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VD kommentar 
  

Ännu ett år har passerat och med år 2020 i backspegeln kan jag konstatera att det gångna året varit fortsatt 

tufft för Härjegårdar Fastighets AB. Även om det ekonomiska resultatet ser betydligt bättre ut än 

förgående år, kvarstår många av bolagets utmaningar, som kan sammanfattas med följande: 

  

Hög vakansgrad (numer främst gällande lägenheter) 

Ett ökat behov av fastighetsunderhåll 

Risk för ytterligare nedskrivningar om vakansgraden fortsätter att öka 

Reducering av overheadkostnad 

  

Den höga vakansgraden gällande hyreslägenheter beror i huvudsak på att Härjegårdars lägenhetsbestånd 

är dimensionerat för ett betydligt högre kommuninvånarantal än dagens drygt 10 000 personer. Under de 

senaste 30 åren har invånarantalet i kommunen minskat med ca 25-30%, något som påverkar 

vakansgraden hos det allmännyttiga bostadsbolaget. Kommunens omställning av äldreomsorgen, samt det 

faktum att många av de flyktingar som flyttade in till kommunen under flyktingströmmen till Sverige nu 

har flyttat ut, är också bidragande orsaker till den höga vakansgraden. Den planerade rivningen av 

lägenheter i Hede, samt de genomförda fastighetsförsäljningarna som skett under året, är alla åtgärder 

som på sikt kommer att minska vakansgraden.  

  

Härjegårdar har under året jobbat aktivt med att sänka vakansgraden avseende lokalytor. Detta har skett 

genom försäljning av tomma lokalfastigheter i Vemdalen, Ytterhogdal och Sveg. Vidare har vi ställt om 

tomma lokaler i Funäsdalen (gamla förskolan) och i Sveg (gamla HVB-hemmet Nova) till 

bostadslägenheter. Slutligen har Härjegårdar tillsammans med kommunen utrett olika lösningar för att 

minska den totala lokalytan inom kommunkoncernen. Dessa utredningar har bl.a. mynnat ut i att hela 

Camp Sveg fr.o.m. årsskiftet 20/21 är uthyrt till kommunala verksamheter, som tidigare delvis varit 

inhyrda i externa lokaler. Totalt sett innebär detta att bolagets vakansgrad avseende lokalytor dramatiskt 

har minskat under året, vilket är mycket positivt. Ytterligare åtgärder under år 2021, bl.a. fortsatt 

fastighetsförsäljning och att vi hittat hyresgäster till de allmänna ytorna i Senioren i Sveg (tidigare SÄBO) 

kommer att minska vakansgraden ytterligare vad gäller lokalytor. 

  

Fastighetsbeståndet har en omfattande underhållsskuld, något som påverkat resultatet för år 2020. Tunga 

underhållskostnader för bl.a. hissar, uppkomna vattenskador och akuta behov av att byta ut stammar inom 

fastigheterna är exempel på detta. Akuta insatser gör det svårt att budgetera den årliga 

underhållskostnaden. Det långsiktiga målet är att övergå till ett mer planerat underhåll, mot vad som idag 

sker. Som stöd i detta arbete finns den statusbesiktning gällande bolagets samtliga kök och dusch/badrum 

som avslutats under året. Även den genomförda NKI-undersökningen (Nöjd-Kund-Index) som 

genomförts under år 2020 ger tydliga signaler på vilka underhållsåtgärder bolagets hyresgäster förväntar 

sig framöver. Som ett led i att möta behovet av ett ökat fastighetsunderhåll och hantera detta på ett mer 

kostnadseffektivt sätt, har två målare anställts istället för att köpa in tjänsten av extern utförare. 2019 

köptes sådana tjänster in för över 2 Mkr.   

  

Risken för nedskrivningar av fastigheter (när marknadsvärdet är lägre än det bokförda värdet) är något 

som Härjegårdar har drabbats av under de senaste åren och så även under år 2020. I bokslutet för 2020 

har två fastigheter i Hede skrivits ned. Som VD är det dock positivt att konstatera att bolagets 

fastighetsrisker rent allmänt är på en betydligt lägre nivå jämfört med tidigare år och som situationen ser 

ut just nu finns inga uppenbara risker för nedskrivningar för år 2021. I bokslutet har uppskrivningar 

genomförts för tre fastigheter i Funäsdalen, som en marknadsanpassning (uppenbart att det bokförda 

värdet är avsevärt lägre än marknadsvärdet). Uppskrivningen innebär en påfyllning av det egna kapitalet 

vilket skapar en ekonomisk trygghet för bolaget. 

  

En rad fastighetsförsäljningar genomförts under året som ett led i att centralisera fastighetsbeståndet till 



de tre huvudorterna Sveg, Hede och Funäsdalen. Detta innebär i slutändan att fastighetsskötseln 

effektiviseras, att underhållskostnaderna på sikt kommer att minska och att vakansläget avseende lokaler 

och lägenheter totalt sett minskar inom fastighetsbeståndet. De orter/byar som har berörts av 

fastighetsförsäljningarna under året är Bruksvallarna, Ljusnedal, Vemdalen, Ytterhogdal och Sveg. 

