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Probitas-koncernen

Immanuelskyrkan i Stockholm bedriver en affärsmässig verk-
samhet i en bolagskoncern som ekonomiskt bidrar till försam-
lingens verksamhet. För drygt 40 år sedan invigdes kvarteret 
Provisorn. Ett kvarter som haft en central roll i både Immanu-
elskyrkans och bolagskoncernens historia. I Provisorn ligger 
bland annat Hotell Birger Jarl och Provisorn utgör en bety-
dande del av fastighetsbolaget Probitas fastighetsinnehav. 
Nybyggnationen på 1970-talet var en djärv satsning. Nu, 40 
år senare har Provisorn – idag kallat Jarlahuset – i samma djär-
va anda genomgått en påtaglig förnyelse för att befästa sin 
position som attraktiv kontorslokal och utvecklas in i framti-
den. Under åren 2011–2014 har kvarteret lyfts ur sin tidigare 
anonymitet genom en förvandling från myndighetshus till ett 
mediehus med hyresgäster som Spotify, OTW och Hemköp. 
Ett bevis på att satsningen verkligen lyckats är att Probitas 
vann ROT-priset för bästa ombyggnation 2013 (utdelat av 
Stockholms Byggmästareförening) och Glas-priset 2014 för 
bästa glasbyggnadsprojekt i Sverige som färdigställts under 
2012–2013 (utdelat av Sveriges Glasbranschförening).

En koncern – olika affärsområden
Syftet med bolagskoncernen är att skapa en stabil delfi-
nansiering av Immanuelskyrkans verksamhet och långsiktigt 
trygga dess uppdrag att bedriva arbete i Stockholm, i Sverige 
och runtom i världen. Sedan 18 år bedrivs den kommersiella 
verksamheten i bolagsform för att på så sätt tydliggöra be-
slutsvägar och att särskilja den skattepliktiga verksamheten 
från den ideella. 

För att skapa en stabil avkastning har koncernen olika af-
färsområden såsom hotellrörelse och fastighetsrörelse med 
uthyrning av både lokaler och bostäder.

Koncernen genomsyras i alla delar av ett aktivt och 
långsiktigt tänkande där en kultur av gott bemötande återfinns 
inom församlingslivet och vårdbolagsrörelsen likväl som i 
fastighets- och hotellrörelsen. De två sistnämnda kommersiella 
affärsområdena har dessutom att hantera servicebegreppet 

kombinerat med ett kund- och lönsamhetsfokus. 
Värdegrunden är i samklang med församlingen och baseras 
på ansvarstagande, långsiktighet och hederlighet. Ett tydligt 
sådant exempel är Immanuelskyrkans Vård AB som utan 
vinstsyfte driver äldreboendet Löjtnantsgården som ett led i 
församlingens diakonala arbete.

Probitas-koncernens inriktning är att fortsätta att bedriva 
en verksamhet med olika inkomstkällor vilka ger högsta 
möjliga avkastning till låg risk och god riskspridning, för att på 
så vis även i framtiden kunna trygga församlingens ekonomi. 
Därför har det nyligen avslutade Jarlahusprojektet varit av 
helt avgörande betydelse, inte bara för den kommersiella 
koncernen utan i högsta grad Immanuelskyrkans församling. 
Att konkretisera bolagskoncernens nya strategi och affärsplan 
pågår, vilket Du kan läsa om på kommande sidor. När vi nu 
lyft Jarlahuset ur dess anonymitet, vill vi också stärka Probitas 
varumärke genom att modernisera logotypen, hemsidan och 
den grafiska profilen.

 
Samuel Borg

Vd & Koncernchef Probitas
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Ägare: Immanuelskyrkans församling.
Antal fastigheter: 16 st.
Antal medarbetare: 17 st.
Omsättning: 168 miljoner kronor.
Resultat efter finansiella poster: 14,7 miljoner kronor. 
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Glas-priset 2014 till Probitas
Den 3:e april tilldelades Jarlahuset Glaspriset 2014 vid Nord-
byggmässan. Juryns motivering:

 ”Ett kvarterstort anonymt kontorshus på Norrmalm i 
Stockholm har renoverats och byggts om på ett sätt som 
knappt syns utifrån. Men träder man in i dess inre så väntar en 
häpnadsväckande upplevelse, istället för standardiserade kon-
torslokaler med mörka korridorer och fönstergluggar så möts 
man av en organiskt utformad innergård helt i glas, gestaltad 
och monterad med mycket stor precision. Ett tydligt och 
enkelt koncept som till fullo utnyttjar glasets möjlighet att 
med relativt enkla medel kvalitativt utveckla en konventionell 
fastighet och ge den betydande mervärden”. 

Tre strategiska F – Förvalta, Förädla, Förvärva
Årsredovisningen för 2014 markerar ett nytt strategiskt av-
stamp inom Probitas-koncernen. Föregående års VD-ord av-

slutades med förhoppningar om att i den framtida strategiska 
planen lägga till de strategiska F:en förädling och förvärv till 
den alltid aktuella fastighetsförvaltningen. 

Under året har styrelsen tillsammans med personalen 
format en ny strategi kring dessa 3F. Probitas skall därför inte 
bara förvalta utan också förädla befintliga fastighetsinnehav 
och göra förvärv och därmed tillvarata och bibehålla den 
nyvunna projektutvecklingskunskapen som Jarlahusprojektet 
och Birger Upgrade medfört.

Således gjordes ett förvärv i början av sommaren av en 
bostadsfastighet med 25 lägenheter på Gärdet. Vad gäller 
förädling så finns förhoppningar om att få stadens tillstånd 
att påbörja processen kring en nyproduktion av bostäder på 
Nebulosornas innergård. En innergård som för övrigt läcker 
vilket i vanliga fall innebär en dryg kostnad utan mervärde. 
Men där en samtida nyproduktion av ett gårdshus skulle 
innebära att vi skapar värde (ett av Probitas ledord) genom 

Probitas

Probitas
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att tillföra nya ytor och samtidigt omvandlar en mångmiljon-
kostnad till en framtida intäkt och lönsam investering istället.

I den strategi som utformats framgår också att Probitas 
skall fortsätta sin aktiva fastighetsförvaltning med egen per-
sonal, vilket bedöms som en stor fördel ur både ett hyres-
gäst- och fastighetsperspektiv men också jämfört med dagens 
konkurrenssituation på marknaden. En ny organisation har 
därefter utformats och trätt i kraft utifrån fastlagd strategi. 
Probitas skall primärt hålla sig till den geografiska marknaden 
innanför tull, där församlingen och Jarlahuset utgör navet.

Under årets sista kvartal uppnåddes den sista av alla de 
tidigare beslutade målsättningarna för kvarteret Provisorn – 
nämligen godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll). En 
uppgift som väntat på sin lösning sedan 1990-talet och nu är 
verkställd för alla delar av Jarlahusets kontorsmiljö, hotellets 
olika rum och kyrkans olika salar.

Vid årets utgång hade Probitas-koncernen lån på nästan 
1 miljard kronor och ett bokfört värde på fastigheterna på 
drygt 1 miljard kronor. Det samlade marknadsvärdet efter ge-
nomförda investeringar bedöms uppgå till 2,4 miljarder kro-
nor. Det är med stor tillfredsställelse som jag noterar att vår 
belåningsgrad därmed är under 40 %, vilket är väl under den 
maxgräns om 60 % som beslutades innan Jarlahusprojekten 
påbörjades. Enligt vår målsättning rörande amorteringsplanen 
skulle 40 % belåningsgrad nås först år 2021. Målet är härmed 
uppfyllt 7 år i förtid genom Probitas fjärde ledord – SKAPA 
VÄRDE. Detta borgar för en ljus framtid fylld av spännande 
utmaningar och goda möjligheter.

Samuel Borg, Vd & Koncernchef Probitas 

Företaget i korthet
Probitas – Immanuelskyrkans förvaltnings AB äger och för-
valtar fastigheter i Stockholms innerstad. Namnet Probitas 
betyder hederlighet, vilket är ett av företagets fyra ledord. 
De andra ledorden är omtanke, nöjda hyresgäster och skapa 
värde. Fastighetsinnehaven uppgår till en yta av knappt 
90 000 kvm. Koncernen består av tre dotterbolag vilka 
driver sina verksamheter i moderbolaget Probitas lokaler där 
fastighetsrörelsen tillsammans med hotellrörelsen har störst 
kommersiell betydelse. Ägarens diakonala projekt inom äld-
reomsorgen och vårdrörelsen är organiserat i ett icke vinst-
utdelande bolag där vinsterna återinvesteras i verksamheten 
för att kvalitetsutveckla arbetet och därigenom vara med och 
bygga det goda samhället. 

