7, 9, 10

-123 341

-116 012

4

-54 598

-52 525

-4 233

-3 960

-40 681

-37 130

-222 853

-209 627

36 649

44 077

Summa nettoomsättning

Fastighetskostnader
Driftkostnader Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar

11

Summa fastighetskostnader
Bruttoresultat
Central administration

5, 6, 8, 9, 10, 11

Resultat vid försäljning av fastigheter
Rörelseresultat

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
resultatposter

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Årets resultat
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-8 802

1 011

4 727

27 546

40 002

45

71

-17 388

-18 201

- 17 343

-18 130

10 203

21 872

12

Räntekostnader och liknande
resultatposter

Skatt på årets resultat

-10 114

13

0

0

-1 598

-4 836

8 605

17 036
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Balansräkning
per den 31 december 2018 (tkr)
Tillgångar

Not

2018-12-31

2017- 12-31

1, 26
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
1 357

1 420

14, 15

1 091 376

976 708

- Inventarier, verktyg och installationer

16

3 502

3 448

- Pågående ny- och ombyggnader

17

41 915

106 429

1 136 793

1 086 585

2 742

3 091

40

40

175

171

2 957

3 302

1 141 107

1 091 307

1 119

1 429

- Hyresrätter och liknande rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
- Byggnad och mark

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
- Långfristiga fordringar hos koncernbolag

18

- Långfristiga värdepappersinnehav
- Andra långfristiga fordringar

18

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
- Hyres- och kundfordringar
- Marks kommun
- Övriga fordringar
- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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0

203

185

214

2 961

1 989

4 265

3 835

39 362

13 315

43 627

17 150

1 184 734

1 108 457

Eget kapital och skulder

Not

2018-12-31

2017-12-31

1, 25, 26
Eget kapital

21, 27

Bundet eget kapital
- Aktiekapital, 440 000 aktier à kvotvärde 100 kr

44 000

44 000

- Reservfond

39 800

39 800

Summa bundet eget kapital

83 800

83 800

141 360

124 989

8 605

17 036

Summa fritt eget kapital

149 965

142 025

Summa eget kapital

233 765

225 825

22

9 937

8 339

23

847 000

767 000

Leverantörsskulder

23 510

35 397

Skulder till koncernbolag

29 650

29 359

Fritt eget kapital
- Balanserad vinst
- Årets resultat

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder

Koncernkonto (Marks kommun)
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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516

0

245

216

8 953

8 525

31 158

33 796

94 032

107 293

1 184 734

1 108 457
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Kassaflödesanalys
för verksamhetsåret 2018 (tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2018

2017

260 617

259 411

- 202 688

-182 010

57 929

77 401

45

71

-17 426

-18 207

29

-367

40 577

58 898

- 95 386

-126 816

1 176

1 332

345

350

- 93 865

-125 134

80 000

80 000

Amortering av skuld

0

0

Koncernbidrag

0

0

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån

-665

-590

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

79 335

79 410

Årets kassaflöde

26 047

13 174

Likvida medel vid årets början

13 315

141

Likvida medel vid årets slut

39 362

13 315

Utbetald utdelning
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) med en funktionsindelad resultaträkning. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Efter det att företaget 1997-12-31 förvärvat i princip samtliga kommunala fastigheter för
äldreboende, utgör dessa fastigheter en betydande andel av fastighetsbeståndet. Intäkten
från bostäder och lokaler för äldreboende särredovisas därför särskilt (se not 2). Bokfört
värde särredovisas också med fastighetsgrupp I för öppna marknaden och fastighetsgrupp II
för äldreboende (se not 14).
Belopp i årsredovisningen redovisas som tkr.
Intäkter
Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period
uthyrningen avser.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade
före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temorära skillnader som hänför sig till investeringar i
dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns
en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
(På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.)
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet
av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge bolaget framtida ekonomiska fördelar, till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Byggnaderna delas in i olika komponentklasser. Avskrivningen av komponenter varierar
mellan olika komponentklasser och efter komponentens bedömda nyttjandeperiod.
Byggnadskomponent
Stomme
Stomkompletteringar