Ytterligare fastighetsförsäljningar, exempelvis i  

Lillhärdal, kommer att ske 2021.  

  

I takt med att fastigheter säljs av, måste den egna organisationen ses över fortlöpande. Ett par 

personalnedskärningar (administration och fastighetsskötsel) har blivit en konsekvens av detta. 

Utmaningen blir att minska även på de fasta overheadkostnaderna i takt med att fastighetsbeståndet 

minskar. På lite längre sikt finns det även planer på att genomföra vissa arbetsmoment i egen regi, istället 

för via en upphandlad extern leverantör. Sådana arbetsmoment skulle exempelvis kunna vara yttre 

skötsel, fastighetsjour m.m. 

  

En extern leverantör har på uppdrag av bolaget, genomfört en NKI-undersökning där kundenkäter 

portionsvis skickats ut till bolagets hyresgäster, via brev och e-post. Svarsfrekvensen har legat på drygt 

40% och genom undersökningen har Härjegårdar fått en bra bild över vad hyresgästerna tycker. På 

plussidan verkar hyresgästerna se positivt på kontakten med bolagets personal, ex. uthyrningen, 

kundtjänst och fastighetsskötarna. Bolagets kundbemötande och åtgärder efter felanmälan får också högt 

betyg. På minussidan anser man att Härjegårdar borde satsa mer på fastighetsunderhållet, på den yttre 

miljön och bli bättre på att informera sina hyresgäster. Utifrån resultatet av NKI-undersökningen har 

Härjegårdar upprättat en handlingsplan för år 2021  2023. Planen är att målinriktat jobba med 

handlingsplanen och följa upp resultatet genom en ny kundenkät med start under hösten 2021, dessutom 

att fortsätta med NKI-undersökningar under ytterligare några år. 

  

Vi har även haft stöd av en upphandlad konsult som genomfört ett dokumenthanteringsprojekt. Målet med 

projektet har varit att skapa en dokumenthanteringsplan, som beskriver hur bolaget ska hantera sina 

dokument över tid, ex. gallringsfrister, diarieföring och arkivering. Projektet är nu avslutat och har 

mynnat ut i en handbok för dokumenthantering, som även beskriver Härjegårdars olika processer.  

  

  

  

  

  

Sveg i april 2021 

  

Hans Heuser 

Verkställande direktör 
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Styrelsen och verkställande direktören för Härjegårdar Fastighets AB avger följande årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020. 

  

  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 

i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

  

  

Förvaltningsberättelse 

  

  

Information om verksamheten 

  

Härjegårdar Fastighets AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Härjedalens kommun. Bolaget 

har till föremål för sin verksamhet att inom Härjedalens kommun förvärva, äga, förvalta, försälja och 

bygga fastigheter, samt hyra ut bostadslägenheter för främst permanentboende, lokaler och kollektiva 

anordningar, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att med optimalt 

resursutnyttjande och tillämpning av kommunallagsreglerande principer, samt på marknadsmässiga 

villkor främja bostadsförsörjningen inom Härjedalens kommun. Bolaget har sitt säte i Sveg i 

Härjedalens kommun, Jämtlands län. 

  

Ordinarie bolagsstämma hölls den 28 maj 2020. En extra bolagsstämma hölls den 5 februari 2020. 

Syftet med denna stämma var att konstatera att egna kapitalet var återställt efter den brist som 

konstaterades i november 2019. Ytterligare en extra bolagsstämma hölls den 18 augusti 2020 för att 

tillsätta en ny styrelseledamot efter avgående Gunilla Hedin. 

  

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.  

  

Styrelsen som tillträdde vid bolagsstämman hade följande ledamöter: 

  

Styrelse 
   

Stig Holm   ordförande                 

Simon Åslund-Johansson  vice ordf.                      

Billy Anklew  

Bo Danielsson 

Linda Bergström   

  

  

  

Suppleanter 
  

Ismail Kizilkaya  

Ragnar Dillner 

  

Revisorer 
  

Kristoffer Bodin (auktoriserad revisor), huvudansvarig revisor KPMG. 

Henry Johansson (lekmannarevisor) med ersättare Camilla Reinholtz (lekmannarevisor). 

  

  



  

Verkställande direktör 
  

Bolagets verkställande direktör är Hans Heuser. 

  

  

Firmatecknare 
  

Rätten att teckna bolagets firma tillkommer styrelsen i sin helhet. Dessutom tecknas firma två i 

förening av följande tre personer; Stig Holm, Simon Åslund-Johansson och Hans Heuser. 

  

Organisationstillhörighet 
  

Härjegårdar Fastighets AB är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Sobona 

(Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvaror ek för) samt Upphandlingskontoret i Östersund.  

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  

Räkenskapsåret har mångt och mycket präglats av de fastighetsförsäljningar som bolaget genomfört, detta 

som ett led i att centralisera fastighetsbeståndet till de tre huvudorterna Sveg, Hede och Funäsdalen. I 

slutändan innebär detta att fastighetsskötseln effektiviseras, att underhållskostnaderna minskar och att 

vakansläget avseende lokaler och lägenheter totalt sett minskar inom fastighetsbeståndet. De orter/byar 

som har berörts av fastighetsförsäljningarna är Bruksvallarna, Ljusnedal, Vemdalen, Ytterhogdal och 

Sveg.  