Vision
Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings ABs uppgift är att 
skapa resurser för Immanuelskyrkans arbete. Verksamheterna 
skall bedrivas på ett långsiktigt sätt och resurserna skall ut-
vecklas och användas så att de med etiska och moraliska hän-
syn kan kombinera god värdetillväxt med en låg risk.

Affärsidé
Fastigheterna skall ge en god avkastning genom ett fortlö-
pande gott underhåll. Detta skall ske på ett långsiktigt sätt. 
Byggnadsstandarden skall vara av god klass och hyresgäs-
terna skall ges en god service. Fastighetsförvaltningen skall 
bedrivas aktivt.

Investeringar skall ske i fastigheter för att tillgodose det 
behov som kyrkans verksamhet kräver. De skall ge tillgång till 
bostäder för församlingens behov och bygga upp ett optimalt 
fastighetsbestånd i närliggande stadsdelar. Förvaltningsstor-
leken skall vara tillräcklig för att ge underlag för en komplett 
förvaltning med egen personal.

Probitas

Rindögatan 26/Verkstadsklubben 10, d v s Förvärvet på Gärdet
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Fastighet Adress Byggår    Yta (kvm) fördelad på objektstyp    Andel i %
   Kontor Hotell Kyrka Vårdboende Butik Övriga lokaler Garage Lager Bostäder Stud boende Totalt

Provisorn 4 B Jarlsg. 59–63 m fl 1973 13 584 13 548 4 956 0 1 519 2 281 4 750 0 0 0 40 636 45,4
Hälsan 4 Tegnérgatan 4 1885 375 0 0 0 395 95 0 0 1 761 0 2 626 2,9
Hälsan 5 Tegnérgatan 6 1885 33 0 0 0 274 0 0 0 908 0 1 215 1,4
Facklan 5 Tegnérgatan 40 1888 328 0 0 0 51 49 0 0 217 1 603 2 248 2,5
Nebulosan 33 Dalagatan 32–34 1960 400 0 0 0 124 1 036 2 352 0 2 822 0 6 734 7,5
Nebulosan 32 Västmannag. 41–43 1964 655 0 0 0 0 466 2190 554 2 682 0 6 547 7,3
Resedan 5 Odengatan 80–82 1930 862 0 0 0 891 549 344 54 902 0 3 602 4,0
Pelarb. St 32 Högbergsg. 31A 1880-t 449 0 0 0 0 178 0 42 1 442 0 2 111 2,4
Berget 1 Västmannag. 15 1888 622 0 0 0 0 250 0 28 890 415 2 205 2,5
Mullvaden Andra 43 Krukmakarg. 34, 34A 1947 290 0 0 0 0 762 0 57 2 625 0 3 734 4,2
Mullvaden Andra 44 Krukmakarg. 36, 36A 1982 1 004 0 0 0 0 0 695 133 1 818 0 3 650 4,1
Sjöbrisen 157 Lomv. 385 Sollent. 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0,1
Barnhusv.kv 22 Tegnérlunden 8 1966 0 3 662 0 0 0 0 868 0 0 0 4 530 5,1
Svea Artilleri 15 Löjtnantsgatan 8 2008   177 0 0 3 727 166 43 119 49 3 649 424 8 354 9,3
Ekerö Träkvista 3:27 Hagens Backe 1 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 307 0 307 0,3
Verkstadsklubben 10 Rindögatan 26 1938 25 0 0 0 0 6 0 0 955 0 986 1,1

Summa   18 804 17 210 4 956 3 727 3 420 5 715 11 318 917 21 098 2 442 89 605 100,0
Andel i %   21,0 19,2 5,5 4,2 3,8 6,4 12,6 1,0 23,5 2,7 100,0 

Dessutom tillkommer förvaltning av bostads- och hyresrätter om 965 kvm.
Inom Svea Artilleri 15 finns 25 garageplatser inom en gemensamhetsanläggning.
Verkstadsklubben 10 ägs av det helägda dotterbolaget Probitas Verkstadsklubben 10 AB.

Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB:s fastighetsinnehav i kvm under 2014

Styrelse
Från vänster: 
Liselott Engelbertsson adjungerad
Anette Engkvist adjungerad
Lars Fränne
Claes Ericsson
Samuel Borg vd adjungerad

Sven Mannervik ordförande
Marianne Hultberg adjungerad
Karin Pettersson
Birgitta Almhed
Göran Johansson
Johannes Nilsson    

Probitas
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 
Organisationsnummer 556534-9734	
 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Probitas – 
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB avger härmed följande 
årsredovisning och koncernredovisning för år 2014. 
 
Information om verksamheten  
Bolaget har under året bedrivit fastighetsförvaltning, äldrevård 
samt hotell- och konferensverksamhet inom 
Stockholmsområdet. 
 
Händelser under verksamhetsåret 
Probitas har under verksamhetsåret förvärvat ytterligare ett 
bolag, Probitas Verkstadsklubben 10 AB, 556955-6490 som 
innehåller fastigheten Verkstadsklubben 10 på Rindögatan 26. 
Fastigheten är en bostadsfastighet med 25 st små lägenheter. 
 
Hotellverksamheten har haft ett helt verksamhetsår utan större 
renoveringsarbeten och kunnat återgå till en normal hotelldrift. 
 
Verksamheten för äldreboende med dygnetruntomsorg, 
(Löjtnantsgården) har även i år haft en mycket hög beläggning 
och fått mycket goda omdömen i stadens utvärdering av 
kundnöjdhet.  
 
Översikt över resultat och ställning 
Omsättningen i koncernen har under året ökat med 16 mkr till 
292 mkr. Ökningen beror till stor del (11 mkr) på att Hotel 
Birger Jarl har haft ett helt år med fullt försäljningsbara ytor 
efter ett par år av renovering och uppgradering. Utöver detta 
har även fastighetsförvaltningen gett ökade hyresintäkter (6 
mkr). 
 
Kostnader för reparation och underhåll i fastighetsrörelsen 
samt driftskostnader för den utökade hotellverksamheten har 
under året medfört att övriga externa kostnader har ökat med 9 
mkr. Utöver detta har även personalkostnader ökat med 4 mkr 
vilket främst beror på den utökade hotellverksamheten. 
 
Bolaget har under året amorterat ett lån till ägaren med 120 
mkr genom upptagande av ett externt lån hos ett kreditinstitut. 
Lånet har säkerställts genom pantsättning av ägarens 
värdepappersdepå. Resterande del av lånet har amorterats 
genom erhållande av ett ovillkorat aktieägartillskott om 100 
mkr från ägaren. Räntekostnaderna har minskat med 7 mkr på 
grund av ovanstående amortering samt ett lågt ränteläge. 
 
Förvärvet av fastigheten Verkstadsklubben 10 uppgick till 42 
mkr och har finansierats genom upptagande av lån om 15 mkr 
och genom egna medel med 27 mkr. 
 
Resultat efter finansiella poster har ökat med 8 mkr till 23 mkr. 
 
Nya regler för skatteavdrag (från och med 2013) på 
räntekostnader för koncerninterna lån medför att räntan på 
lånet till ägaren belastar bolaget med en skattekostnad om ca 
3 mkr. 
 

 
 
 
 
Koncernens resultat och ställning i tkr 
 
Resultat och 
ställning i tkr 

2014 2013 2012 2011 

Nettoomsättning 292 006 275 661 237 118 203 224 
Resultat efter 
finansiella 
poster 

 
 

23 375 

 
 

15 179 

 
 

-11 084 

 
 

-3 587 
Balans-
omslutning 

 
1 289 855 

 
1 256 302 

 
1 268 170 

 
1 084 021 

Soliditet % 20,0 11,5 10,9 13,7 
 
  
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat. 
 
Framtida utveckling 
Bolaget har goda förutsättningar att på både kort och lång sikt 
ge en god avkastning. 
 
Ägarförhållanden 
Bolaget ägs till 100% av Immanuelskyrkans församling (Org nr 
802001-5668). 
 