Livslängd år
70-100
35

Yttertak

35-50

Fasad

40-50

Fönster

40

Köksinredning

30

Värme

40-50

Sanitet

35-40

Elinstallationer

35-40

Ventilation/styr och övervakning

20-25

Hiss

20

Tvättstuga (fristående)

30

Lokalanpassning

10

Restpost

20-35

Markanläggning

20-40

För maskiner och inventarier sker avskrivning med 20 %. (Utifrån en bedömd nyttjandeperiod på 5 år.) Inga låneutgifter aktiveras.
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och
återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.
Fastighetsvärdering
Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys
med marknadsanpassade avkastningskrav. (Se not 14.)
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda
värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är
bestående.
Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att
erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor.
Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter.
Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är
avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar
reducerar tillgångens redovisade värde.
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Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar är upptagna till det belopp,
som efter individuell bedömning, beräknas bli betalt.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen.
Låneskulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader.
Alla transaktioner redovisas på likviddagen.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att
värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när
Marks Bostads AB 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 överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiellaskulder tas bort från balansräkningennär förpliktelserna har reglerats eller på annat
sätt upphört.
Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering mot ränterisker. Avtal om så
kallade ränteswapar skyddar bolaget mot ränteförändringar. Intäkter och kostnader
hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas posten Räntekostnader och liknande
resultatposter. Bolaget tillämpar s.k. ”säkringsredovisning och bokför inte förändringar i
ränteswaparnas marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen har upprättats enligt
kap 11 i BFNAR.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Koncernförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Spinnerskan i Mark AB org nr 556717-1367, som är
helägt dotterbolag till Marks kommun org nr 212000-1504 . Koncernredovisning upprättas
av Spinnerskan i Mark AB.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Bolaget redovisar koncernbidrag via resultaträkningen och aktieägartillskott via eget kapital.
Uppskattningar och bedömningar
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande
år behandlas i huvuddrag nedan.
Att fastställa nedskrivningsbehovet är en väsentlig och ofta svår bedömningsfråga.
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Not 2

Hyresintäkter

Bostäder för öppna
marknaden
Bostäder för äldreboende
Lokaler för öppna
marknaden
Lokaler för äldreboende
Garage/bilplatser
Totalt

Totalhyra

Hyresbortfall

Hyra netto

tkr

tkr

%

tkr

2018

196 907

- 709

0,4

196 198

2017

191 739

-1 305

0,7

190 434

2018

31 292

0

0,0

31 292

2017

32 678

-2

0,0

32 676

2018

5 362

-76

1,4

5 286

2017

5 341

-158

3,0

5 183

2018

19 772

0

0

19 772

2017

19 425

0

0

19 425

2018

2 245

-261

11.6

1 984

2017

2 241

-265

11,8

1 976

2018

255 578

-1 046

0,4

254 532

2017

251 424

-1 730

0,7

249 694

Av bolagets lokalkontrakt per 2018-12-31 är 16 % uppsägningsbara inom ett år, 61 % senare
än ett år men inom fem år och 23 % senare än fem år. Bostadshyresavtal och garage/bilplatser löper normalt med en uppsägningstid om tre månader.

Not 3

Övriga intäkter

2018

2017

Ersättning från hyresgäster

1 222

896

Ersättning för hyresindrivning

136

133

Återvunna fordringar Extern

305

577

3 019

2 031

288

373

Totalt övriga intäkter

4 970

4 010

Underhållskostnader

2018

2017

25 949

20 457

1 664

1 559

126

250

1 717

1 996

21 759

25 845

försäljning
Försäkringsersättning

Not 4

För bostäder, öppna marknaden
För bostäder, äldreboende
För lokaler, öppna marknaden
För lokaler, äldreboende
För fastigheter allmänt, öppna marknaden
För fastigheter allmänt, äldreboende
Summa underhållskostnader

3 383

2 418

54 598

52 525

47 834

46 552

6 764

5 973

8 879

8 879

Varav:
Öppna marknaden
Äldreboende

30
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Not 5

Medelantalet anställda och fördelning på män och kvinnor
2018
Medelantal
anställda