  

Vakansgraden avseende bostadslägenheter ser ut att ha avstannat och stabiliserats under år 2020, dock på 

den höga nivån drygt 10%, vilket motsvarar drygt 100 vakanta lägenheter. Det som sticker ut jämfört med 

tidigare år är den ökade vakansgraden i centralorten Sveg. Ett målinriktat arbete med 

fastighetsförsäljning, fastighetsomställningar och en ökad uthyrning av lokalfastigheter (ex. f.d. HVB-

hem, f.d. SÄBO och Camp Sveg) har dock resulterat i dramatisk minskning av vakanta lokalytor. 

  

I bokslutet för 2020 har två fastigheter i Hede skrivits ned, nämligen fastigheterna Hede Kyrkby 19:18 

och Hede Kyrkby 52:10. I bokslutet har uppskrivningar genomförts avseende tre fastigheter i Funäsdalen, 

där det är uppenbart att det bokförda värdet är avsevärt lägre än marknadsvärdet. Uppskrivningen innebär 

en påfyllning av det egna kapitalet vilket skapar en ekonomisk trygghet för bolaget. 

  

Fastighetsbeståndet har en omfattande underhållsskuld, något som påverkat resultatet för år 2020. Tunga 

underhållskostnader för bl.a. hissar, uppkomna vattenskador och akuta behov av att byta ut stammar inom 

fastigheterna är exempel på detta. Detta innebär att budget avseende fastighetsunderhåll för år 2020 har 

överskridits. Som ett led i att möta behovet av ett ökat fastighetsunderhåll och hantera detta på ett mer 

kostnadseffektivt sätt, har Härjegårdar anställt två målare på heltid under året.  
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

  

Trots den höga vakansgraden gällande hyreslägenheter i Sveg och Hede, råder det en bostadsbrist på 

hyresmarknaden i Funäsdalen. Det uppkomna bostadsbehovet i västra Härjedalen är något som 

Härjegårdar för stunden inte har möjlighet att bemöta eftersom investeringsutrymmet för stunden är 

begränsat. Detta beror på att kommunkoncernens (kommun och kommunala bolag) totala låneutrymme 

hos Kommuninvest i dagsläget är begränsat. Utifrån detta faktum har bolaget svårt att leva upp till vissa 

delar i bolagets ägardirektiv ex. ”att främja bostadsförsörjningen i kommunen”. 

  

Hur in- och utflyttning till kommunen kommer att utveckla sig under de närmaste åren har en stark 

påverkansfaktor på Härjegårdar Fastighets AB och vakansgraden gällande lägenheter. Exempelvis i 

vilken utsträckning som ungdomar väljer att bo kvar i kommunen, eller i vilken utsträckning som tidigare 

kommuninvånare, som idag bor i annan kommun, väljer att flytta hem igen. Den planerade rivningen av 

lägenheter i Hede, samt de genomförda och planerade fastighetsförsäljningarna (ex. i Lillhärdal), är alla 

åtgärder som på sikt kommer att minska vakansgraden.  

  

Det påbörjade projektet att skapa ett seniorboende (+65år) i Sveg kommer att fortsätta under år 2021. 

Detta är en ny boendeform som inte finns i kommunen och ett alternativ ex. för den friska pensionären 

som av olika anledningar väljer att flytta från sitt hus. En ökad försäljning av småhus i hela Härjedalen 

öppnar upp för en rörlighet på bostadsmarknaden, som kan innebära att barnfamiljer väljer att bo kvar, 

eller flytta in till kommunen. Härjegårdar planerar att utreda fler möjligheter till seniorboende i 

kommunen under år 2021. 

  

Utfallet av de årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen har en stor påverkan på Härjegårdars 

ekonomi. Förhoppningen är att den årliga hyresjusteringen åtminstone ska kompensera det kommunala 

bolaget för de faktiska årliga driftkostnadsökningarna. 

  

Fastighetsbeståndet har en omfattande underhållsskuld, något som kommer att påverka bolaget under de 

kommande åren. Hela tiden akuta insatser gör det svårt att budgetera den årliga underhållskostnaden. Det 

långsiktiga målet är att övergå till ett mer planerat underhåll än vad som sker idag. 

  

Härjegårdar Fastighets AB måste fortsätta att se över sina kostnader. I takt med de genomförda, samt 

planerade fastighetsförsäljningarna, måste de fasta overheadkostnaderna minska. Olika typer av avtal och 

entreprenader (ex. för IT-system, fastighetsjour yttre skötsel m.m.) måste ses över och ifrågasättas. Finns 

det arbetsmoment som bolaget kan göra mer kostnadseffektivt i egen regi? 