Förslag och motivering till vinstdisposition i tkr 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
Balanserat resultat 218 997 
Årets resultat -13 283 
 205 714 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
Till aktieägaren utdelas 20 000 
I ny räkning överföres 185 714 
 
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 
Den föreslagna utdelningen till aktieägaren reducerar bolagets 
soliditet med 1,3 procentenheter och koncernens soliditet med 
1,3 procentenheter. Soliditeten är, mot bakgrund av att 
bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med god 
ekonomi, betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen 
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.  
Styrelsens och verkställande direktörens uppfattning är att den 
föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget och övriga i 
koncernen ingående bolag från att fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga 
investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed 
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3e 
paragrafen 2-3 st (försiktighetsregeln). 
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

Koncernens Resultaträkning     
Not 2014-01-01  2013-01-01

  2014-12-31  2013-12-31
    

Nettoomsättning 2,3 292 006  275 661
Övriga rörelseintäkter 123 4

292 129 275 665

Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter  -16 175  -14 448
Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -85 391  -76 881
Personalkostnader 6 -87 626  -83 918
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7, 8, 9 -36 747  -35 869
Övriga rörelsekostnader -76 -30
Summa rörelsekostnader -226 016 -211 146

    
Rörelseresultat 2 66 113 64 519

    
Resultat från finansiella investeringar     
Ränteintäkter 137  452
Räntekostnader 3 -42 876  -49 792
Summa resultat från finansiella investeringar -42 738 -49 340

    
Resultat efter finansiella poster 23 375 15 179

    
Skatt på årets resultat 10 -8 505  -7 781

    
ÅRETS RESULTAT 14 870 7 398
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

Koncernens Balansräkning         
Not 2014-12-31   2013-12-31

TILLGÅNGAR         
        

Anläggningstillgångar         
        

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 1 057 891   1 035 303
Pågående om- och tillbyggnader 8 543   1 520
Inventarier 9 133 112   144 722
Summa materiella anläggningstillgångar 1 191 547 1 181 545

Finansiella anläggningstillgångar         
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 10   10
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 10

        
Summa anläggningstillgångar 1 191 557 1 181 555

        
Omsättningstillgångar         

        
Varulager         
Råvaror och förnödenheter   402   341

402 341

Övriga fordringar         
Kund- och hyresfordringar   10 912   9 261
Kortfristiga fordringar   3 531   3 298
Skattefordringar   2 844   2 883
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 5 160   5 119
Summa övriga fordringar 22 447 20 561

        
Kassa och bank 13 75 450   53 845

        
Summa omsättningstillgångar 98 299 74 747

        
SUMMA TILLGÅNGAR 1 289 855 1 256 302
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

Koncernens Balansräkning
Not 2014-12-31   2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital 15       
Aktiekapital 10 000   10 000
Övrigt tillskjutet kapital   100 000   0
Annat eget kapital inklusive årets resultat   147 440 134 070
Summa eget kapital 257 440 144 070

        
Avsättningar         
Uppskjuten skatteskuld 12 14 806   6 526

14 806 6 526
        

Långfristiga skulder 16       
Skulder till kreditinstitut 17 958 406   823 406
Skulder till koncernföretag   0   219 340
Summa långfristiga skulder 958 406 1 042 746

        
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder   11 100   12 955
Skulder till koncernföretag   445   1 645
Övriga skulder   8 293   5 781
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 39 366   42 580
Summa kortfristiga skulder 59 203 62 960

        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 289 855 1 256 302

        
Ställda säkerheter 22 842 842 825 717
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

Koncernens kassaflödesanalys 
enligt indirekt metod

Not 2014-12-31   2013-12-31
        

Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat   66 113   64 519
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 36 747 35 868
- förlust vid avyttring materiella anläggningstillgångar 46 4
- övriga ej likviditetspåverkande poster 2 2
Erhållen ränta 137 452
Erlagd ränta -42 876 -49 792

  60 170   51 053

Betald inkomstskatt -187 3 021

Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital   59 983   54 074

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       
Förändring av varulager -61 48
Förändring av fordringar -1 925 17 268
Förändring av leverantörsskulder -1 855 -16 524
Förändring av övriga rörelseskulder -1 902 -6 317
Kassaflöde från den löpande verksamheten   54 240   48 549

        
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -46 795 -43 751
Förändring långfristiga fordringar 0 312
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -46 795   -43 439

        
Finansieringsverksamheten         
Upptagna lån 135 000 0
Amorteringar av skulder -219 340 -1 452
Erhållet aktieägartillskott 100 000 0
Utbetald utdelning -1 500 -1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   14 160   -2 952

    
Förändring av likvida medel   21 605   2 158
Likvida medel vid årets början   53 845   51 687

        
Likvida medel vid årets slut 13 75 450   53 845
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

Moderbolagets resultaträkning
Not 2014-01-01 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Nettoomsättning 2, 3 167 951 161 603
167 951 161 603

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -65 837 -57 655
Personalkostnader 6 -13 667 -13 573
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 ,8 ,9 -33 004 -32 055
Summa rörelsekostnader -112 509 -103 284

Rörelseresultat 55 442 58 319

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 1 590 5 500
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 552 501
Räntekostnader och liknade resultatposter 3 -42 887 -49 850
Summa resultat från finansiella investeringar -40 744 -43 849

Resultat efter finansiella poster 14 698 14 470

Bokslutsdispositioner 20 -28 000 -3 100
Skatt på årets resultat 10 19 -6 814

ÅRETS RESULTAT -13 283 4 556
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

Moderbolagets balansräkning
Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 1 015 909 1 035 003
Pågående om- och tillbyggnader 8 0 352
Inventarier 9 125 669 136 779

1 141 578 1 172 134

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag 21 26 583 8 510

26 583 8 510

Summa anläggningstillgångar 1 168 162 1 180 644

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar
Kund- och hyresfordringar 1 880 857
Fordringar hos koncernföretag 23 528 0
Övriga fordringar 533 132
Aktuella skattefordringar 787 818
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 4 389 4 348

31 116 6 155

Kassa och bank  74 179 52 849

Summa omsättningstillgångar 105 295 59 004

SUMMA TILLGÅNGAR 1 273 457 1 239 648
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

Moderbolagets balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
15

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (100.000 aktier med kvotvärde 100) 10 000 10 000
Reservfond 2 000 2 000

12 000 12 000
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 218 997 115 941
Årets resultat -13 283 4 556

205 714 120 497

Summa eget kapital 217 714 132 497

Obeskattade reserver 18 40 100 3 100

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 12 5 895 5 914

5 895 5 914
Långfristiga skulder 16
Skulder till kreditinstitut 17 958 406 823 406
Skulder till Immanuelskyrkans Församling 0 219 340
Summa långfristiga skulder 958 406 1 042 746

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 947 7 975
Skulder till koncernföretag 15 178 14 740
Övriga skulder 6 519 4 026
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 24 697 28 650
Summa kortfristiga skulder 51 342 55 391

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 273 457 1 239 648

Ställda säkerheter 22 842 842 825 717
Ansvarsförbindelser
 - Kapitaltäckningsgaranti till förmån för koncernföretag
    (Probitas Verkstadsklubben 10 AB) Obegränsad Inga
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

Moderbolagets kassaflödesanalys 
enligt indirekt metod

Not 2014-12-31 2013-12-31

Den löpande verksamheten                                                           
Rörelseresultat                   55 442 58 319
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- vinst vid avyttring av materiella anläggningtillgångar 33 004 32 055
- övriga ej likviditetspåverkande poster 3 0
Erhållen ränta 552 501
Erlagd ränta -42 887 -49 850

46 114 41 025

Betald inkomstskatt 31 3 086

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 46 146              44 111

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -24 992 16 577
Förändring av leverantörsskulder -3 028 -15 654
Förändring av övriga rörelseskulder -1 023 -5 508
Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 102 39 526

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 449 -41 853
Förvärv av dotterföretag 21 -18 074 0
Erhållen utdelning från dotterföretag 1 590 0
Återbetalning aktiekapital från dotterföretag 0 1 900
Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 933 -39 953

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 135 000 0
Amorteringar av skulder -219 340 -1 452
Erhållet aktieägartillskott 100 000 0
Erhållet koncernbidrag 9 000 5 500
Utbetald utdelning -1 500 -1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 160  2 548

Förändring av likvida medel 21 329 2 121
Likvida medel vid årets början 52 849 50 729

Likvida medel vid årets slut 13 74 179 52 849
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Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

Redovisnings- och värderingsprinciper

Beloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals kronor 
(tkr).Uppgifter inom parentes avser föregående år.

I årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste 
tusental. Detta medför att summering av siffror kan ge ett 
resultat som avviker från den angivna summan.

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och 
koncernredovisningarna med tillämpning  av 
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) 
och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med 
föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att 
jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade 
jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. 
Effekterna av övergången visas i noten som rubriceras Effekter 
av övergång till K3.

Koncernredovisning
Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB upprättar 
koncernredovisning. Företag där Probitas innehar majoriteten 
av rösterna på bolagsstämman klassificeras som dotterföretag 
och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om 
koncernföretag finns i noten om finansiella 
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas 
ur koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande 
inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas 
inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. 

Intäkter från vidaredebiterbara kostnader bruttoredovisas. 
Intäkter avseende hotell och konferenser redovisas i takt med 
att tjänsterna tillhandahållits. Resebyråprovisioner avräknas 
från omsättningen. Vårdintäkter redovisas i den period som 
bidragen avser.

Ränteintäkter redovisas i den period de avser.

Utländska valutor
Vinster och förluster på fordringar och skulder av 
rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter 
alternativt övriga rörelsekostnader.

Låneutgifter
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera  pågående 
ombyggnad räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan 
hänför sig  till ombyggnadsperioden. Övriga låneutgifter 
redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig.

Nedskrivningar
Varje balansdag görs en bedömning om det finns någon 
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Finns sådan indikation beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Är återvinningsvärdet lägre
än det redovisade värdet, skrivs tillgången ner till 
återvinningsvärdet.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter 
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som 
hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i 
k d i i då d fö t t i tli f ll k

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Intäkter
Nettomsättningen består av hyresintäkter, hotell- och 
resturangintäkter samt vårdintäkter. Uthyrningen klassificeras 
som operationell leasing eftersom den avser hyresavtal där de 
ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till 
leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren. 
Hyresintäkterna redovisas i den period uthyrningen avser, och 
inte vid aviseringstillfället. Betalningar,
inklusive en första rabatterad hyra, enligt dessa avtal redovisas 
linjärt över leasingperioden.

koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och 
det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom 
överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse 
eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana 
fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande 
utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda 
ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av 
en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Företagets mark har obegränsad 
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 
används för övriga typer av materiella anläggningstillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader:
Stomme och stomkompletteringar 60 - 150 år
Fasad, yttertak och fönster 30 - 100 år
Inre ytskikt, vitvaror, köksinredning  30-75 år
Värme-, VA-, el-system och hiss 30-55 år

Inventarier:
Byggnadsinventarier 5-15 år
Övriga inventarier 5 år

Finansiella poster

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

Finansiella instrument
Probitas har, i syfte att hantera den finansiella risken avseende 
låneportföljen, ingått  ränteswapavtal. Detta innebär att rörlig 
ränta byts mot fast ränta och på så sätt skyddas koncernen och 
moderbolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad 
som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, 
redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, 
och periodiseras över avtalstiden.  
Ränteinstrumenten uppfyller kriterierna för säkringsredovisning 
varför de ej värderas till verkligt värde vid bokslutstillfället. 
Verkligt värde framgår av not till balansposten skulder till 
kreditinstitut. Upplupna räntekostnader har redovisats i 
balansräkningen.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och  
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för 
inkurans har gjorts.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen i moderbolaget och koncernen upprättas 
enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader 
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
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Noter
Koncernen och moderbolaget

Not 1 Uppskattningar och bedömningar

Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande
 räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Nedskrivningsprövning på fastigheter
Företaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för fastigheter. Inga variabler som påverkar 
värderingen har ändrats jämfört med tidigare värdering.

Not 2 Nettoomsättningens/rörelseresultatets fördelning

      
Koncernen 2014 2013
Nettoomsättning       
Hotell- och restaurangverksamhet 128 755   117 685
Hyresintäkter 121 040   117 572
Vårdintäkter 38 744 37 085
Övriga intäkter 3 467 3 319
Summa 292 006 275 661

      
Rörelseresultat       
Fastighetsförvaltning 55 488   58 286
Vårdverksamhet 1 475 1 049
Hotellverksamhet 9 150   5 183
Summa 66 113 64 519

      
Moderbolaget 2014 2013
Nettoomsättning

Nettoomsättningen och rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande.

Hyresintäkter 163 805   158 032
Övriga intäkter 4 146   3 570
Summa 167 951 161 603

Den geografiska marknaden är i sin helhet Stor-Stockholmsområdet.
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Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Koncernen 2014   2013
Försäljning till koncernföretag (% av nettoomsättningen) 2%   2%
Inköp från koncernföretag (% av övriga externa kostnader) 0%   0%

Moderbolaget 2014   2013
Försäljning till koncernföretag (% av nettoomsättningen) 33%   35%
Inköp från koncernföretag (% av övriga externa kostnader) 0%   0%

Koncernens räntekostnader 2014 2013
Räntekostnader till koncernföretag -14 820 -19 772
Övriga räntekostnader -27 791 -29 508
Övriga finansiella kostnader -265 -511
Summa -42 876 -49 791

Moderbolagets ränteintäkter 2014 2013
Ränteintäkter från koncernföretag 439 69
Övriga ränteintäkter 114 432
Summa 552 501

Moderbolagets räntekostnader 2014 2013
Räntekostnader till koncernföretag -14 820 -19 831
Övriga räntekostnader -27 803 -29 508
Övriga finansiella kostnader -265 -511
Summa -42 887 -49 850

Not 4 Fastighetsskatt

I övriga externa kostnader ingår fastighetsskatt med 11 339 tkr (9 856 tkr) för moderbolaget och med 11 360 tkr (9 856 tkr)
för koncernen. 

Not 5 Arvoden och kostnadsersättningar

Koncernen 2014 2013Koncernen 2014 2013
PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdraget -665 -643
Skatterådgivning -20 -111
Övriga tjänster 0 0

Summa -685 -754

Moderbolaget 2014 2013
PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdraget -356 -359
Skatterådgivning -20 -111
Övriga tjänster 0 0

Summa -376 -470
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Not 6 Personal och styrelse

Koncernens medeltalet anställda 2014 2013
Kvinnor 120   117
Män 47   47

167 164

Moderbolagets medeltalet anställda 2014 2013
Kvinnor 5   6
Män 11   11

16 17

Könsfördelning styrelse och VD 2014 2013
Kvinnor (styrelsen) 2   2
Män (styrelsen) 5 5
Man (VD) 1   1

8 8
Löner och andra ersättningar
Koncernen 2014 2013
Styrelse och VD, tantiem -2 522   -1 947
Övriga anställda -59 582   -56 499
Summa -62 104 -58 446

Sociala kostnader -22 404   -22 073
  varav pensionskostnader till styrelse o VD -998   -685
  varav pensionskostnader till övriga anställda -3 357   -2 928

Moderbolaget 2014 2013
Styrelse och VD -993   -900
Övriga anställda -7 037   -6 925

-8 030   -7 825
      

Sociala kostnader -4 148 -4 072
  varav pensionskostnader till styrelse o VD -474   -429
  varav pensionskostnader till övriga anställda -987   -1 032p g

      
Vid uppsägning av VDs anställning är uppsägningstiden sex månader från bolagets sida och sex månader från VDs sida.  
Vid uppsägning från bolagets sida utgår, utöver lön under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag om 12 månadslöner.

      
Not 7 Byggnader och mark

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 192 601   1 158 139
Årets inköp 44 432   32 592
Omklassificering från pågående om- och tillbyggnader 352 1 870
Utgående anskaffningsvärde 1 237 385   1 192 601

      
Ingående avskrivningar -157 299   -135 961
Årets avskrivningar -22 195   -21 338
Utgående avskrivningar -179 494   -157 298

Utgående planenligt restvärde byggnader och mark 1 057 891 1 035 303
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Forts. Not 7 Byggnader och mark
      

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 191 601   1 157 139
Årets inköp 2 431   32 592
Omklassificering från pågående om- och tillbyggnader 352 1 870
Utgående anskaffningsvärde 1 194 384   1 191 601

      
Ingående avskrivningar -156 598   -135 311
Årets avskrivningar -21 877   -21 288
Utgående avskrivningar -178 475   -156 598