2017

Därav
män

Därav
kvinnor

Medelantal
anställda

Därav
män

Därav
kvinnor

Tjänstemän

19,55

7,50

12,05

18,33

5,99

12,34

Fastighetsskötare

42,28

38,78

3,50

42,44

37,30

5,12

Totalt

61,83

46,28

15,55

60,77

43,29

17,46

Redovisningen av medelantalet anställda tjänstemän och fastighetsskötare avser samtliga
medarbetare. Detta inkluderar visstidsanställda som varit anställda i olika omfattning
under året, främst ett 20-tal säsongsanställda.
Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2018

2017

Därav
män

Antal

Därav
kvinnor

Därav
män

Antal

Därav
kvinnor

Styrelseledamöter

7

6

1

7

6

1

Verkställande direktör
och andra ledande
befattningshavare

5

3

2

5

3

2

Sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro avser mer än 60 dagar sjukfrånvaro och är i procent av total sjukfrånvaro.
Övrig sjukfrånvaro är i procent av den sammanlagda tillgängliga arbetstiden inom respektive gruppering.

Total sjukfrånvaro

2018

2017

5,91

5,38

Långtidssjukfrånvaro

37,69

42,49

Sjukfrånvaro för män

6,10

5,38

Sjukfrånvaro för kvinnor

5,31

5,41

Anställda 0 – 29 år

2,30

3,03

Anställda 30 – 49 år

9,58

8,60

Anställda 50 år –

5,47

4,84

Redovisningen baseras på samtliga medarbetare. Detta innebär även visstidsanställda som
varit anställda i olika omfattning under året, främst ca 30 säsongsanställda.

Not 6

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2018

2017

Löner och andra ersättningar:
1 189

1 268

Övriga anställda

23 219

21 913

Summa löner och andra ersättningar

24 408

23 181

219

189

Pensionskostnader övriga anställda

1 588

1 375

Andra sociala kostnader

8 252

7 683

10 059

9 247

Styrelseledamöter och vd

Sociala kostnader:
Pensionskostnader för styrelseledamöter och vd

Summa sociala kostnader
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Not 7

Fastighetsrörelsens driftkostnader

2018

2017

24 945

23 412

Fastighetsskötsel

9 441

8 073

Reparationer

9 591

7 081

12 759

12 681

El

9 419

8 470

Avfall

5 894

5 970

Uppvärmning

34 355

34 188

Fastighetsanknuten administration

11 394

11 080

5 543

5 057

123 341

116 012

2018

2017

Personalkostnader

6 871

6 330

Kontorsomkostnader

2 361

1 712

Styrelse

533

460

Försäljning och marknadsföring

237

179

10 002

8 681

137

144

69

33

206

177

Personal

Vatten

Övriga driftkostnader
Summa fastighetsrörelsens driftkostnader

Not 8

Kostnader för centraladministration
Centrala administrations- och
försäljningskostnader

Summa administrations- och
försäljningskostnader
I ovanstående ingår revisionskostnader
enligt följande:
Revision
Konsultation
Summa

Not 9

Leasingkostnader
Företaget har under året haft följande kostnader för leasing av datorer:
2018
Centraladministration och försäljning

86

120

Fastighetsrörelsens drift

35

61

121

181

Summa

32

2017
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Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp

2018

2017

-31 504

-30 473

294

268

-31 210

-30 205

Försäljning
Summa

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

Not 11

Av- och nedskrivningar
per funktion

Kostnader
centraladministration

Fastighetskostnader
2018

Totalt

2018

2017

2018

2017

35 832
1 481

2017
32 613
845

27
0

27
0

35 859
1 481

32 640
845

37 313

33 458

27

27

37 340

33 485

1 672

2 059

0

0

1 672

2 059

38 985

35 517

27

27

39 012

35 544

1 633

1 550

85

94

1 718

1 644

40 618

37 067

112

121

40 730

37 188

63

63

0

0

63

63

40 681

37 130

112

121

40 793

37 251

2018

2017

0

0

Övriga ränteintäkter

45

71

Summa ränteintäkter och liknande resultatposter

45

71

Byggnader
Markanläggning
Summa avskrivningar enligt
plan
Utrangeringskostnader
fastigheter
Summa fastigheter
Inventarier
Summa materiella
anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande
rätttigheter
Summa avskrivningar

Not 12 Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Bankmedel

Räntekostnader och liknande resultatposter
Fastighetslån

-15 081

-16 131

Borgensavgift

-2 301

-2 061

Övriga räntor

-6

-9

Summa räntekostnader och liknande resultatposter

- 17 388

-18 201

Summa finansiella poster

- 17 343

-18 130
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Not 13 Skatt på årets resultat

2018

2017

0

0

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

1 598

4 836

Summa skatt på årets resultat

1 598

4 836

Aktuell skatt

Sambandet mellan resultat före skatt och redovisad skatt på årets resultat:
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22 %)
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader/skattefria
intäkter
Omräkning
Redovisad skatt på årets resultat
Not 14 Byggnader, mark och
markanläggningar

Nyanskaffningar under året
Försäljningar och
utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade
avskrivningar

21 872

2 245
28

4 812

-675

0

1 598

4 836

24

2018

2017

Fast.gr 1 Fast.gr 2
Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

10 203

1 076 164

Totalt

Fast.gr 1 Fast.gr 2

451 195 1 527 359 1 023 828

Totalt

434 602 1 458 430

136 387

21 745

158 132

57 313

19 146

76 459

-7 696

-2 247

-9 943

-4 977

-2 553

-7 530

1 204 855

470 693

1 675548 1 076 164

451 195 1 527 359

387 437

163 214

550 651

367 751

153 545

521 296

23 583

12 457

36 040

20 563

12 222

32 785

Försäljningar och
utrangeringar

-2 563

-1 256

-3 819

-1 577

-2 553

-4 130

Nedskrivning

1 300

0

1 300

700

0

700

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

409 757

174 415

584 172

387 437

163 214

550 651

Utgående bokfört värde

795 098

296 278 1 091 376

688 727

287 981

976
6 708

Varav:
Byggnad

715 999

272 090

988 089

627 129

264 108

891 237

Mark

45 851

23 331

69 182

44 263

23 331

67 594

Markanläggning

33 248

857

34 105

17 335

542

17 877

Taxeringsvärde

34

2018

2017

Byggnader

966 903

923 869

Mark

280 873

267 723

Summa taxeringsvärden

1 247 776

1 191 592

Beräknat marknadsvärde

1 742 844

1 635 290
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Marknadsvärderingen är gjord med Datschas värderingsverktyg med schablonmässiga
värden på driftkostnaderna och med direktavkastningskrav från Newsec. (Vissa justeringar
av driftkostnaderna har gjorts när de avvikit för mycket från verkligheten t.ex. vid nybyggnationer.) Hyresintäkterna baseras på faktiska värden för varje fastighet.
Marks Bostads AB har begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna enligt ägardirektivet. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan
bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. Bolaget skall inhämta kommunfullmäktiges yttrande gällande större investeringar eller försäljningar av fast egendom.

Not 15 Totala förändringen av fastigheternas anskaffningsvärden

Fastighet

Beskrivning

Björketorp 13:70

Nybyggnation Lundavägen

13 765

Skene 86:1

UH-plan Sommar-/Vintergatan

34 149

Dromedaren 1

UH-plan Åkerstigen/Bäckstigen

11 459

Skene 89:2

UH-plan Kullagårdsgatan 7

19 981

Skene 3:17

Takrenovering Lindäng

17 959

Diverse

Fiber etapp 2

4 178

Diverse

Lokal till lägenhet

32 926

Diverse

Mindre projekt

6 506

584

Diverse

Komponentbyten

8 301

5 318

Muraren 7-9

UH-plan Snickaren 2.0 etapp 2

8 908

46 806

Diverse

Fiber etapp 1

"Skene 3:17

"Storkök Lindäng

14 442

Skene 91:3

Lokal till lägenhet

3 161

Sätila 13:32"

Lokal till lägenhet"

1 195

Summa investerat i fastigheterna

2018

2017

4 953

158 132

76 458
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Not 16 Maskiner och inventarier

2018

2017

Fastighetsförvaltning

Centraladmin.

25 318

1 495

26 813

24 529

1 772

0

1 772

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden
Nyanskaffningar under året

Totalt

Fastig- Centralhetsför- admin.
valtning
1 516

26 045

1 602

28

1 630

-49

-862

-720

0

-720

-813

0

0

0

0

0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

26 370

1 495

27 865

25 318

1 495

26 813

Ingående ackumulerade
avskrivningar

22 032

1 334

23 366

21 292

1 261

22 553

1 633

85

1 718

1 550

90

1 640

-720

-0

-720

-812

-15

-827

0

0

0

2

-2

0

22 944

1 419

24 363

22 032

1 334

23 366

Ingående bokfört värde

3 286

161

3 448

3 237

255

3 492

Utgående bokfört värde

3 426

76

3 502

3 286

161

3 448

Försäljningar och
utrangeringar
Omklassificeringar

Årets avskrivningar
enligt plan
Försäljning och utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

Not 17 Pågående ny- och ombyggnader

2018

2017

106 429

57 702

28 875

90 665

Anskaffning byggnader

-93 389

- 41 938

Utgående nedlagda kostnader

41 915

106 429

Not 18 Långfristiga fordringar

2018

2017

Ingående värde

3 302

3 652

175

0

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året överfört till:

Tillkommande fordringar
Erhållna betalningar
Utgående värde

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

36

Totalt

-520

-350

2 957

3 302

2018

2017

Övrigt

2 961

1 989

Summa förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

2 961

1 989
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Not 20 Kassa och bank

2018

Kassa och bank

2017

178

189

Koncernkonto (Kreditlimit 100 mkr)

39 184

13 126

Summa likvida medel

39 362

13 315

Aktiekapital

Reservfond

Fritt
eget
kapital

44 000

39 800

Not 21 Förändringar av egna kapitalet
Eget kapital 31/12 2017
Utdelning
Årets resultat 2018
Belopp vid årets utgång

44 000

39 800

Summa

142 025

225 825

-665

-665

8 605

8 605

149 965

233 765

Not 22 Uppskjutna skatter
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive
skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och –skulder
2018

2017

Uppskjuten skattefordran avseende underskott

-11 272

- 4 091

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära
skillnader

21 209

12 430

9 937

8 339

Summa uppskjutna skatter

Not 23 Lån hos kreditinstitut
Bolaget arbetar både med traditionell lånebindning samt med derivatinstrument, s.k. ränteswapar. De nominella beloppen på bolagets utestående ränteswapar uppgick per 31 december 2018 till 580 000 tkr (520 000. Marknadsvärdet beräknas till –32 417 tkr (-41 759.
Sammanställningen nedan visar räntebindnings- och kapitalbindningstidens fördelning
samt effektiv ränta per bokslutsdatum.
2018

2017

Förfallodagen inom 1 år

267 000

337 000

Förfallodagen om 1-5 år

350 000

350 000

Förfallodagen efter 5 år

230 000

80 000

Summa

847 000

767 000

Räntebindning:

Kapitalbindning:
358 000

369 000

Förfallodagen om 1-5 år

489 000

398 000

Förfallodagen efter 5 år

0

0

847 000

767 000

Genomsnittlig räntebindningstid per den 31/12

3,44 år

2,52 år

Genomsnittlig ränta, effektiv per den 31/12

1,72 %

1,98 %

Förfallodagen inom 1 år

Summa lån hos kreditinstitut

(exkl. borgensavgift)
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Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018

2017

Upplupna semesterlöner, arbetsgivaravgifter mm

3 537

3 307

Upplupna räntor

4 957

4 995

20 036

19 463

2 628

6 031

31 158

33
3 796

2018

2017

Fastighetsinteckningar

Inga

Inga

Garantiförbindelse Fastigo

460

446

Förutbetalda hyror
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 26 Händelser efter balansdagen
Det har inte inträffat några händelser av väsentlig karaktär efter balansdagen.

Not 27 Vinstdisposition

2018

2017

141 360

124 989

8 605

17 036

149 965

142 025

Till årsstämmans förfogande står:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt

Styrelsen och verkställande direktören föreslår 2019 års årsstämma att:
651

665

ny räkning balansera

149 314

141 360

Totalt

149 965

142 025

till aktieägaren utdela

38
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Marks Bostads AB, org.nr 556180-9319

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Marks Bostads AB för år 2 0 1 8 .
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Marks Bostads ABs finansiella ställning per den 31 december 2 0 1 8 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Marks Bostads AB.

Grund f ö r uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Marks Bostads AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Marks Bostads AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

1 av2

Våra fastigheter
2018-12-31
Ort

Ansk.värde

Avskrivning

Bokfört värde

Marknadsvärde

3 109

1 251

1 858

3 444

Björketorp

28 830

6 915

21 915

23 799

Fotskäl

32 843

13 469

19 374

22 921

Fritsla

147 090

49 868

97 222

149 382

Hajom

8 331

3 941

4 390

5 270

Horred

93 765

38 891

54 874

81 647

Hyssna

58 910

25 303

33 607

46 045

573 616

154 390

419 226

654 271

Rydal

34 385

14 904

19 481

23 531

Skene

491 542

179 959

311 583

555 932

Sätila

64 702

33 268

31 434

45 791

Torestorp

58 561

26 179

32 382

43 765

Örby

74 935

33 483

41 452

83 078

Öxabäck

4 929

2 351

2 578

3 966

Summa

1 675 548

584 172

1 091 376

1 742 842

Berghem

Kinna

42
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Lokaler och bilplatser
2018-12-31
Öppna marknaden
Ort

Äldrevård

Antal lokaler

Yta lokaler

Antal lokaler

Yta lokaler

Björketorp

1

32

1

242

Fotskäl

0

-

1

1 031

Fritsla

5

400

2

1 505

Horred

5

1 095

1

1 214

Hyssna

0

-

1

463

Kinna

10

1 125

9

3 371

Rydal

1

72

0

-

Skene

13

1 459

5

2 826

Sätila

0

0

2

1 148

Torestorp

0

0

1

1 102

Örby

4

1 247

2

551

Öxabäck

0

-

1

222

Deltotal

39

5 430

26

13 675

118

2 479

Lokaler som disponeras fritt
av Hyresgästföreningen

14

737

Lokaler som disponeras av
Marks Bostads AB

34

1 869

Totalt

205

10 515

26

13 675

Antal bilplatser

815

Dessutom:
Källarlokaler
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Lägenhetsfördelning
2018-12-31 öppna marknaden
Lägenhetsstorlek
1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5-7 rok

Totalt
antal

Total yta

Snitthyra
kr/m²

Berghem

10

12

2

0

0

24

1 379

898

Björketorp

13

34

15

3

0

65

3 765

1 016

Fotskäl

6

12

8

0

0

26

1 564

916

Fritsla

41

129

83

18

1

272

18 891

906

Hajom

0

12

4

0

0

16

983

949

Horred

21

78

36

2

0

137

8 678

928

Fastighetsområde

8

40

30

8

0

86

5 432

1 001

Kinna

114

396

357

76

18

941

64 740

1 024

Rydal

18

44

17

0

0

79

4 704

841

Skene

259

576

330

65

4

1 234

76 600

958

Sätila

8

38

20

7

0

72

4 461

955

Torestorp

9

18

10

0

0

37

2 223

1 003

24

96

41

14

1

176

11 467

982

4

16

0

0

0

20

1 032

956

Summa 2018

535

1 501

953

193

24

3 206

205 919

973

Summa 2017

529

1 484

953

198

24

3 188

205 759

954

Hyssna

Örby
Öxabäck

Lägenhetsfördelning 2018-12-31 specialboende
Fastighetsområde

Psykiatriboende

Trygghetsboende

Äldreboende

Gruppboende

Totalt
antal

Total yta

Berghem

0

0

0

0

0

0

-

Björketorp

0

0

0

0

0

0

-

Fotskäl

0

0

0

0

20

20

508

Fritsla

0

12

0

0

51

63

3 089

Hajom

0

0

0

0

0

0

-

Horred

0

0

20

31

0

51

2 262

Hyssna

0

0

0

0

16

16

864

Kinna

6

9

30

5

113

163

7 460

Rydal

0

0

0

0

0

0

-

Skene

13

20

38

2

64

137

7 383

Sätila

0

0

0

0

43

43

1 952

Torestorp

0

0

12

18

0

30

1 821

Örby

0

5

0

0

0

5

223

Öxabäck

0

0

0

0

0

0

-

Summa 2018

19

52

70

56

301

498

23 900

Summa 2017

19

46

70

56

307

498

23 900

3 704

229 819

Totalt antal lägenheter 2018

44

LSSboende
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