  

För stunden förs en dialog med kommunen avseende ett nytt fastighetsavtal eftersom det gamla avtalet 

löpte ut vid årsskiftet 20/21. En viktig diskussionspunkt är i vilken omfattning och med vilka resurser 

(antal timmar) som Härjegårdar ska sälja tjänster kopplat till den administrativa delen av fastighetsavtalet, 

vidare även den ekonomiska ersättningen kopplat till detta. Resultatet av det nya avtalet kan komma att 

påverka Härjegårdars framtida bemanning. 

  

  



  

Användande av finansiella instrument 

  

Kassaflöde och likviditet 
  

Kassaflödet används i huvudsak till investeringar samt reparationer och underhåll.  

Likviditetsflödet går via det koncerngemensamma kontosystemet i syfte att ge koncernen möjlighet att 

kvitta in- och utbetalningar samt överskott mot underskott hos de olika koncernbolagen och kommunen. 

Vid årets utgång är internkrediten på 100 Mkr outnyttjad. 

  

Finansiering 
  

Räntor utgör en av de största enskilda kostnadsposterna tillsammans med energi- och taxebundna 

kostnader. Härjegårdars lån hos Kommuninvest förfaller med följande belopp för respektive år.  

  

År  Belopp i Mkr 
   

2021  70,0 

2022  197,8 

2023  127,3 

  395,1 
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Andra icke-finansiella upplysningar 

  

Förvaltning 
  

Inre fastighetsskötsel bedrivs i egen regi för egna och via ett förvaltningsavtal även Härjedalen kommuns 

fastigheter. Skötsel av utemiljö och lokalvård sker på entreprenad av externa utförare. Dock bedrivs 

lokalvård i vissa av kommunens fastigheter fortfarande av kommunalt anställd personal.  

  

Personal 
  

Fastighetsskötseln är organiserad i två områden Östra och Västra. Området Östra omfattar Sveg, 

Lillhärdal och Ytterhogdal. Efter försäljningen av bostadsbeståndet i Ytterhogdal så har extern utförare 

anlitats för inre fastighetsskötsel där. I område Västra finns personal i Funäsdalen och Hede. 

Administrativ personal är placerade på huvudkontoret i Sveg. 

  

Sjukfrånvaro   
  

 
  

Sjukfrånvaron fortsätter att vara relativt låg. Inga långtidssjukskrivna medarbetare för närvarande. 

  

Företaget är anslutet till företagshälsovård och en upphandling som genomfördes under året innebar att ett 

nytt avtal tecknades med Fjällhälsan.   

All personal har möjlighet till motionsaktivitet en timme i veckan på betald arbetstid. 

All personal har en kompletterande sjukförsäkring som skall garantera tillgång till snabbare vård vid 

eventuell sjukdom. De har också möjlighet till en halvtimmes massage i månaden. 

  

Personalen utbildas kontinuerligt i de löpande frågor som berör respektive kompetensområde. Under året 

har man t ex genomgått anläggningsskötarutbildning samt utbildning i Heta arbeten. På kontoret har 

hållits protokollförda personalmöten en gång i månaden. Varannan månad har hållits driftsträffar med 

förvaltarna och samordningsmöten(AP-träffar) med den egna driftspersonalen(fastighetstekniker och 

hantverkare). 

  

Förvaltad area (fördelad) 
  

 
  

  

  

  

  

  

Förvaltat antal objekt (fördelat) 



  

 
  

  

Fastighetsförsäljningar under året 
  

 
  

  

  

  

Investeringar i byggnader uppgår under året till 18 852 Tkr 
  

Investeringarna specificeras nedan: 

  
  

  

  

  

Nyckeltal, flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 86 286 96 542 183 695 183 975 160 142 

Resultat efter finansiella poster 1 710 -27 260 -22 443 -3 867 10 698 

Antal anställda 29 30 32 38 36 

Balansomslutning 440 089 454 193 459 790 451 253 455 211 

Avkastning på totalt kap. (%) 1,5 neg neg 0,2 3,7 

Soliditet (%) 5,0 3,5 2,2 5,4 6,4 

            

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
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Förändring av eget kapital (Tkr) 
  Aktie- Uppskriv- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets Totalt 
  kapital ningsfond fond fond resultat resultat   

Belopp vid årets ingång 20 000 30 303 818 18 750 -29 841 -23 958 16 072 
Disposition enligt beslut av 

årets årsstämma:         -23 958 23 958 0 
Avskrivning på 

uppskrivning   -1 238     1 238   0 
Utrangering 

uppskrivningar   -2 084     2 084   0 
Ny uppskrivning   6 404         6 404 
Omvärdering   -68         -68 
Årets resultat           -378 -378 

Belopp vid årets utgång 20 000 33 316 818 18 750 -50 477 -378 22 030 
                

                

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

  

ansamlad förlust -50 476 792 

Överkursfond 18 750 000 

årets förlust -377 755 

 -32 104 547 
  

behandlas så att 

i ny räkning överföres -32 104 547 

  

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys med noter. 



 

Hyresintäkter 3 75 128   84 695   

Övriga rörelseintäkter 4 24 517   13 136   

    99 645   97 831   

            

Rörelsens kostnader           

Personalkostnader 5 -16 212   -17 206   

Driftskostnader 6, 7, 8 -50 741   -54 754   

Underhållskostnader   -10 023   -13 472   

Fastighetsskatt   -1 191   -1 381   

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -14 231   -15 333   

Nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella 

anläggningstillgångar 10 -1 765   -18 404   

Övriga rörelsekostnader 11 -715   -836   

    -94 878   -121 386   

Rörelseresultat 12 4 767   -23 555   

            

Resultat från finansiella poster           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 127   156   

Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -3 184   -3 861   

    -3 057   -3 705   

Resultat efter finansiella poster   1 710   -27 260   

            

Resultat före skatt           

Skatt på årets resultat 15 -2 088   3 302   

Årets resultat   -378   -23 958   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Byggnader och mark 16 340 110   356 046   

Inventarier och maskiner 17 693   830   

Pågående byggnation 18 4 020   4 052   

    344 823   360 928   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Fordringar hos koncernföretag 19 30 000   30 000   

Aktier och andelar i föreningar   122   133   

Uppskjuten skattefordran 20 16 462   20 279   

Andra långfristiga fordringar 21 1 500   0   

    48 084   50 412   

Summa anläggningstillgångar   392 907   411 340   

            

Omsättningstillgångar           

            

Varulager m m           

Varulager mm   272   407   

    272   407   

            

Kortfristiga fordringar           

Hyres- och kundfordringar   1 113   1 316   

Fordringar hos koncernföretag 22 43 803   40 034   

Övriga fordringar   274   221   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 1 689   844   

    46 879   42 415   

            

Kassa och bank   32   31   

Summa omsättningstillgångar   47 183   42 853   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   440 090   454 193   

            

 

  



EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 24         

Bundet eget kapital           

Aktiekapital   20 000   20 000   

Uppskrivningsfond   33 316   30 303   

Reservfond   818   818   

    54 134   51 121   

            

Fritt eget kapital           

Överkursfond   18 750   18 750   

Balanserad vinst eller förlust   -50 477   -29 841   

Årets resultat   -378   -23 958   

    -32 105   -35 049   

Summa eget kapital   22 029   16 072   

            

Avsättningar           

Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt 

tryggandelagen   4 935   4 983   

Summa avsättningar   4 935   4 983   

            

Långfristiga skulder           

Skulder till kreditinstitut 25 385 100   412 100   

Summa långfristiga skulder   385 100   412 100   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   6 840   8 453   

Skulder till koncernföretag   2 494   2 793   

Övriga skulder 26 11 296   1 843   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 7 396   7 949   

Summa kortfristiga skulder   28 026   21 038   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   440 090   454 193   
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Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 
  

  

 

 

            

Den löpande verksamheten           

Resultat före finansiella poster   4 767   -23 555   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 3 426   33 666   

Betald skatt   28   472   

Erhållen ränta   127   156   

Erlagd ränta   -2 153   -2 831   

Erlagd borgensavgift   -1 030   -1 030   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet   5 165   6 878   

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           

Förändring av varulager och pågående arbete   135   1   

Förändring av kundfordringar   -163   265   

Förändring av kortfristiga fordringar   665   2 507   

Förändring av leverantörsskulder   -1 259   -7 889   

Förändring av kortfristiga skulder   8 044   -4 369   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   12 587   -2 607   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -19 511   -3 963   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   40 207   3 540   

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -1 500   -18   

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   11   0   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   19 207   -441   

            

Finansieringsverksamheten           

Amortering av lån   -27 000   0   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -27 000   0   

Årets kassaflöde   4 794   -3 048   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   37 649   40 697   

Likvida medel vid årets slut   42 443   37 649   

 



Noter 

Tkr 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).  

  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

  

Intäktsredovisning 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från 

kärnverksamheten, dvs uthyrning av lägenheter och lokaler efter avdrag för rabatter och hyresbortfall. 

  

Anläggningstillgångar 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

  

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 

nedskrivningsbehovet. 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). 

Bolagets icke finansiella tillgångar består i huvudsak av förvaltningsfastigheter där varje fastighet har 

betraktats som en kassagenererande enhet. 

  

Materiella anläggningstillgångar 
  

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 

ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att tillfalla bolaget och 

anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångarna värderas till anskaffningsvärde med 

avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar och skrivs av linjärt över tillgångarnas eller 

komponenternas bedömda nyttjandeperiod. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är 

direkt hänförbara till inköpet. Anskaffningsvärdet reduceras med eventuella offentliga bidrag som 

erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 

kostnader. I de fall en anläggningstillgång har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt 

överstiger bokfört värde görs en bedömning om uppskrivning skall ske. Uppskrivningen redovisas direkt 

mot bundet eget kapital som uppskrivningsfond, även uppskjuten skatt hänförlig till uppskrivning av en 

anläggningstillgång redovisas direkt mot bundet eget kapital. 

Immateriella tillgångar saknas. 

  

Byggnader, se komponentindelning enl tabell   

Markanläggningar 5%   

Maskiner och inventarier 5%   

      

Komponentindelning 
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 

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

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 

  

Följande nyttjandetider tillämpas: 
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Byggnader 

Stomme och grund 100 år 

Värme och sanitet 40-50 år 

Våtrum 25-30 år 

El och IT 40 år 

Inre ytskikt 15 år 

Fasad 40-80 år 

Altaner och uteplatser 20 år 

Fönster 40 år 

Kök 30 år 

Yttertak 25-30 år 

Ventilation 25 år 

Transport (hissar) 30 år 

Styr och regler 15 år 

Passage 40 år 

Larm och övervakning 15 år 

Hyresgästanpassning 5 år 

  

  

                                                                   

  

  

De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de 

uppstår. 

  

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 

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

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 

stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Aktieägartillskott som lämnas 

utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas i balansräkningen 

som en långfristig fordran. 

  

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Posten utgörs av andelar i HBV husbyggnadsvaror. 

  

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

  

Finansiella skulder 
Samtliga finansiella skulder värderas till anskaffningsvärdet. Det innebär att leverantörsskulder som har 

kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp. 

  

  

Likvida medel 
Företagets tillgodohavanden på koncernens koncernkonto redovisas under rubriken Fordringar hos 

koncernföretag. 

  

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leastagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett 



om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden. 

  

Varulager 

Lagret består av olja och pellets och värderas enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

  

Inkomstskatter  

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

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

eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och 

skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

  

  

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 

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

balansdagen. 

  

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 

Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 

skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. De 

temporära skillnaderna har främst uppkommit genom avskrivning och nedskrivning av fastigheter. 

  

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 

överskott. 

  

  

Ersättningar till anställda 

  

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande är 

ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in 

ersättningen och kostnadsförs löpande. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet 

som bolaget förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.     

  

  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Årets förändring av likvida medel innefattar förändring 

koncernkonto som redovisas under rubriken "Fordringar hos koncernföretag" 
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Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 

 

Antal anställda 

Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

 

Balansomslutning 

Företagets samlade tillgångar. 

 

Avkastning på totalt kap. (%) 

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 

 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 



  

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 

framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en 

betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. 

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

förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 

att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Effekterna av dessa uppskattningar och bedömningar redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 

som ändringen görs. 

  

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar 

En extern oberoende värderare har värderat fastighetsbeståndet under åren 2015-2018. Denna värdering 

har visat att värdet på det totala fastighetsbeståndet ökat för varje år. För 2019 gjordes en egen värdering 

av särskilt utvalda objekt i dialog med revisorerna. Detta år har vi åter igen gått igenom hela 

fastighetsbeståndet och räknat fram ett marknadsvärde med hjälp av en kalkyl där framtida driftsöverskott 

diskonterats till ett nuvärde, ett avkastningsvärde som ska kunna motsvara marknadsvärdet. Av 

försiktighetsskäl har vi dock, i det fall förra årets värdering varit lägre, låtit detta värde kvarstå. 

Undantaget är ett antal objekt i Funäsdalen, där vi ser att bokförda värden ligger alldeles för lågt i 

förhållande till ortspriset. Vi har därför valt att göra uppskrivningar på dessa fastigheter. Samtidigt har vi 

identifierat värdesänkningar på två objekt i Hede, framförallt pga vakanser, så dessa skrivs ner med 

tillsammans 3,7 Mkr.  

  

Inkomstskatter och uppskjutna skatter 

Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli 

realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och 

uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i 

balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden. Denna 

temporära skillnad har i förra årets årsredovisning värderats om med hänsyn taget till ändrad skattesats, 

den senast kända som förmodas gälla när fordringen realiseras. Uppskattningar inkluderar även att 

skattelagar kommer att vara oförändrade samt att gällande regler av förlustavdrag inte kommer att ändras. 

Bolaget har av försiktighetsskäl inte redovisat någon uppskjuten skattefordran hänförlig till 

underskottsavdrag 

  

Komponentindelning och nyttjandeperiod 

Under 2014 har bolaget delat upp fastigheterna i ett antal komponenter i enlighet med kraven i K3. 

Komponenterna skrivs av linjärt utifrån bedömd återstående nyttjandetid. Bedömd nyttjandetid framgår 

av tabellen under rubriken Materiella anläggningstillgångar och komponentindelnin. Nyttjandeperioder 

ses över årligen. 
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Not 3 Hyresintäkter 

  2020 2019   

        

Bruttohyror       

Bostäder 68 465 72 972   

Lokaler 18 561 19 282   

Bilplatser övr 1 783 1 783   

  88 809 94 037   

        

Avgår:       

Outhyrda objekt -13 255 -8 871   

Rabatter -425 -473   

  -13 680 -9 343   

        

Nettohyror       

Nettohyror 75 129 84 693   

  75 129 84 693   

        

  

Not 4 Övriga rörelseintäkter 

  2020 2019   

        

Externt sålda tjänster 10 616 10 190   

Övriga intäkter 769 1 710   

Realisationsvinst 13 132 1 236   

  24 517 13 136   

Not 5 Anställda och personalkostnader 

  2020 2019   

        

Medelantalet anställda       

Kvinnor 6,58 7,60   

Män 25,64 21,90   

  32,22 29,50   

        

Löner och andra ersättningar       

Styrelse och verkställande direktör -1 057 -1 001   

Övriga anställda -10 082 -9 999   

  -11 139 -11 000   

        

Sociala kostnader       

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -240 -393   

Pensionskostnader för övriga anställda -1 231 -1 606   

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -3 274 -4 086   

  -4 745 -6 085   

        

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader -15 884 -17 085   

        

Pensionsförpliktelser       

Nuvarande styrelse och verkställande direktör -346 -208   

Tidigare styrelse och verkställande direktör -2 079 -2 052   



  -2 425 -2 261   

        

Könsfördelning bland ledande befattningshavare       

Andel kvinnor i styrelsen 20 % 20 %   

Andel män i styrelsen 80 % 80 %   

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 30 % 30 %   

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 70 % 70 %   

        

  

Not 6 Driftskostnader 

  2020 2019   

        

Fastighetskostnader -19 143 -18 808   

Taxebundna kostnader -15 932 -18 890   

Uppvärmning -12 790 -12 042   

Övriga driftskostnader -2 876 -5 014   

  -50 741 -54 754   

        

  

Not 7 Leasing 

Bolagets leasingkostnader utgörs dels av inhyrda lokaler som används som personallokal för 

fastighetsteknikerna i Funäsdalen och dels av fordon som används i fastighetsskötseln. Lokalavtalet löper 

i 3 års perioder med en uppsägningstid om 9 månader. 

Då det gäller fordonsleasingen är samtliga avtal tecknade på fem år med fast restvärde. Det innebär att vi 

har möjlighet att köpa ut bilen till detta fastställda restvärde vid leasingperiodens slut. 

 

Under året kostnadsförda leasingavgifter uppgår till  608 411 kronor. 

  

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

  

  2020 2019   

        

Inom ett år -706 -668   

Senare än ett år men inom fem år -1 026 -1 063   

Senare än fem år 0 0   

  -1 732 -1 731   

        

  

Not 8 Arvode till revisorer 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 

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

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

  

  2020 2019   

        

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB       

Revisionsuppdrag   -106   

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget   -31   

Skatterådgivning   -5   

    -143   

        

KPMG       

Revisionsuppdrag -135 0   

  -135 0   
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Not 9 Avskrivningar 

  2020 2019   

        

Byggnader -13 477 -14 438   

Markanläggningar -353 -447   

Inventarier och maskiner -402 -447   

  -14 231 -15 333   

        

  

Not 10 Nedskrivningar 

  2020 2019   

        

Nya nedskrivningar -3 700 -16 116   

Avyttring av tidigare gjorda uppskrivningar   -2 288   

Avyttring av tidigare gjord nedskrivning 1 935     

  -1 765 -18 404   

        

  

Not 11 Övriga rörelsekostnader 

  2020 2019   

        

Inköp som har vidarefakturerats -106 0   

Realisationsförlust -609 -836   

  -715 -836   

        

  

Not 12 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

  2020 2019   

        

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 

koncernen 17,20 %  14,00 %   

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 

koncernen 23,70 %  30,00 %   

        

  

Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

  2020 2019   

        

Utdelningar 85 78   

Ränteintäkter från koncernföretag 0 38   

Övriga ränteintäkter 42 40   

  127 156   

        

   



Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter 

  2020 2019   

        

Borgensavgift -1 030 -1 030   

Räntekostnader fastighetslån -2 152 -2 820   

Övriga finansiella kostnader -2 -10   

  -3 184 -3 861   

        

        

  

Not 15 Aktuell och uppskjuten skatt 
  2020 2019   

        

Skatt på årets resultat     

Aktuell skatt 0 0 

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -2 088 3 302 

      

Totalt redovisad skatt -2 088 3 302 
      

      

      

Avstämning av effektiv skatt 
    2020   2019 
          

          

  Procent Belopp Procent Belopp 
          

Redovisat resultat före skatt   1 710   -27 260 

          

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -366 21,40 5 834 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 0,36 -6 -0,03 -7 

Övrigt 1,07 -18 0,00 -1 

Skatteeffekt på förändring av 

underskottsavdrag som ej uppbokats 99,99 -1 710 -8,83 -2 408 

Omvärdering av uppskjuten skatt pga 

ändrad skattesats     -0,47 -128 

Skatteeffekt på kostnader som ej 

redovisats i resultaträkningen -0,72 12 0,05 12 

          

Redovisad effektiv skatt 122,09 -2 088 12,11 3 302 
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Not 16 Byggnader, mark och markanläggningar 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 647 397 638 378   

Inköp 15 525 1 341   

Försäljningar/utrangeringar -62 260 -7 756   

Omklassificeringar 3 632 15 433   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 604 294 647 397   

        

Ingående avskrivningar -177 180 -166 385   

Försäljningar/utrangeringar 23 749 2 089   

Årets avskrivningar -12 035 -12 885   

Utgående ackumulerade avskrivningar -165 466 -177 180   

        

Ingående uppskrivningar 38 122 42 411   

Försäljningar/utrangeringar -2 652 -2 288   

Årets uppskrivningar 8 065     

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -1 575 -2 001   

Utgående ackumulerade uppskrivningar 41 960 38 122   

        

Ingående nedskrivningar -152 293 -138 717   

Försäljningar/utrangeringar 13 380 2 540   

Återförda nedskrivningar 1 935     

Årets nedskrivningar -3 700 -16 116   

Utgående ackumulerade nedskrivningar -140 678 -152 293   

        

Utgående redovisat värde 340 110 356 046   

        

Uppgifter om förvaltningsfastigheter       

Redovisat värde 332 611 347 410   

Verkligt värde 453 304 435 489   

        

Taxeringsvärden byggnader 182 977 201 318   

Taxeringsvärden mark 51 723 52 204   

  234 700 253 522   

  

Not 17 Inventarier och maskiner 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 3 401 3 511   

Inköp 265     

Försäljningar/utrangeringar   -110   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 666 3 401   

        

Ingående avskrivningar -2 571 -2 221   

Försäljningar/utrangeringar   89   

Årets avskrivningar -402 -439   

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 973 -2 571   

        

Utgående redovisat värde 693 830   



        

  

Not 18 Pågående ny- och ombyggnader 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 4 052 14 022   

Inköp 3 721 2 621   

Försäljningar/utrangeringar -121 -34   

Omklassificeringar -3 632 -12 557   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 020 4 052   

        

Utgående redovisat värde 4 020 4 052   

        

  

Not 19 Långfristig fordran koncernföretag 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Aktieägartillskott 30 000 30 000   

  30 000 30 000   

  

Not 20 Uppskjuten skattefordran 

  2020-12-31    

      

  
Temporär 

skillnad 
Uppskjuten 

skuld 
Uppskjuten 

fordran       

              

Innevarande år             

Byggnader och mark 79 913 0 16 462       

Redovisat värde 79 913 0 16 462       

              

Föregående år             

Byggnader och mark 98 443 0 20 279       

Redovisat värde 98 443 0 20 279       

              

  

Not 21 Andra långfristiga fordringar 

 

Fordran består av reverslån utställt på Hogdalshus AB i samband med fastighetsförsäljning. 

  

  

Not 22 Fordringar hos koncernföretag 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Tillgodohavanden på koncernens koncernkonto 42 412 37 618   

Kortfristig fordran hos koncernföretag 1 391 2 416   

  43 803 40 034   
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Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Förutbetalda hyror och serviceavtal 62 38   

Övriga förutbetalda kostnader   111   

Övriga upplupna intäkter 126 695   

Förutbetald försäkringspremie 1 501     

  1 689 844   

        

  

Not 24 Antal aktier och kvotvärde 

Aktiekapitalet består av 200 000 st aktier med kvotvärde 100 kr per aktie. 

  

  

Not 25 Övriga skulder till kreditinstitut 
Samtliga lån är tecknade hos Kommuninvest i Sverige AB 

  

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen -385 100 -412 100   

  -385 100 -412 100   

        

  

Not 26 Övriga skulder 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Nästa års amortering av långfristiga lån -10 000 0   

Övriga skulder -1 296 -1 843   

  -11 296 -1 843   

        

  

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Semesterlöneskuld -573 -541   

Räntekostnader -157 -130   

Förskottsbetalda hyror -6 103 -6 726   

Övrigt -561 -551   

  -7 395 -7 948   

        

  

Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
  2020-12-31 2019-12-31   

        

Avskrivningar och nedskrivningar 15 996 33 736   

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -13 132 -1 236   

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 609 836   

Förändring i avsättning -48 296   

Förkastat projekt   34   

  3 426 33 666   



        

  

Not 29 Ställda säkerheter 

Härjedalens kommun har borgensansvar för bolagets pensionsförpliktelser hos KPA och kredit-  

givare. Fastighetsinteckningar avser pantbrev ställda som säkerhet för lån hos kreditinstitut.  

Av totalt uttagna pantbrev å kr 79.919.375 är samtliga pantbrev obelånade.  

Av dessa har pantbrev å kr 72.898.375 placerats i publ.arkivet hos Lantmäteriverket,  

pantbrev å kr 7.021.000 finns i eget förvar. 

  

  

Not 30 Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 32.104.547 kr överförs i ny räkning. 

  

  

Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Fokuseringen 2021 är fortsatt att få en ekonomi i balans. En del i åtgärdsplanen var att sälja 

bostadsbeståndet i Lillhärdal och det finns nu ett tecknat köpeavtal där nya ägaren tillträder fr o m maj. 

Bolaget brottas dock fortsatt med alltför höga vakanser varför vi kommer inrikta arbetet på åtgärder som 

gör det mer attraktivt att välja sitt boende inom Härjegårdars bestånd. Exempel på detta är 

nykundsrabatter och bovärdar som ska verka närmare hyresgästen. Trivselåtgärder som förbättrat yttre 

underhåll fasader samt uteplatser med grillmöjligheter är saker som framkommit vid NKI undersökningen 

och som vi tar fasta på. 
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