Utgående planenligt restvärde byggnader och mark 1 015 909 1 035 003

Specifikation av moderbolagets/koncernens 2014-12-31   
fastighetsinnehav

Fastighetsbeteckning Bokfört värde
Provisorn 4, Kungstensgatan 17 523 218
Hälsan 4, Tegnérgatan 4 12 102
Hälsan 5, Tegnérgatan 6 5 674
Facklan 5, Tegnérgatan 40 10 567
Nebulosan 33, Dalagatan 32-34 18 536
Nebulosan 32, Västmannagatan 41-43 23 502
Resedan 5, Odengatan 80-82 23 318
Pelarbacken Större 32, Högbergsgatan 31 12 185
Berget 1, Västmannagatan 15 18 243
Mullvaden Andra 43, Krukmakargatan 34 27 297
Mullvaden Andra 44, Krukmakargatan 36 27 534
Sjöbrisen 157, Lomvägen 385 986
Barnhusväderkvarnen 22, Tegnérlunden 8 91 270
Svea Artilleri 15, Löjtnantsgatan 8 213 082
Ekerö Träkvista 3:27, Hagens Backe 1 8 396
Summa bokfört värde byggnader och mark (moder) 1 015 909
Provisorn 4, Kungstensgatan 17 250
V k t d kl bb 10 Ri dö t 26 (kö t 2014 05 28) 41 732Verkstadsklubben 10, Rindögatan 26 (köpt 2014-05-28) 41 732
Summa bokfört värde byggnader och mark (koncernen) 1 057 891

Förvaltningsfastigheter
Merparten av bolagets fastigheter innehas för långsiktig uthyrning till företag (kommersiella lokaler) och till privatpersoner
(bostäder). Samtliga fastigheter förutom Sjöbrisen 157 och Ekerö Träkvista 3:27 klassificeras därför som förvaltnings-
fastigheter. Koncernens förvaltningsfastigheter redovisade värde uppgår till 1 048 509 tkr.

För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs
av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende
den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa värderings-
metoder som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern 
värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastigheternas verkliga
värde, dock minst var tredje år.
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Forts. Not 7 Byggnader och mark

Alla förvaltningsfastigheter, förutom Verkstadsklubben 10, har värderats 2014 till 2 421 000 tkr av en oberoende värderings-
man. Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen genomförda transaktioner
mellan oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar. Verkstadsklubben 10 har förvärvats
under året genom en underprisöverlåtelse där det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 42 000 tkr. Någon extern 
värdering av fastigheten har inte gjorts men företagsledningen har inför bokslutet gjort bedömningen att det 
verkliga värdet för Verkstadsklubben 10 uppgår till 42 000 tkr. Det totala värdet för samtliga koncernens förvaltnings-
fastgheter bedöms således uppgå till 2 463 000 tkr.

Not 8 Pågående om- och tillbyggnader       

Koncernen 2014-12-31   2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 520   2 708
Årets inköp 543   1 520
Omklassificering -1 520   -2 708
Utgående anskaffningsvärde pågående om- och tillbyggnader 543   1 520

Moderbolaget 2014-12-31   2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 352   1 870
Årets inköp 0   352
Omklassificering till byggnad -352   -1 870
Utgående anskaffningsvärde pågående om- och tillbyggnader 0   352

Not 9 Inventarier

Koncernen 2014-12-31   2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 195 860   187 791
Årets inköp 2 989   10 478
Försäljningar och utrangeringar -1 609   -2 408
Utgående anskaffningsvärde 197 239 195 860

Ingående avskrivningar -51 138   -39 011
Försäljningar och utrangeringar 1 564   2 404
Årets avskrivningar -14 553 -14 531Årets avskrivningar -14 553 -14 531
Utgående avskrivningar -64 127   -51 138

      
Utgående planenligt restvärde inventarier 133 112 144 722

      
Moderbolaget 2014-12-31   2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 159 916   151 213
Årets inköp 18   8 910
Utrangeringar -9   -206
Utgående anskaffningsvärde 159 925   159 917

      
Ingående avskrivningar -23 138   -12 576
Årets avskrivningar -11 127   -10 768
Utrangeringar 9   206
Utgående avskrivningar -34 256   -23 138

Utgående planenligt restvärde inventarier 125 669 136 779
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Not 10 Skatt på årets resultat      

Koncernen 2014 2013
Betald skatt -225   -226
Uppskjuten skatt -8 280   -7 555
Summa -8 505 -7 781

Moderbolaget 2014 2013
Uppskjuten skatt 19   -6 814
Summa 19 -6 814

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 10   322
Årets förändring 0 -312
Utgående anskaffningsvärde fin anläggningstillgångar 10   10

      

Not 12 Uppskjuten skatteskuld/skattefordran

Koncernen 2014-12-31   2013-12-31
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 5 741   5 732
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 9 065   794
Summa 14 806 6 526

Moderbolaget 2014-12-31   2013-12-31
Uppskjuten skatteskuld avs temporära skillnader avskrivningar 5 895   5 914

5 895 5 914

Not 13 Likvida medel

Koncernen 2014-12-31   2013-12-31
Kassamedel 83   1
Banktillgodohavanden 75 367 53 844
Likvida medel i kassaflödesanalysen 75 450 53 845

Moderbolaget 2014-12-31   2013-12-31
Kassamedel 4   1
Banktillgodohavanden 58 402 43 414
Medel på koncernkonto 15 773 9 435
Likvida medel i kassaflödesanalysen 74 179 52 849
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2014-12-31   2013-12-31
Förutbet försäkringspremier 937   742
Förutbet tomträttsavgälder 2 983   2 983
Övriga förutbetalda kostnader 1 130   1 080
Övriga upplupna intäkter 110   314
Summa 5 160 5 119

Moderbolaget 2014-12-31   2013-12-31
Förutbet försäkringspremier 852   742
Förutbet tomträttsavgälder 2 983   2 983
Övriga förutbetalda kostnader 444 309
Övriga upplupna intäkter 110   314
Summa 4 389 4 348

Not 15 Förändring av eget kapital

Koncernen  Övrigt
tillskjutet Annat Totalt

Aktiekapital kapital eget kapital eget kapital
Eget kapital 2013-12-31 10 000 0 134 069 144 069
Utdelning till aktieägare -1 500 -1 500
Aktieägartillskott, ovillkorat 100 000 0 100 000
Årets resultat (2014)   14 870 14 870
Eget kapital 2014-12-31 10 000 100 000 147 440 257 440

Moderbolaget Fritt eget
kapital

Reserv- Övrigt fritt Summa
Aktiekapital fond eget kapital eget kapital

Eget kapital 2013-12-31 10 000 2 000 120 497 132 497
Utdelning till aktieägare -1 500 -1 500
Aktieägartillskott, ovillkorat 100 000 100 000
Årets resultat (2014) -13 283 -13 283

Bundet eget kapital

Årets resultat (2014) 13 283 13 283
Eget kapital 2014-12-31 10 000 2 000 205 714 217 714

Not 16 Långfristiga skulder

Koncernen/Moderbolaget 2014-12-31   2013-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 958 406 823 406

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till Immanuelskyrkans Församling 0   219 340

Summa långfristiga skulder 958 406 1 042 746
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Not 17 Ränteinstrument

De ränteinstrument som innehas uppfyller kriterierna för säkringsredovisning och redovisas därför inte till verkliga värden
i balansräkningen. 

Koncernen/Moderbolaget 2014-12-31   2013-12-31
Verkligt värde
Ränteswapavtal, med negativt verkligt värde -72 873 -19 921

-72 873 -19 921
Nominellt belopp på lån avseende ränteinstrument
Utestående ränteswappar 575 000   675 000

575 000 675 000

Not 18 Obeskattade reserver      

Moderbolaget 2014-12-31   2013-12-31
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 40 100   3 100
Summa 40 100 3 100

      
Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       

Koncernen 2014-12-31   2013-12-31
Upplupna personalrelaterade kostnader 13 906   12 516
Upplupna räntor 1 762   5 835
Förutbetalda hyresintäkter 17 385   16 628
Övriga poster 6 313   7 601
Summa 39 366 42 580

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31
Upplupna personalrelaterade kostnader 1 536   1 059
Upplupna räntor 1 762   5 835
Förutbetalda hyresintäkter 16 936   16 278
Övriga poster 4 463   5 478
Summa 24 697 28 650

Not 20 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget 2014 2013
Förändring av avskrivningar utöver plan -37 000   -3 100
Erhållna koncernbidrag 9 000   0
Summa -28 000 -3 100
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Not 21 Andelar i dotterföretag      
Antal Bokfört

Moderbolagets dotterföretag Andel aktier värde
Hotel Birger Jarl AB 100% 30 000 7 310
Immanuelskyrkans Vård AB 100% 10 000 1 000
Stensnäs Konferens AB 100% 100 100
Hotel Tegnérlunden AB 100% 1 000 100
Probitas Verkstadsklubben 10 AB 100% 500 18 074
Summa 26 583

      
Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:       

Org.nr Säte
Hotel Birger Jarl AB 556102-0826   Stockholm
Immanuelskyrkans Vård AB 556228-8257   Stockholm
Stensnäs Konferens AB 556534-9742   Stockholm
Hotel Tegnérlunden AB 556653-3427   Stockholm
Probitas Verkstadsklubben 10 AB 556955-6490 Stockholm

Under året har 100% av Probitas Verkstadsklubben 10 AB förvärvats av moderföretaget och inkluderats i koncern-
redovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvstidpunkten, 28 maj 2014.  Probitas Verkstadsklubben 10 AB äger
en hyresfastighet. Sedan förvärvstidpunkten har  Probitas Verkstadsklubben 10 AB bidragit med 716 tkr till koncernens
nettoomsättning och med 145 tkr till koncernens resultat netto efter avskrivning på koncernmässiga övervärden.

Not 22 Ställda säkerheter       

Koncernen/Moderbolaget 2014-12-31   2013-12-31
Ställda säkerheter för långfristiga skulder till kreditinstitut:       
Fastighetsinteckningar 842 842   825 717
Summa 842 842 825 717

Not 23 Effekter av övergång till K3

Detta är den första års- och koncernredovisning för Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB som upprättas enligt BFNs 
Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som återfinns under

b ik R d i i h ä d i i i h tillä t ä k d i i ätt t d 31 d brubriken Redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december
2014 och för den jämförande perioden per 31 december 2013, samt vid upprättandet av rapporten över periodens 
ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens tidpunkt för övergång till K3).

Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång till K3
upprättas en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När koncernens
ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med
Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat
 koncernens ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa.
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Forts. Not 23 Effekter av övergång till K3

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar koncernen:

- De poster som ingår i eget kapital delas inte lägre in i bundet och fritt kapital, utan i posterna Aktiekapital, Övrigt
 tillskjutet kapital och Annat eget kapital inklusive årets resultat.

- Komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar har resulterat i en ändrad avskrivningstakt på fastigheterna.
 Detta har inte påverkat ingångsbalansräkningen eftersom den ändrade avskrivningstakten tillämpas framåtriktat.

Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i årsredovisningen, varken för 2013
 eller 2014.

Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings ABs ingångsbalansräkning per 2013-01-01 för koncernen har upprättats enligt
följande:

Utgående Ingående
balans 2012 balans 2013
enl tidigare enligt K3-

Not principer Justering reglerna
Tillgångar
Byggnader och mark 1 022 178 0 1 022 178
Övriga anläggningstillgångar 152 839 0 152 839
Övriga omsättningstillgångar 93 153 0 93 153
Summa tillgångar 1 268 170 0 1 268 170

Eget kapital                                                                                         a)
Aktiekapital 10 000 0 10 000
Bundna reserver 2 914 -2 914 0
Fria reserver 134 258 -134 258 0
Årets resultat -9 001 9 001 0
Övrigt tillskjutet kapital 0 0 0
Annat eget kapital inkl årets resultat 0 128 171 128 171
Summa eget kapital 138 171 0 138 171

AvsättningarAvsättningar
Uppskjuten skatt 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0

Övriga skulder
Övriga långfristiga och kortfristiga skulder 1 129 999 0 1 129 999
Summa skulder 1 129 999 0 1 129 999
Summa eget kapital och skulder 1 268 170 0 1 268 170
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Forts. Not 23 Effekter av övergång till K3

Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings ABs koncernbalansräkning per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt:

Övriga
Justeringar justeringar
som gjorts i avs poster

Utgående ingångs- som ska Utgående 
balans 2013 balans- redovisas balans 2013
enl tidigare räkningen enl K3 under enligt K3-

Not principer 2013 2013 reglerna
Tillgångar
Byggnader och mark                                                                         b) 1 037 489 0 -2 186 1 035 303
Övriga anläggningstillgångar 146 252 0 0 146 252
Övriga omsättningstillgångar 74 747 0 0 74 747
Summa tillgångar 1 258 488 0 -2 186 1 256 302

Eget kapital                                                                                       a)
Aktiekapital 10 000 0 0 10 000
Bundna reserver 5 416 -2 914 -2 502 0
Fria reserver 121 257 -134 258 13 001 0
Årets resultat                                                                                     b) 9 102 9 001 -18 103 0
Övrigt tillskjutet kapital 0 0 0 0
Annat eget kapital inkl årets resultat 0 128 171 5 899 134 070
Summa eget kapital 145 775 0 -1 705 144 070

Avsättningar
Uppskjuten skatt                                                                               c) 7 007 0 -481 6 526
Summa avsättningar 7 007 0 -481 6 526

Övriga skulder
Övriga långfristiga och kortfristiga skulder 1 105 706 0 0 1 105 706
Summa skulder 1 105 706 0 0 1 105 706
Summa eget kapital och skulder 1 258 488 0 -2 186 1 256 302

Koncernens eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:

Not
Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer 138 171
Justeringar i ingångsbalansräkningen 0
Eget kapital 2013-01-01 enligt K3 138 171
Årets resultat 9 102
Utdelning till aktieägare -1 500
Justeringar under 2013:
  - Aktivering av byggnad som tidigare kostnadsförts                         b) 2 571
  - Ändrad avskrivningstakt på grund av komponentredovisning         b) -4 758
  - Skatteeffekt av ovanstående                                                           c) 481
Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 144 070
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Forts. Not 23 Effekter av övergång till K3

Not
Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer 129 441
Justeringar i ingångsbalansräkningen 0
Eget kapital 2013-01-01 enligt K3 129 441
Årets resultat 6 261
Utdelning till aktieägare -1 500
Justeringar under 2013:
  - Aktivering av byggnad som tidigare kostnadsförts                          b) 2 571
  - Ändrad avskrivningstakt på grund av komponentredovisning         b) -4 758
  - Skatteeffekt av ovanstående                                                           c) 481
Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 132 497

Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings ABs koncernresultaträkning enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på 
följande sätt:

Resultat- Resultat
poster 2013 poster 2013
enl tidigare Effekter av enligt K3-

Not principer K3 2013 reglerna
Nettoomsättning 275 661 0 275 661
Övrig rörelseintäkter 4 0 4
Summa intäkter 275 665 0 275 665

Råvaror och förnödenheter -14 448 0 -14 448
Övriga externa kostnader                                                                   b) -78 178 2 571 -75 607
Personalkostnader -85 192 0 -85 192
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar                               b) -31 111 -4 758 -35 869
Övriga rörelsekostnader -30 0 -30
Summa rörelsekostnader -208 960 -2 186 -211 146

Moderbolagets eget kapital har påverkats på nedanstående sätt av övergången till K3. Justeringarna har påverkat 
moderbolagets resultaträkning på motsvarande sätt som koncernens resultaträkning.

Rörelseresultat 66 705 -2 186 64 519

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 452 0 452
Räntekostnader -49 792 0 -49 792
Summa resultat från finansiella investeringar -49 340 0 -49 340

Resultat efter finansiella poster 17 365 -2 186 15 179

Skatt på årets resultat                                                                          c) -8 262 481 -7 781

Årets resultat 9 102 -1 705 7 398



33Probitas

Forts. Not 23 Effekter av övergång till K3

a) Eget kapital
Enligt K3 ska posterna i koncernens eget kapital presenteras med en annan indelning än tidigare. Denna omklassificering 
påverkar både ingångsbalansräkningen för 2013 och i den justerade balansräkningen för 2013. Koncernens bundna 
reserver utgjordes tidigare av reservfonder samt eget kapital-del av obeskattade reserver som fortsättningsvis kommer att ingå
i posten Annat eget kapital inklusive årets resultat. Posten Annat eget kapital inklusive årets resultat innefattar för närvarande
reservfond, eget kapital-del av obeskattade reserver, balanserade vinstmedel inklusive erhållet aktieägartillskott och årets
resultat.

b) Komponentredovisning
Komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar har resulterat i en ändrad avskrivningstakt på fastigheterna.

Detta har inte påverkat ingångsbalansräkningen (2013-01-01) eftersom den ändrade avskrivningstakten tillämpas
framåtriktat. Komponentredovisning tillämpas dock fr om 2013-01-01 varför följande justeringar har gjorts i balans och 
resultaträkning för 2013.

- En förändrad bedömning av en tidigare kostnadförd ombyggnadsåtgärd om 2 571 tkr har istället bedömts som byggnad
(tillgång).
- Fastigheterna har delats in i komponenter utifrån bedömd nyttjandetid. Bedömningen har  resulterat i att avskrivningen för
  2013 har ökats med 4 758 tkr. 

c) Skatt
Justeringarna av uppskjuten skatt utgörs av de effekter på uppskjuten skatt som uppkommit genom justering av balans-
och resultaträkning som förorsakats av övergången till K3.

Stockholm den 11 mars 2015

Sven Mannervik, Ordförande                                                                 Göran Johansson
Birgitta Almhed    Johannes Nilsson
Claes Ericsson Karin Pettersson                                                       
Lars Fränne                                                            Samuel Borg, Extern verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2015

Jonas Grahn, Auktoriserad revisor                                        Susanne Westman, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB, org.nr 556534-9734 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Probitas - Immanuelskyrkans 
Förvaltnings AB för år 2014.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings 
AB:s och koncernens finansiella ställning per den 31 december 

2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Probitas - 
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 13 mars 2015 

Jonas Grahn  Susanne Westman 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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Granskningsrapport 

Till årsstämman i Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 

Org nr 556534-9734 

 

Jag har granskat Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings ABs verksamhet för år 2014. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag planerat och 
genomfört granskningen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. Min granskning grundar sig på en genomgång av styrelsens protokoll och övriga handlingar samt 
möte med bolagets auktoriserade revisor. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt 
uttalande nedan.  

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande 
direktören.  

 

Stockholm den 13 mars 2015 

 

 

Karin Sandström 
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Probitas Verkstadsklubben 10 AB 
Organisationsnummer 556955-6490	

	

 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Probitas 
Verkstadsklubben10 AB avger härmed följande årsredovisning 
för år 2014. 
 
Information om verksamheten  
Bolaget äger en bostadsfastighet på Rindögatan 26. 
Fastigheten förvaltas av moderbolaget Probitas – 
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB. 
 
Händelser under verksamhetsåret 
Bolaget startades den 18 dec 2013. Det här är bolagets första 
räkenskapsår, vilket är ett förlängt räkenskapsår som omfattar 
perioden 2013-12-18 -2014-12-31.Bolaget var vilande fram till 
och med den 28 maj 2014 då fastigheten förvärvades.  
 
Översikt över resultat och ställning 
Bolaget har endast bedrivit verksamhet i ca 7 månader. 
Verksamheten finansieras via ett lån från moderbolaget. 
Moderbolaget har utställt en kapitaltäckningsgaranti för att 
bolagets egna kapital skall hållas intakt. 
 
Resultat och 
ställning i tkr 

2014    

Nettoomsättning 716    
Resultat efter 
finansiella poster -300    

Balansomslutning 23 839    
Soliditet % 0,2    
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat. 
 
Ägarförhållanden 
Bolaget ägs till 100% av Probitas – Immanuelskyrkans 
Förvaltnings AB (556534-9734). 
 
Förslag och motivering till vinstdisposition i tkr 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
Balanserat resultat 0 
Årets resultat 0 
 0 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
Till aktieägaren utdelas 0 
 
I ny räkning överföres 0 
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Probitas Verkstadsklubben 10 AB

Not 2013-12-18  
2014-12-31

Nettoomsättning 2, 3 716

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3, 4, 5, 6 -436   
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 -160   
Summa rörelsekostnader -596

Rörelseresultat 120

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1
Räntekostnader och liknade resultatposter 3 -421   
Summa resultat från finansiella poster -420

Resultat efter finansiella poster -300

Bokslutsdispositioner 8 300   
Skatt på årets resultat 9 0   

ÅRETS RESULTAT 0

Resultaträkning



38 Probitas Verkstadsklubben 10 AB

Probitas Verkstadsklubben 10 AB

Balansräkning
Not 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 23 816

23 816

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 10 8

8

Summa anläggningstillgångar 23 825

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kund- och hyresfordringar 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 12

13

Kassa och bank  1

Summa omsättningstillgångar 14

SUMMA TILLGÅNGAR 23 839
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Probitas Verkstadsklubben 10 AB

Balansräkning
Not 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 12
        

Bundet eget kapital     
Aktiekapital (500 aktier med kvotvärde 100) 50     

50     
Fritt eget kapital     
Balanserad vinst 0     
Årets resultat 0     

0     
    

Summa eget kapital 50     
    

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 51     
Skulder till koncernföretag 23 528     
Övriga skulder 2     
Aktuella skatteskulder 8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 199
Summa kortfristiga skulder 23 789

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 839

Ställda säkerheter Inga
Ansvarsförbindelser Inga
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Probitas Verkstadsklubben 10 AB

Beloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals kronor 
(tkr).

I årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste 
tusental. Detta medför att summering av siffror kan ge ett 
resultat som avviker från den angivna summan.

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Intäkter
Nettomsättningen består av hyresintäkter. Uthyrningen 
klassificeras som operationell leasing eftersom den avser 
hyresavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är 
hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos 
leasegivaren. Hyresintäkterna redovisas i den period 
uthyrningen avser, och inte vid aviseringstillfället. Betalningar, 
inklusive en första rabatterad hyra, enligt dessa avtal redovisas 
linjärt över leasingperioden.

Ränteintäkter redovisas i den period de avser.

Låneutgifter
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera  pågående 
ombyggnad räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan 
hänför sig  till ombyggnadsperioden. Övriga låneutgifter 
redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig.

Nedskrivningar
Varje balansdag görs en bedömning om det finns någon 
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Finns sådan indikation beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Är återvinningsvärdet lägre
än det redovisade värdet, skrivs tillgången ner till 
återvinningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande 
utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda 
ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av 
en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Företagets mark har obegränsad 
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 
används för övriga typer av materiella anläggningstillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader:
Stomme 120 år
Fasad, yttertak och fönster 40-50 år
Inre ytskikt, vitvaror, köksinredning  30-50 år
Värme-, VA-, el-system och hiss 30-50 år

Finansiella poster
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler
som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse 
eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Finansiella poster

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader 
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

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

Likvida medel
Företaget har medel på koncernkonto hos moderbolaget. Dessa 
klassificeras som fordran i balansräkningen.



42 Probitas Verkstadsklubben 10 AB

Probitas Verkstadsklubben 10 AB

Noter

Not 1 Uppskattningar och bedömningar

Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden  
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Nedskrivningsprövning på fastigheter
Företaget undersöker varje år om något nedskrivningssbehov föreligger för fastigheter. Inga variabler som  
påverkar värderingen har ändrats jämfört med tidigare värdering.

Not 2 Nettoomsättningens/rörelseresultatets fördelning

    
  2014

Nettoomsättning
Hyresintäkter   716
Summa   716

Den geografiska marknaden är i sin helhet Stor-Stockholmsområdet.

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

  2014
Försäljning till koncernföretag (% av nettoomsättningen)   0%
Inköp från koncernföretag (% av övriga externa kostnader)   -22%

Nettoomsättningen och rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande.

Ränteintäkter från koncernföretag 2014
Ränteintäkter från koncernföretag 1
Övriga ränteintäkter 0
Summa 1

Räntekostnader till koncernföretag 2014
Räntekostnader till koncernföretag -420
Övriga finansiella kostnader -1
Summa -421

Not 4 Fastighetsskatt

I övriga externa kostnader ingår fastighetsskatt med 21 tkr.
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Not 5 Arvoden och kostnadsersättningar
2014

PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget -35

Summa -35

Not 6 Personal och styrelse

Könsfördelning styrelse och VD   2014
Kvinnor (styrelsen)   2
Män (styrelsen)   5
Män (VD) 1

Summa   8

Bolaget har inte haft några anställda och har heller inte betalat ut några löner under räkenskapsåret.
    

Not 7 Byggnader och mark
  2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde   0
Årets inköp   23 977
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde   23 977

    
Ingående avskrivningar   0
Årets avskrivningar   -160
Utgående ackumulerade avskrivningar   -160

Utgående redovisat restvärde byggnader och mark 23 816

Fastighetsbeteckning
Verkstadsklubben 10, Rindögatan 26

Företagets fastighet utgörs av en bostadsfastighet vilken innehas för långsiktig uthyrning. Fastigheten klassificeras därför
som en förvaltningsfastighet i företaget. Förvaltningsfastighetens redovisade värde upgår till 23 816 tkr.

Fastigheten har förvärvats 2014-05-28 genom en underprisöverlåtelse. Det underliggande fastighetsvärdet vid förvärvet
uppgick till 42 000 tkr. Inför årets bokslut har företagsledningen gjort bedömningen att det verkliga värdet uppgår till
42 000 tkr.

Not 8 Bokslutsdispositioner
  2014

Erhållna koncernbidrag   300
Summa   300
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Not 9 Skatt på årets resultat
  2014

Aktuell skatt   -8
Uppskjuten skatt   8
Summa   0

2014
Redovisat resultat före skatt 0
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 0
Skatteeffekt på ej skattepliktiga intäkter/ej avdagsgilla kostnader -8
Redovisad skattekostnad -8

Not 10 Uppskjuten skatteskuld/skattefordran

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. 
Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skattefordringar.

  2014-12-31
Uppskjuten skattefordran avseende avskrivningar på byggnader 8

8

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2014-12-31

Förutbet försäkringspremier   10
Övriga förutbetalda kostnader 2
Summa   12

Not 12 Förändring av eget kapital  Fritt eget
kapital

Reserv- Övrigt fritt Summa eget
Aktiekapital fond eget kapital kapital

Insatt kapital 2013-12-18 50 0 0 50
Eget kapital 2013-12-31 50 0 0 50
Årets resultat   0 0
Eget kapital 2014-12-31 50 0 0 50

Bundet eget kapital

g p 50 0 0 50
    

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     
2014-12-31

Förutbetalda hyresintäkter   92
Övriga poster   108
Summa   199

Stockholm den 11 mars 2015

Sven Mannervik, Ordförande                                                                 Göran Johansson 
Birgitta Almhed      Johannes Nilsson
Claes Ericsson Karin Pettersson                                                      
Lars Fränne                                                               Samuel Borg, Extern verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2015

Jonas Grahn, Auktoriserad revisor                                        Susanne Westman, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Verkstadsklubben 10 AB, org.nr 556955-6490 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Verkstadsklubben 
10 AB för perioden 18 december 2013 - 31 december 2014.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Verkstadsklubben 10 AB:s finansiella ställning 
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Verkstadsklubben 10 AB för perioden 18 december 
2013 - 31 december 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

Stockholm den 13 mars 2015 

Jonas Grahn  
Auktoriserad revisor  

Susanne Westman 
Auktoriserad revisor 



46 Probitas Verkstadsklubben 10 AB

Granskningsrapport 

Till årsstämman i ProbitasVerkstadsklubben 10 AB 

Org nr 556955-6490 

 

Jag har granskat Probitas Verkstadsklubben 10 ABs verksamhet för år 2014. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag planerat och 
genomfört granskningen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. Min granskning grundar sig på en genomgång av styrelsens protokoll och övriga handlingar samt 
möte med bolagets auktoriserade revisor. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt 
uttalande nedan.  

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande 
direktören.  

 

Stockholm den 13 mars 2015 

 

 

Karin Sandström 
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Ägare: Probitas – Immanuelskyrkans förvaltnings AB.
Antal platser: Totalt 54 med dygnetruntomsorg, 
26 demens och 28 omvårdnadsplatser.
Antal medarbetare: 54 årsarbetare.
Omsättning: 44,0 miljoner kronor. 
Resultat efter finansiella poster: 1 481 tusentals kronor. 
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Immanuelskyrkans Vård AB

En meningsfull vardag ”Fokus för verksamheten under 2014 
har legat på kvalitet och trygghet. De boende ska verkligen 
känna att det här är deras hem. Generellt har äldrevården tidi-
gare varit uppbyggd på gemensamma aktiviteter; alla ska åka 
på utflykt samtidigt, titta på tv samtidigt, sjunga samtidigt. 
Nu satsar vi mera på att individen ska få bestämma över sin 
egen tid. Pensionärer blir beviljade platser på äldreboenden 
mycket senare i livet, vilket innebär att de är ofta är multi-
sjuka och har omfattande hälsoproblem. De boende orkar helt 
enkelt inte lika mycket och det är vår uppgift att se till att de 
ändå får ett meningsfullt liv. Det kan till exempel vara så att 
någon vill vila extra för att orka umgås med sina anhöriga. 

Vi har som alltid firat de stora högtiderna, men försöker 

också ha en del festligheter i den ”grå vardagen.” Vår personal 
är väldigt finurlig och hittar alltid på olika roliga saker, från 
att baka till att bjuda på musikuppträdande. Måltiderna är en 
viktig del i vardagen, inte bara smaken på maten utan också 
sällskapet är viktigt. Kryddor och dofter förgyller tillvaron och 
sätter igång minnen om hur det var förr. 

Vi är fortfarande Stockholms mest efterfrågade äldreboende 
och det är såklart roligt. Det skapar bland annat en bas för en god 
ekonomi och i år har vi kunnat satsa extra mycket på arbetsmiljön 
och bra hjälpmedel, som till exempel tippbara duschstolar. 
Efter sex år var det också dags för förnyande av teknik. Vårt 
larmsystem har gått igenom en omfattande uppdatering med 
bland annat nya, mer lätthanterliga telefoner för medarbetarna. 

Immanuelskyrkans Vård AB
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En rolig detalj som kanske säger något om vårt rykte är 
att vi i slutet av november hade ett japanskt tv-team här. 
De boende som deltog fick också se sig själva på japansk 
nyhetssändning. Eftersom programmet inte var översatt så får 
vi anta att det var positiv reklam vi fick. 

Under 2015 kommer vi att fortsätta lägga fokus på 
individuella aktiviteter och ständigt sträva efter att skapa en 
meningsfull vardag för våra boende.»

Sylvia Kivi, verksamhetschef och vd Immanuelkyrkans Vård AB

Företaget i korthet
Immanuelskyrkans Vård AB bedriver verksamhet i Löjtnants-
gården som är ett vård- och omsorgsboende beläget på Öst-
ermalm. Löjtnantsgården erbjuder 28 omvårdnadsplatser och 
26 demensplatser fördelade på fem enheter som ligger i den 
av Probitas ägda fastigheten på Löjtnantsgatan 8. Den som 
flyttar in erbjuds en lägenhet på ca 30 kvm med en genom-
tänkt arkitektur och utformning. Varje enskild hyresgäst möb-
lerar själv och sätter sin egen prägel på lägenheten. Löjtnants-
gården erbjuder god vård och omsorg utifrån individuella 
behov, önskemål och tidigare levnadsvanor. Immanuelskyrkans 
Vård AB har idag 54 årsanställda och kan därmed erbjuda hög 
personaltäthet och god kvalité för våra hyresgäster. För att 
flytta in på Löjtnantsgården krävs ett biståndsbeslut.

Vision
Löjtnantsgården är ett förstahandsval inom äldreomsorg. De 
boende har ett värdigt liv och upplever bästa möjliga välbefin-
nande genom omsorg, vård och livsmiljö i samspel.
 
Värdegrund
Arbetet utgår ifrån en humanistisk och kristen värdegrund. 
Detta innebär att varje boende såväl som personal är värdefull 
oavsett livshistoria, religiös och etnisk bakgrund. Alla är unika 
och vår uppgift på Löjtnantsgården är att se den boende 
och varandra utifrån den hon/han är. Vi ska tillgodose den 
boendes behov på ett individuellt sätt och ta hänsyn till varje 
medarbetares förutsättningar samt att den boende ska ha ett 
värdigt liv och uppleva bästa möjliga välbefinnande varje dag.

Affärsidé
Vi bedriver, utvecklar och förnyar vård och omsorg om äldre. 
Vi är ett alternativ för personer för vilka den kristna värde-
grunden är viktig.

Immanuelskyrkans Vård AB
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Styrelse
Från vänster: 
Sven-Erik Wånell
Johan Bohman
Eva Pilenvik
Agneta Dalemark
Sylvia Kivi, verksamhetschef och vd fr 140401 adjungerad

Samuel Borg ordförande
Bengt-Olov Tengmark

Ej med på bild: 
Johan Sahlén
Liselott Engelbertsson, vd till 140331 adjungerad

Intäkter 2014 Rörelsekostnader 2014

Vårdintäkter Stockholm Stad 73%
Vårdintäkter övriga kommuner 15%
Hyresintäkter 11%
Övriga intäkter 1%

Personalkostnader 65%
Avskrivningar 1%
Övriga externa kostnader 15% 
Hyror 19%

Immanuelskyrkans Vård AB
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Immanuelskyrkans Vård AB 
Organisationsnummer 556228-8257 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Immanuelskyrkans 
Vård AB avger härmed följande årsredovisning för år 2014. 
 
Information om verksamheten 
Immanuelskyrkans Vård AB driver sedan 2008 äldrevård med 
dygnetruntomsorg vid Löjtnantsgården, