
Årsredovisning 2020





Mariehus vd har ordet 4  

Förvaltningsberättelse 6  

Resultaträkning 14 

Balansräkning 15  

Kassaflödesanalys 17  

Notanteckningar  18 

Femårsöversikt 26 

Revisionsberättelse 28 

Granskningsrapport 30

Innehåll



4 

Mariehus vd har ordet
Covid-19
Covid-19-pandemin har påverkat människor över hela 
världen, även oss på Mariehus. Vårt mål har hela tiden 
varit att försöka minimera smittspridningen. Utifrån det 
målet har vi ändrat på det vi har kunnat, utan att för den 
skull påverka hyresgästerna för mycket. Vi har exempel-
vis skjutit fram projekt som skulle ha genomförts under 
året, och som vi nu istället hoppas kunna genomföra 
under 2021. 

Till en början kommer vi även under 2021 att behöva ta 
stor hänsyn till risken för smittspridning, exempelvis 
genom att hålla avstånd och träffas i mindre grupper. 
Förhoppningsvis kommer vi sedan att kunna återgå till 
ett mer »normalt« samhälle när vaccineringen kommit 
igång och marknadsförutsättningarna i samhället gradvis 
förbättras.  
 
Hyresrätten står stark  
När signalen i samhället ljuder om att stramare tider är 

att vänta och att konjunkturen måste stärkas; då finns 
det ändå något som står på fast grund: hyresrätten. 
Oavsett upp- och nedgångar i landet behöver vi alla  
någonstans att bo. Boendeformen hyresrätt finns alltid 
där, och det är något som vi som kommunalt bostads-
bolag kämpar för.

Våra mål är högt satta. Vår vardag präglas av viktiga 
frågor som att förvalta våra välskötta fastigheter, ge 
service med kvalitet, renovera smart, ekonomiskt och 
miljömedvetet samt bygga nytt så att alla kan bo.

 
Smart och långsiktigt  	 	 	
En av de stora frågor som vi brottas med är hur, var och 
när nya hyresrätter ska byggas i Mariestad. Vi vet bättre
än att kasta oss in i projekt där kostnaderna skenar och 
hyrorna blir för höga. 

Utmaningen ligger i att säkerställa en smart, långsiktig 
produkt med hanterbara hyresnivåer. Trots det blir alltid 
nyproduktion dyrare än ett boende i ett befintligt hus.  

Mariehus engagerade personal, exempelvis våra fastighetsskötare, gör ett viktigt och uppskattat arbete.
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Bättre med hyresrätt  
När konjunkturen är skakig riktas ofta stor uppmärksam-
het mot hyresrätter. Eftersom utbudet av ekonomiska 
vinster på bostadsrättsmarknaden nu minskar, öppnas en 
bättre marknad för byggnation av hyresrätter. Bättre 
priser ger lägre produktionskostnader, vilket i sin tur kan 
ge lägre hyror.  
 
Blandat är bäst 	
Nyproduktion är heller inte allt. Vi tror att ett blandat 
bostadsbestånd är nyckeln till framgång. Det ger oss 
möjlighet att erbjuda såväl billigare boende i vårt 
befintliga bestånd som dyrare i våra nyproducerade 
fastigheter. På det viset kan våra kunder välja var de vill 
bo och vilken hyra som passar deras livssituation. Vårt 
befintliga bestånd är alltid vår stomme.

Hållbarhet på gemensam grund	
Vår strävan är att bli vår regions bästa hyresvärd. Arbetet 
för att nå dit pågår oförtrutet varje dag. Vi tror stenhårt 
på att hög kundnöjdhet och trivsel är vägen till vårt mål. 
Samtidigt ser vi tydligt vikten av att fylla en social 
funktion, vilket också är en viktig del i allmännyttans 
uppdrag. Vi arbetar därför nära vår ägare Mariestads 
kommun – ett samarbete som ger frukt även vad gäller 
social hållbarhet. Vi samarbetar också tätt med kommu-
nen för att säkerställa att det finns samhällsnyttiga 
lokaler för kommuninvånarna, exempelvis när det gäller 

» Vår strävan är att bli vår regions bästa hyresvärd. 
Arbetet för att nå dit pågår oförtrutet varje dag.«

Mariehus befintliga fastighetsbestånd är alltid vår stomme.

kommersiella lokaler, förskolor, LSS-boenden och 
äldreboenden.      

Engagemang inifrån	
För att allt det vi gör och planerar ska bli möjligt krävs 
engagerad personal. Det har vi verkligen här på Marie-
hus. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare 
som varje dag gör sitt yttersta för att vårda vår fina 
produkt: en stark hyresrätt och ändamålsenliga kommer-
siella fastigheter. Jag vill även tacka styrelsen och vår 
ägare för deras intresse och engagemang i bolaget. 2021 
blir ett produktivt år som vi med spänning ser fram emot.	
	

  
  

 Stefan Rånes, vd 
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Förvaltningsberättelse Mariehus AB
Ägare och verksamhet
Styrelsen och verkställande direktören för Mariehus AB 
(org-nr 556416–9323) får härmed avge följande berättelse 
över verksamheten 2020, som är bolagets 30:e verksam-
hetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget 
är i sin tur moderbolag till Mariehus Ärlan AB (org-nr 
559149–9974) och Mariehus Uttern AB (org-nr 556659–
5962). Samtliga bolag har sitt säte i Mariestad.  

Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. 

Koncernstruktur
Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 16. 

Styrelse och verkställande direktör
Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i 
Mariestad, har under verksamhetsåret hållit sju
protokollförda sammanträden. Den har bestått av följande 
ledamöter och suppleanter: 
 
Ordinarie ledamöter 
Ordförande Göte Andersson (M) samt Lars Karlsson (M), 
Johan Gotthardsson (L), Lars Alfredsson (KD),
Per Rosengren (V), Therese Weckström (S) och vice 
ordförande Linnéa Wall (S).  
 
Suppleanter  
Ingemar Karlström (M), Göran Hellström (L), Emil 
Gullbrantz (C), May-Brith Jansson (C), Håkan Fernström 
(S), Marianne Johansson (S) och Bo Eksell (S).  

Personalrepresentanter 
Ordinarie: Keijo Pollari (Fastighetsanställdas förbund)
Suppleant: Fredrick Karlsson (Fastighetsanställdas 
förbund)  
 
Verkställande direktör 
Stefan Rånes 

Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Mattias Bygghammar, huvudansvarig och auktoriserad 
revisor

Lekmannarevisorer
Ordinarie: Lars Göran Kvist
Suppleant: Björn Andersson 

Organisationsanslutning
Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostads-
företag (SABO), arbetsgivarorganisationen Fastigo samt 
till inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV).  

Firmatecknare
Förutom styrelsen i sin helhet även ordförande Göte 
Andersson, vice ordförande Linnéa Wall samt vd Stefan 
Rånes – två i förening.  

På fastigheten Kommissionären har yttertaket bytts under det gångna året.
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Alen 2, ROT (köks- och badrumsrenovering)	 	
Under året har vi fortsatt att planera för stamrenovering i 
ett antal fastigheter under den kommande femårsperioden. 
Först ut är kv. Alen 2 (Mariagatan). Projektet kommer att 
genomföras som en samverkansentreprenad tillsammans 
med Peab. Förhandlingen med Hyresgästföreningen är 
klar och samtliga hyresgäster har lämnat skriftliga 
medgivanden för renoveringen.

Arbetet gäller renovering av framför allt kök och 
badrum samt byte av avlopps- och vattenstammar som 
har uppnått sin tekniska livslängd. I samband med 
renoveringen kommer även andra åtgärder att utföras,
exempelvis byte av lägenhetsdörrar, renovering av hissar 
och åtgärder på elsystemet.   

På grund av pandemin har vi valt att senarelägga 
projektstarten till april 2021. Detta för att inte bidra till 
ökad smittspridning. För att kunna genomföra renove-
ringen på ett smittsäkert sätt kommer det första huset, 
Mariagatan 24, att evakueras. Vi bedömer att vi på så sätt 
minimerar risken för smittspridning. Renoveringen av de 
övriga huskropparna hoppas vi kunna genomföra som 
planerat, med kvarboende hyresgäster. Renoveringen 
beräknas bli klar under 2021.  

Lejonet 14 	 	 	 	
Projektet har genomförts som en samverkansentreprenad 
tillsammans med Stenmarks Bygg. Lejonet 14 omfattar 
ombyggnation där tidigare tomställda kontorslokaler på 
fem plan har gjorts om till 20 nya bostäder. Stor vikt har 
lagts på gestaltningen av fasaden ut mot gatan och vattnet 
– detta för att skapa attraktiva bostäder och markera en 
förändring i kvarteret. Projektet startade under 2018 och 
har fortlöpt som planerat. 

Från början var projektet inriktat mot bostadsrätter, 

Fastighetsförvaltning
men med tanke på det relativt låga intresset hyrs 
lägenheterna ut som hyresrätter. Ombyggnationen 
färdigställdes under sommaren och inflyttningen 
startade den 1 juli 2020.

Kommissionären 1, 16–18 samt 25  
Här har yttertaket bytts ut till följd av en omfattande 
vattenläcka som förorsakade fuktskador i fasaden och på 
vinden. I samband med takbytet byttes även takfönster ut 
på Leksbergsvägen 21–23. 

Vi har också installerat datoriserad driftövervakning 
av värmecentraler och satt in temperaturmätare i varje 
lägenhet.  
  
Ullervad  
Under året började fiber dras fram till fastigheterna i 
Ullervad. Arbetet beräknas vara klart under första 
kvartalet 2021. På Spinnarevägen har vi under hösten 
bytt samtliga yttertak i kvarteret.   
  
Tången 1  
På grund av vattenläckage genom fasader har söderfasa-
derna på denna fastighet renoverats.

Vi har också installerat datoriserad driftövervakning 
av värmecentralen och satt in temperaturmätare i varje 
lägenhet.  

Humlan 1–2 samt 4  
Under hösten har samtliga vindar på Södra vägen 
tilläggsisolerats. Samtliga frånluftsfläktar på Södra vägen 
har också bytts ut; de gamla fanns det inga reservdelar 
till. De nya förväntas höja driftsäkerheten samt spara 
energi. Carportarna på Drottning Kristinas väg har fått 
nya tak, eftersom de gamla läckte vatten.

I kvarteret Alen planeras renoveringar av kök och badrum.
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Prästkragen 2–4  
Värmesystemet i dessa fastigheter var i stort behov av 
renovering. Under hösten byttes samtliga radiatorventiler 
och termostater. Samtidigt justerades värmesystemet in 
och temperaturmätare installerades i samtliga lägenheter. 
 En ny tryckhållningsanläggning för värmesystemet har 
också installerats. Den nya anläggningen innefattar även 
avgasningsanläggning för värmesystemet. 

Under projektets gång visade det sig att värmekulverten 
mellan Vasavägen 15 och 17 läckte. Därför anlades också 
en ny kulvert. Åtgärderna förväntas höja säkerheten i 
värmesystemet, ge jämnare temperatur i lägenheterna 
samt spara energi.

På Vasavägen 1 A–C har fasaden renoverat och 
plåttaket målats. Även utemiljön har förbättrats i och med 
att befintliga lekplatser har tagits bort och två nya har 
anlagts. Dessutom har hela staketet utmed Göteborgs-
vägen bytts ut.

Vattenskador 
Vi har under året drabbats av många omfattande 
vattenskador i våra fastigheter och lägenheter. Vatten-
skadorna beror till stor del på att vatten- och avlopps-
stammar är i stort behov av renovering.  Denna typ av 
vattenskador tar i regel lång tid att åtgärda med rivnings-
arbeten, torkning av konstruktioner och   återställande av 
lägenheter med mera. 

Under året har vi planerat och tagit fram en åtgärds-
plan för att stamrenovera ett antal fastigheter under den 
kommande femårsperioden. I dessa renoveringsprojekt 
kommer även energibesparande åtgärder att genomföras.

 
Fastighetsskötarorganisationen 
Vi kommer från och med årsskiftet att anställa två 
snickare som ska utföra många av våra byggservice-
uppdrag. Även  målarna har sedan den 1 oktober 2020 
förstärkts med ytterligare en person. 

Under året har vi också planerat för en omorganisation 
inom fastighetsskötseln. Vi kommer att forma en ny 

Förbrukningsuppgifter 
och kostnader 
Fjärrvärme  
Under 2020 förbrukade vi 12 748 MWh fjärrvärme till en 
kostnad av 10,2 miljoner kronor. Det ger ett genomsnittligt 
pris på 0,80 kronor per kWh och en förbrukning boa+loa 
på 112,6 kWh per kvadratmeter.  
  
Vatten  
Under året har Mariehus förbrukat 158 202 kubikmeter 
vatten till en kostnad av 5,4 miljoner kronor. 
Kostnaden består av följande delar: 
• Rörlig avgift på 22,80 kronor per kubikmeter 
• Lägenhetsavgift på 963 kronor per lägenhet 
• Fast avgift per mätare på 2 829 kronor per år 
• Dagvattenavgift på 541 kronor per påbörjad 1 000 

kvadratmeter tomtyta.
Detta ger ett genomsnittligt pris på 34,35 kronor per 
kubikmeter, och en vattenförbrukning på 1,39 kubik-
meter per kvadratmeter boyta och lokalyta. Samtliga 
avgifter inkluderar moms.  
 
El  
Under 2020 har vi förbrukat 1 304 669 kWh el till allmänna 
utrymmen. Kostnaden för detta har blivit totalt 2,2 
miljoner kronor. Det ger ett genomsnittligt pris på  
1,74 kronor per kWh. I priset ingår elhandel, nätavgift, 
certifikat och moms. Den genomsnittliga förbrukningen 
har varit 11,52 kWh per kvadratmeter boa+loa.
  
  

I Humlan 1–2 och 4 på Södra vägen tilläggsisolerades samtliga vindar under hösten.
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grupp som tar hand om fastigheterna i centrala Marie-
stad. 2,5 tjänster ska ansvara för dessa fastigheter, 
samtidigt som tre av våra fastighetsskötare byter område 
och utgår från Södra vägen istället för Mariegärdes väg. 
Förändringen gäller från och med årsskiftet.
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Hyresförhandling	 	 	 	
Hyresförhandlingarna resulterade i en hyreshöjning för 
lägenheter med 2,2 procent. Höjningen gäller från och 
med den 1 januari 2020.
	 	 	
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
En fastighetsreglering har gjorts. Regleringen innebär att 
Ärlan 3, som tidigare ägts av Mariehus AB, flyttats över 
till Mariehus Ärlan AB. Fastigheten ingår nu i Ärlan 4. 

Företagsledningen har särskilt beaktat påverkan och 
risker för bolaget kopplat till coronapandemin. Effekterna 
och riskerna bedöms vara begränsade när det gäller 
bolagets verksamhet, finansiella ställning och fortsatta 
drift.
	
Fastighetsvärden 
Bedömningen av fastigheternas verkliga värde utgår från 
värderingsverktyget Datscha. Parametrarna som 
påverkar värdet är hyresnivå, drift- och underhållskost-
nader, byggår samt direktavkastningskrav. Det sistnämnda 
varierar för bolaget  mellan 3 och 4,5 procent beroende på 
fastighetstyp. 

Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet 
är 1 554,1 miljoner kronor (1 339,8 miljoner under 2019), 
varav för moderbolagets bestånd 1 387,9 miljoner kronor 
(1 246 ,8 miljoner). 

Ekonomi
Förväntad utveckling, väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer  	 	
Mariehus mål är att driva verksamheten långsiktigt och 
med ökad kundnöjdhet. Det gör vi genom att skapa bra
bostäder för livets alla faser. Vi har en stabil uthyrnings-
situation – risken att inte nå intäktsmålet för kommande 
år bedöms därför som liten.     

I dessa tider med covid-19 är det många butiker som har 
det svårt. Det kan leda till att de inte klarar av att driva sin 
verksamhet. Om butiker tvingas stänga påverkar det 
naturligtvis bolaget, eftersom vakanser uppstår.

Efter några år med nyproduktion och ombyggnads-
projekt har vi nu tagit fram en femårig underhållsplan för

våra fastigheter. Vi har gått igenom varje fastighet och 
kommit fram till vilka åtgärder som ska prioriteras 
kommande år. Mycket handlar om åtgärder för att få bort 
vattenskador, exempelvis stambyten med mera (ROT).  
På sikt väntas dessa åtgärder minska driftkostnaderna för 
bland annat akuta vattenskador.  
 Det är viktigt för oss att minska våra kostnader genom 
ökad effektivitet och att utveckla våra fastigheter. Vi 
bedömer att vårt arbete med dessa två faktorer kommer 
att märkas i goda resultat framöver.  

En stor del av bolagets kostnader består av räntekost-
nader. Den långsiktiga lönsamheten påverkas därför av 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 116 986 130 503 118 022 43 874 42 580
Balansomslutning tkr 841 513 831 377 870 226 722 529 707 622
Soliditet moderbolaget % 11,7 11,2 10,7 10,2 8,9
Soliditet moderbolag justerad % 52,1 47,7 49,2 47,4 42,4
Soliditet koncernen % 13,1 11,9 11,6 13,0 11,8
Belåningsgrad % 50,5 55,8 55,1 53,2 61,1
Avkastn på just EK koncern % 16,4 -16,6 -25,5 11,0 12,3
Medelhyra bostäder kr/m2 998 993 978 967 926

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 27.

Ärlan 3 förenades 
under året med Ärlan 
4 i bolaget Mariehus 
Ärlan AB.FO
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ränteutvecklingen på den finansiella marknaden. 
Hanteringen av finansiella risker regleras av finanspolicyn. 
Denna policy uppdateras varje år och fastställs av styrelsen. 
Finanspolicyn anger också riktlinjer och regler för hur 
finansverksamheten ska bedrivas. Inga större räntehöj-
ningar väntas under nästkommande år, vilket är positivt.  
      
Säkringsdokumentation	
Bolaget vill begränsa sin exponering för risker med rörlig 
ränta. Därför sker räntesäkring genom så kallade 
ränteswappar. Räntesäkringen innebär att bolaget 
betalar en fast ränta och erhåller Stibor 3 månader. Det 
överensstämmer med målet att hålla räntekostnaden 
jämn och stabil över tid. 

Bolaget kommer att bedöma säkringsförhållandets 
effektivitet per varje balansdag. Det gör vi genom att 
jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstru-
mentet med den säkrade postens huvudsakliga villkor. 
Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det 
inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga 
villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den 
säkrade posten. Ränta från säkringsinstrumenten 
redovisas löpande i resultaträkningen, som en del av 
räntekostnaden. 

Gällande ränteswap-avtal uppgick till 125 miljoner 
kronor av den totala låneskulden på 695,4 miljoner 
kronor. Ränteswapparnas marknadsvärde var på 
balansdagen -6,7 miljoner kronor.  
 
Väsentliga händelser efter balansdagen	 	
Kommunen har upprättat en koncernbank där vi ska ingå. 
Det innebär att alla ärenden som gäller finansiering 
kommer att skötas av kommunen.    
  
Taxeringsvärden	 	 	 	 	
Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till 
766,3 miljoner kronor (718,1 miljoner för 2019). För
dotterbolagens fastigheter ser taxeringsvärdena ut på 
följande sätt:     
• Mariehus Uttern AB: 31,2 miljoner kronor (31,2 

miljoner för 2019) 
•  Mariehus Ärlan AB: 57,8 miljoner kronor (17,2 miljoner 

för 2019)  
 

Försäkringar	 	 	 	 	 	
Fastigheterna och inventarierna är fullvärdesförsäkrade. 
Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande 
bestämmelser.
 
 	
Förslag till vinstdisposition	 	 	 	
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel          42 593 341   kr
 3 584 067   kr
                                              46 177 408   kr
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande: 
• Ingen utdelning till aktieägarna 
• 46 177 408 kronor balanseras i ny räkning  

Resultat	 	
Resultatet av bolagets verksamhet under 2020, samt dess 
ställning vid årets slut, framgår av nedanstående
resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och 
notanteckningar.
  
  

   
 Aktiekapital Reservfond ningsfond eget kapital eget kapital
Eget kapital 2018.12.31 3 042 5 203 28 172 57 081 93 498
Just från föregående år    1 364 1 364
Uppskrivningsfond   15 537  15 537
Avskr på uppskr fond   -447 447 
Årets resultat    -16 933 -16 933
Eget kapital 2019.12.31 3 042 5 203 43 262 41 959 93 466
Avskr på uppskr fond   -634 634 
Årets resultat    3 584 3 584
Eget kapital 2020.12.31 3 042 5 203 42 628 46 177 97 050

Moderföretagets förändringar i eget kapital

            Bundet eget kapital                                                                 Fritt eget kapital 

Uppskriv- Övrigt fritt Summa



12 

Uttern 4	 	 	 	 	
Detta projekt handlar om åtgärder för att komma till rätta 
med läckage kring fönster i fastigheten. Bakgrunden till 
projektet är att det har läckt in vatten i några kontor på 
plan 3 och 4 i Stadshuset. Hyresgästen har också upplevt 
att det luktat fukt (mögel) i dessa rum. 

Vid närmare utredning har det visat sig att den 
konstruktion som finns på nästan alla fönster är en 
riskkonstruktion, där utvändig fog tillsammans med 
utvändiga plåtarbeten på vissa ställen har läckt vid 
kraftigt regn. Detta gäller alla fönster utom dem som 
vetter mot innergården. Vid utredningen upptäckte man 
också ingjutna tryckta spikreglar. Det är dessa reglar som 
har bidragit till det som hyresgästen upplevt som 
mögeldoft – något mögel påträffades inte vid utredningen. 
Däremot upptäckte man att det finns PCB i ett antal fogar 
vid fönstren, samt asbest i skivorna mellan fönsterpar-
tierna. För att komma till rätta med läckaget måste vi byta 

Förvaltningsberättelse koncernen  
Fastighetsförvaltning

Ärlan 4 - det så kallade Knallenhuset – har under året genomgått renovering.
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fönsterpartierna och de utvändiga plåtarbetena. Först 
måste dock sanering ske. Vi håller en fortlöpande dialog 
med hyresgästen kring detta och hyresgästen har även 
gjort en egen utredning med fokus på arbetsmiljö.

Projektet har under året planerats och projekterats för 
att kunna starta under det första kvartalet 2021. Arbetet 
väntas pågå under större delen av 2021.  
 
Ärlan 4 (Knallen)	 	 	 	
Projektet är upphandlat som ett partneringprojekt, vilket 
innebär att projektet genomförs i ett nära samarbete med
den upphandlade entreprenören. Projektet omfattar 
fasadrenovering, takbyte, vatten- och sanitetsåtgärder i 
källare samt ombyggnation av tre befintliga lägenheter på
plan 3 och 4. 

Arbetet startade under sommaren och har pågått 
under året. Fasad- och takarbetena har försenats något på 
grund av försenade leveranser av fasadmaterial. Dessa 
förseningar beror i sin tur på covid-19. 
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Ekonomi
Likviditet och finansiering i koncernen
Den 31 december 2020 uppgick koncernkonto hos 
kommunen till 25,3 miljoner kronor. En avgift ska erläggas 
för kommunala borgensåtaganden. För 2020 var den  
0,6 procent av utnyttjad borgen, vilket ger en avgift på  
3,7 miljoner kronor för Mariehus AB. Avgiften för 
Mariehus Uttern AB var 165 000 kronor.

Låneskulden uppgår till 722,1 miljoner kronor (722,4 
under 2019) med en snittränta på 1,18 procent (1,29 
procent) exklusive borgensavgift.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
En fastighetsreglering har gjorts. Det innebär att Ärlan 3, 
som tidigare ägts av Mariehus AB, nu har flyttats över till 
Mariehus Ärlan AB. Fastigheten ingår nu i Ärlan 4. 

Företagsledningen har särskilt beaktat påverkan och 
risker för koncernen med tanke på coronapandemin. 
Effekterna och riskerna bedöms vara begränsade när det 
gäller bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
fortsatta drift. 

Koncernens förändringar i eget kapital

   
 Aktiekapital Reservfond ningsfond vinst m m eget kapital
Eget kapital 2018.12.31 3 042 5 203 28 172 69 507 105 924
Justering från föregående år    1 364 1 364
Uppskrivningsfond   15 537  15 537
Avskr på uppskr fond   -447 447 
Årets resultat    -17 513 -17 513
Eget kapital 2019.12.31 3 042 5 203 43 262 53 805 105 312
Avskr på uppskr fond   -634 634 
Årets resultat    12 071 12 071
Eget kapital 2020.12.31 3 042 5 203 42 628 66 510 117 383

Annat eget kapital 
Uppskriv- Balanserad Totalt

Arbetet beräknas dock vara färdigställt under februari 
2021. Lägenheterna färdigställdes i slutet av december 
med inflyttning den 1 januari 2021.  

Miljö- och kvalitetsarbete  	
Vi har gjort det möjligt för våra entreprenörer att ta emot 
och avrapportera serviceordrar digitalt. Det ger oss bättre 
kontroll över de arbeten som beställs. Under andra delen 
av året började vi också göra om vårt intranät till en mer 
användarvänlig informationskälla när det gäller
vårt ledningssystem och systematiska miljöarbete. 

Som ett led i att nå våra energisparmål har vi installerat 
led-armaturer i många av våra fastigheter. Detta sparar 
mycket energi, och de moderna armaturerna ger 
dessutom mycket bättre ljus. Den datoriserade driftöver-
vakningen som vi installerat i flera värmecentraler 
sänker våra värmekostnader med cirka 10–15 procent.

Även temperaturmätningen i lägenheter sparar energi, 
eftersom vi kan styra och reglera värmesystemet efter
inomhustemperaturen. Tilläggsisoleringen av vindar sparar 
också betydande mängder energi, vilket även renoveringar 
och injusteringar av värmesystem väntas göra.   
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Ett stort antal temperaturmätare har installerats i lägenheter under året. Investeringen sparar 
energi eftersom man kan reglera värmesystemet efter inomhustemperaturen.
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Verksamhetsåret 2020.01.01–2020.12.31 i Tkr   2020  2019  2020  2019
Rörelsens intäkter 1       
Hyresintäkter 3,4 125 774  123 320  113 943  114 108
Övriga intäkter  2 685  16 474  3 043  16 395
  128 459  139 794  116 986  130 503  
      
Rörelsens kostnader 1       
Material  -4 267  -3 577  -4 150  -3 406
Tjänster  -18 387  -18 582  -17 012  -17 435
Taxebundna kostnader  -12 137  -12 418  -10 609  -10 774
Uppvärmning  -10 603  -11 060  -9 983  -10 417
Fastighetsskatt 6 -2 960  -2 878  -2 648  -2 566
Övriga kostnader  -14 571  -14 761  -13 711  -14 280
Personalkostnader 7 -16 503  -17 245  -16 503  -17 245
Avskrivningar och nedskrivningar 8-10,15 -23 228  -63 876  -19 716  -35 659
  -102 656  -144 397  -94 332  -111 782
        
Rörelseresultat  25 803  -4 603  22 654  18 721
         
Resultat från finansiella investeringar        
Ränteintäkter 11 468  231  643  674
Räntekostnader 12 -12 462  -12 139  -12 212  -12 002
Nedskrivning andelar i dotterbolag  0  0  0  -26 250  
  -11 994  -11 908  -11 569  -37 578
        
Resultat efter finansiella poster  13 809  -16 511  11 085  -18 857  
      
Bokslutsdispositioner 13 0  0  1 316  3 167
Skatt 14 -1 738  -1 002  -8 817  -1 243  
      
Årets resultat  12 071  -17 513  3 584  -16 933

Resultaträkning   
   Not                         Koncernen                                   Moderbolaget
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Tillgångar  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31 
Anläggningstillgångar 1       
        
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark 8 797 736  736 245  653 618  666 270
Vindkraft 9 19 680  21 144  19 680  21 144
Maskiner och inventarier 10 2 420  2 133  2 149  1 916
Pågående projekt 15 25 732  43 755  15 868  38 386
  845 568  803 277  691 315  727 716
        
Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier i koncernföretag 16 0  0  11 300  11 300
Fordran hos koncernföretag 17 0  0  103 042  23 507
Aktier och andelar 18 325  325  325  325
Uppskjuten skattefordran 21 7 001  2 734  0  2 229
  7 326  3 059  114 667  37 361  
      
Summa anläggningstillgångar  852 894  806 336  805 982  765 077
        
Omsättningstillgångar 1       
        
Varulager        
Lager elcertifikat vindkraft  215  1 556  215  1 556  
      
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar  1 595  1 303  1 330  826
Fordran hos koncernföretag  0  0  4 690  4 615
Skattefordran  795  1 601  0  817
Övriga fordringar  2 358  4 985  1 422  1 324
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 527  1 544  2 370  1 425
Fordringar hos Mariestads kommun 19 31 156  60 026  25 338  55 565
  38 431  69 459  35 150  64 572  
      
Bank  255  263  166  172  
      
Summa omsättningstillgångar  38 901   71 278  35 531  66 300  
      
        
Summa tillgångar  891 795  877 614  841 513  831 377  
      
        
        

Balansräkning    
   Not                         Koncernen                                   Moderbolaget
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Eget kaptital    2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31 
Bundet eget kapital        
Aktiekapital  3 042  3 042  3 042  3 042
Bundna reserver/reservfond  5 203  5 203  5 203  5 203
Uppskrivningsfond 20 42 628  43 262  42 628  43 262
  50 873  51 507  50 873  51 507
Fritt eget kapital 29       
Fria reserver/balanserat resultat  54 439  71 318  42 593  58 892
Årets resultat  12 071  -17 513  3 584  -16 933
  66 510  53 805  46 177  41 959
Summa eget kapital  117 383  105 312  97 050  93 466
        
Obeskattade reserver 22 0  0  2 374  0
         
Avsättningar        
Avsättningar för skatter 21 27 702  23 221  25 556  20 493
Summa avsättningar  27 702  23 221  25 556  20 493

         
Långfristiga skulder 23       
Fastighetslån 24 722 087  722 447  695 407  695 407
Summa långfristiga skulder  722 087  722 447  695 407  695 407

         
Kortfristiga skulder        
Kortfristig del av fastighetslån  480  480  0  0
Leverantörsskulder  12 096  15 232  9 572  11 259
Aktuell skatteskuld  809  84  809  0
Övriga kortfristiga skulder  752  596  752  554
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 10 486  10 242  9 993  10 198
Summa kortfristiga skulder  24 623  26 634  21 126  22 011
        
Summa skulder och eget kapital  891 795  877 614  841 513  831 377
        
        

Balansräkning fortsättning   
   Not                         Koncernen                                   Moderbolaget
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Per den 31 december 2020 i Tkr  2020  2019  2020  2019 
Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat före finansiella poster  25 803  -4 603  22 654  18 721
Avskrivningar och nedskrivningar  23 228  63 876  19 716  61 909
  49 031  59 273  42 370  80 630

Erhållen ränta  468  231  643  674
Erlagd ränta  -12 462  -12 139  -12 212  -12 002
Betald inkomstskatt  0  0  0  0
  37 037  47 365  30 801  69 302

Ökning (-) / minskning (+) varulager  1 341  -132  1 341  -132
Ökning (-) / minskning (+) kundfordringar  -292  -415  -504  -507
Ökning (-) / minskning (+) övr. kortfr fordringar  30 514  -39 269  29 164  -35 641
Ökning (+) / minskning (-) leverantörsskulder  -3 139  -5 843  -1 690  -8 834
Minskning (-) / ökning (+) övr. kortfr. rörelseskulder  244  5 618  -205  5 939
Kassaflöde från den löpande verksamheten  65 705  7 324  58 907  30 127
        
        
Investeringsverksamheten        
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -65 353  -133 366  -81 144  -130 400
Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar  0  156 508  101 766  156 508
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -65 353  23 142  20 622  26 108
        
        
Finansieringsverksamheten        
Förändring långfristiga lån  -360  -29 906  0  -29 426
Minskning (-) / ökning (+) kortfr finansiella skulder  0  -440  0  -26 690
Lån till koncernföretag  0  0  -79 535  0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -360  -30 346  -79 535  -56 116  
     
Årets kassaflöde  -8  120  -6  119

Likvida medel vid årets början  263  142  172  53

Likvida medel vid årets slut  255  263  166  172  
      
        
        
        
        

Kassaflödesanalys   
                                   Koncernen                                   Moderbolaget



18 

Notanteckningar (Tkr)  
1 - Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och enligt  Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3).  
  
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet.

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
löpande underhåll och reparationer redovisas som 
kostnader när de uppkommer.  
 
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika 
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och 
mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars 
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna 
består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 
  
Följande komponenter ligger till grund  
för avskrivningen på:
Byggnader 
Stomme/grund 100 år
Stomkompletteringar/innerväggar 50 år
Värme/sanitet 50 år
El 40 år
Fasader 40-80 år
Fönster 40 år
Yttertak 40 år
Ventilation 30 år
Transport (hiss) 30 år
Restpost 40 år
 
Vindkraftverk 
Fundament 60 år
Torn 20 år
Generator 20 år
Rotor 20 år
Vingar 20 år
Restpost 20 år

 
Inventarier, verktyg och installation 5 år
Datorer 3 år

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit 
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. 
  
Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 
inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter 
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som 
kostnad linjärt över leasingperioden.  
  
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans-
risk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först 
in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till 
deras aktuella plats och skick.  
  
Ersättningar till anställda 
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som 
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs 
i resultaträkningen.  
  
Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse redovisas inom linjen när det finns:
•    En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade 

händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, 
som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar 
eller uteblir, eller 

•    En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, 
men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.  
 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisnings-
tillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet 
av tillgången.
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Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillgället till anskaffningsvärde med avdrag 
för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella 
uppskrivningar. 

 
Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde.  
 
Dokumenterade säkringar av koncernens ränte-
bindning (säkringsredovisning)  
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som 
ingår i ett dokumenterat säkringssamband.För att 
säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det 
finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen 
effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att 
effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög 
genom effektivitetsmätningar och att säkringsdoku-
mentation har upprättats. Bedömningen om huruvida
säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av 
säkringsrelationen. Redovisning av värde-
förändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts.
Bolaget använder ränteswappar för att ersätta upp låning 
till rörlig ränta med fast ränta. Bolaget bedömer att 
säkringsrelationen är effektiv vilket innebär att det inte 
sker någon redovisning av säkringsinstrumentet.  
  
Säkringsredovisningens upphörande 
Säkringsredovisningen avbryts om 
•   säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses 

in, eller 
•    säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för 

säkringsredovisning. 
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som 
avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen. 
 
Skatt  
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår som avser årets skatte-
pliktigaresultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 

framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.

Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden 
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen 
baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande 
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive 
regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har 
inte nuvärdesberäknats.

2 - Uppskattningar och bedömningar  
Värdering materiella anläggningstillgångar
Bedömning av fastigheternas verkliga värde utgår från 
värderingsverktyget Datscha. Parametrarna som påverkar 
värdet är hyresnivå, drift- och underhållskostnader, byggår 
samt direktavkastningskrav, vilket för bolaget varierar 
mellan 3–4,5% beroende på fastighetstyp. Not 8 och 9. 
Nedskrivningsbedömning sker av alla materiella anlägg-
ningstillgångar och det baseras på till viss del antaganden 
om framtiden som medför visst mått av osäkerhet.

Ändrade skattesatser
Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22% till 21,4% 
för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2019 och 
till 20,6% för räkenskapsår som inleds efter 31 december 
2020. Som ett resultat av detta har berörda redovisade 
värden för uppskjuten skatt räknats om. Uppskjuten skatt 
som förväntas åter föras fram till 31 december 2020 har 
beräknats med användning av den skattesats som 
kommer att  gälla i Sverige under den aktuella perioden 
(21,4%) och resterande del av den uppskjutna skatten har 
 beräknats med den lägre skattesatsen (20,6%). Beroende 
på när i tiden koncernen bedömer att återvinning 
respektive reglering av det redovisade värdet kommer att 
ske, kan de uppskjutna skatterna  komma att justeras i 
efterföljande finansiella rapporter.   
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3 - Hyresintäkter (Tkr)  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31
Grundhyror  133 915  130 831  120 505  119 904
Hyresbortfall  -8 141  -7 511  -6 562  -5 796
Summa hyresintäkter, netto  125 774  123 320  113 943  114 108
       
4 - Operationell leasing       
Löptider hyresavtal antal      
Lokaler med index, löptid till år 
2021 2
2022 5
2023 3
2024 6
2025 eller senare 5
Lokaler/förråd 3 mån uppsägning 165
Bostäder 3 mån uppsägning 1 535
Övrigt 3 mån uppsägning 1 043

5 - Ersättning till revisorer       
Revisionsuppdraget  205  192  134  143
Skatterådgivning  59  254  59  254
Övriga tjänster  59  8  59  8
Summa  323  454  252  405

6 - Fastighetsskatt       
Fastighetsskatt beskattningsår 2019  0  2 878  0  2 566
Fastighetsskatt beskattningsår 2020  2 960  0  2 648  0
       
7 - Personal       
Medelantal anställda och fördelning män/kvinnor      
Antal anställda totalt  31  31  31  31
Antal män  26  23  26  23
Antal kvinnor  5  8  5  8
       
  Antal på   Antal på     
  balans-  balans-  Varav  Varav 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare dagen  dagen  män  män
Styrelseledamöter    7  7  72%  72%
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 3  4  75%  50%
       
Löner och arvoden    11 591  11 856  11 591  11 856
varav för vd  897  1 109  897  1 109
Sociala avgifter enligt lag och avtal  3 675  4 235  3 675  4 235
(varav pensionskostnad) 1  721  719  721  719   
     

                                   Koncernen                                   Moderbolaget

Styrelse 
Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till  
86 017 kronor.

Övr ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till 
53 676 kr.  
  

1) Av koncernens pensionskostnader avser 
297 (294) företagets vd och styrelse. 

Verkställande direktör 
Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets 
sida är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägning från 
verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. 
Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som 
för övriga tjänstemän dvs enligt KAP-KL-Fastigo.
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8 - Byggnader och mark  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31
Ingående anskaffningsvärde  979 283  965 384  898 320  884 421
Utförda om- och tillbyggnader  97 322  170 007  57 684  170 007
Årets fastighetsköp  10 500  400  10 500  400
Årets försäljning/utrangering  0  -156 508  -101 766  -156 508
Utgående anskaffningsvärde  1 087 105  979 283  864 738  898 320
       
Ingående avskrivningar enligt plan  -239 519  -229 625  -228 531  -221 306
Årets avskrivningar enligt plan  -23 688  -20 388  -17 396  -17 719
Årets försäljning/utrangering  2 845  10 494  2 845  10 494
Utgående avskrivningar enligt plan  -260 362  -239 519  -243 082  -228 531
       
Ingående nedskrivningar  -54 537  -39 000  -54 537  -39 000
Förändring i samband med fastighetsreglering  0  0  35 481  0
Omklassificering  -25 488      
Årets nedskrivning  0  -15 537  0  -15 537
Utgående nedskrivningar  -80 025  -54 537  -19 056  -54 537

Ingående uppskrivningar  51 018  35 481  51 018  35 481
Årets uppskrivningar  0  15 537  0  15 537
Utgående uppskrivningar  51 018  51 018  51 018  51 018

Restvärde enligt plan  797 736   736 245  653 618   666 270
       
Totala taxeringsvärden för fastigheterna  855 350  766 443  766 340  718 070
       
9 - Vindkraft       
Ingående anskaffningsvärde  32 844  32 844  32 844  32 844
Utgående anskaffningsvärde  32 844  32 844  32 844  32 844
       
Ingående avskrivningar enligt plan  -11 700  -10 236  -11 700  -10 236
Årets avskrivningar enligt plan  -1 464  -1 464  -1 464  -1 464
Utgående avskrivningar enligt plan  -13 164  -11 700  -13 164  -11 700

Restvärde enligt plan  19 680  21 144  19 680  21 144
       
10 - Inventarier       
Ingående anskaffningsvärde  15 023  14 620  8 403  8 000
Årets investeringar  1 206  802  1 083  802
Årets försäljningar/utrangeringar  -862  -399  -862  -399
Utgående anskaffningsvärde  15 367  15 023  8 624  8 403
       
Ingående avskrivningar enligt plan  -12 890  -12 291  -6 487  -5 948
Justerade avskrivn försäljningar/utrangeringar  867  399  867  399
Årets avskrivningar enligt plan  -924  -998  -855  -938
Utgående avskrivningar enligt plan  -12 947  -12 890  -6 475  -6 487

Restvärde enligt plan  2 420  2 133  2 149  1 916
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11 - Ränteintäkter  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31  
Ränteintäkter, koncernföretag  0  75  352  522
Ränteintäkter, Mariestads kommun  165  0  0  0
Ränteintäkter, övriga  303  156  290  152
  468  231  642  674
 
12 - Räntekostnader       
Räntekostnader, koncernföretag  0  -67  0  0
Räntekostnader, Mariestads kommun  -3 888  -2 816  -3 813  -2 816
Räntekostnader, övriga  -8 574  -9 256  -8 399  -9 186
  -12 462  -12 139  -12 212  -12 002
         
13 - Bokslutsdispositioner         
Periodiseringsfond 2020  0  0  -2 374  0 
Koncernbidrag  0  0  3 690  3 167
Summa bokslutsdispositioner  0  0  1 316  3 167
         
14 - Skatt på årets resultat       
Aktuell skattekostnad  -1 524  0  -1 524  0
Uppskjuten skatt  -214  -1 002  -7 293  -1 243
  -1 738  -1 002  -8 817  -1 243  
  
Avstämning av effektiv skatt               
Redovisat resultat före skatt  13 809  -16 511  7 123  -15 690
Skatt beräknad enl gällande skattesats 21,4%  -1 524  0  -1 524  0
Uppskjuten skattefordran  4 849  -4 753  -2 230  -4 994
Uppskjuten skatteskuld  -5 063  3 751  -5 063  3 751
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat  0  0  0  0
Redovisad effektiv skatt  -1 738  -1 002  -8 817  -1 243
     
15 - Pågående projekt   
Ingående balans  43 755  118 330  38 386  118 330
Omklassificerat  -73 078  -164 980  -67 709  -164 980
Årets nedskrivning  0  -25 487  0  0
Under året nedlagda kostnader  55 055  115 892  45 191  85 036
Utgående balans  25 732  43 755  15 868  38 386
       
16 - Aktier i koncernföretag  Säte  Röstandel   Ant. aktier  Bokf. värde 

Mariehus Ärlan AB, orgnr 559149-9974                       Mariestad  100 %  50 000  50  
Mariehus Uttern AB, orgnr 556659-5962                     Mariestad  100 %  1 000  11 250 
       
17 - Fordran hos koncernföretag   
Vid årets början  0  0  23 507  19 757
Under året tillkommande  0  0  80 535  4 750
Amorterat  0  0  -1 000  -1 000
Vid årets slut  0  0  103 042  23 507
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18 - Aktier och andelar  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31  
Ackumulerade anskaffningsvärden        
Vid årets början  325  325  325  325
Årets försäljning  0  0  0  0
Vid årets slut  325  325  325  325
Innehavet avser onoterade andelar.       
          
19 - Fordringar hos Mariestads kommun 
Innestående belopp avser koncernkonto och är omedelbart tillgängligt för bolaget att disponera.     
   
20 - Uppskrivningsfond   
Belopp vid årets ingång  43 262  28 172  43 262  28 172
Avsättning till fonden under räkenskapsåret  0  15 537  0  15 537
Årets avskr. på uppskrivningsfond  -634  -447  -634  -447
Belopp vid årets utgång  42 628  43 262  42 628  43 262
       
21 - Avsättning för skatter/Uppskjuten skattefordran       
Uppskjuten skatt avseende fastigheternas        
bokförda och skattemässiga värde  27 702  23 221  25 556  20 493
Redovisat som uppskjuten skattefordran  -7 001  -2 734  0  -2 229
Redovisat som avsättning för skatter  27 702  23 221  25 556  20 493
       
22 - Obeskattade reserver       
Periodiseringsfond 2020  0  0  2 374  0

23 - Långfristiga skulder       
Del som förfaller 2–5 år  722 087  722 447  695 407  695 407
För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits
fastighetsinteckningar om sammanlagt 266 557 tkr, varav moderbolaget är 266 557 tkr.
Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt 656 527 tkr, varav för moderbolaget 629 407 tkr.     
         
24 - Ställda säkerheter       
Fastighetsinteckningar  266 557  266 557  266 557  266 557
        
25 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         
Semesterlöneskuld  1 188  1 045  1 188  1045
Sociala kostnader  789  724  789  724
Räntekostnader  434  1 224  429  1 216
Förskottsbetalda hyror  8 027  7 249  7 539  7 213
Övriga kostnader  48  0  48  0
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 486  10 242  9 993  10 198  
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26 - Koncernuppgifter 
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor 
avser 33% av inköpen och 19% av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget 
tillhör.  
  
27 - Nyckeltalsdefinitioner  
Balansomslutning:  Totala tillgångar
Soliditet:  Eget kapital +78,6% av obeskattade reserver/ 
totala tillgångar
Soliditet justerad: Redovisat eget kapital plus kapital-
andelen av obeskattade reserver plus bedömt övervärde  
i fastigheter minskat med uppskjuten skatt i förhållande 
till balansomslutning justerad för övervärde.
Rörelsemarginal:  Rörelseresultat / Nettoomsättning
Belåningsgrad:  Fastighetslån / fastigheternas marknads-
värde  
  
28 - Händelser efter balansdagen  
Inga väsentliga händelser, utöver ordinarie verksamhet, 
har inträffat efter räkenskapsårets utgång.  

29 - Resultatdisposition  
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel:  42 593 341 kr
Årets resultat:  3 584 067 kr
 46 177 408 kr 
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per den 31/12 i Tkr Enhet 2020 2019  2018  2017  2016
Förvaltat bestånd koncern       
Bostäder Antal 1 599 1 572   1 599  1 587  1 587
Lokaler Antal 221 226  214  191  191
Garage Antal 330 330  338  338  307
P-plats Antal 870 855  876  866  881
Total bostadsyta kvm 104 474 102 230  104 517  103 850  103 980
Total lokalyta kvm 22 196 22 445  23 153  19 441  16 458
       
Resultaträkning moderbolag       
Omsättning tkr  116 986 130 503  118 022  43 874  42 580 
Material tkr -4 150 -3 406  -3 844  0  -30  
Tjänster tkr -17 012 -17 435  -17 632  0  0  
Fastighetsskatt tkr -2 648 -2 566  -1 983  -1 992  -1 926  
Avskrivningar/nedskrivningar tkr -19 716 -35 659    -54 889  -18 020  -18 730  
Taxebundna kostnader tkr -10 609 -10 774   -10 540  -53  -58  
Uppvärmning tkr -9 983 -10 417  -11 022  0  0  
Personalkostnader tkr -16 503 -17 245  -16 830  0  0  
Övriga kostnader tkr -13 711  -14 280  -12 321  -1 754  -2 042  
Finansiell intäkt tkr 643  674  178  134  109  
Finansiell kostnad tkr -12 212 -12 002  -13 167  -21 074  -15 680  
Bokslutsdispositioner tkr 1 316  3 167  3 542  16 264  0  
Skatt tkr -8 817  -1 243  -5 426  -4 210  2 736  
Resultat tkr 3 584  9 317  -25 912  13 169  6 959  
     
Balansräkning moderbolag       
Balansomslutning tkr 841 513  831 377  870 226  722 529  707 622  
Anläggningstillgång tkr 805 982  765 077  841 192  690 191  666 848  
Långfristig skuld tkr 695 407  695 407  724 833  628 115  627 164  
Eget kapital tkr 97 050  93 466  93 498  73 680  60 511  

      

Femårsöversikt  
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Lekmannarevisor 
Mariehus AB Mars 2021 

 

 Till årsstämman i Mariehus AB 
 organisationsnummer 556416-9323 

 

 

 
Granskningsrapport för år 2020 
 

Jag, av fullmäktige i Mariestads kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Mariehus ABs 
verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

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

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Mariestads kommun 

 

Digital signering 

 

Lars Göran Kvist  

 

Av kommunfullmäktige i Mariestads kommun utsedd lekmannarevisor i Mariehus AB 
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»Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för  
kommunens invånare att leva ett rikt liv, genom att  

erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad.«

Mariehus AB • Box 119, 542 22 Mariestad • Org.nr 556416-9323

Telefon 0501-686 00 • info@mariehus.se • www.mariehus.se


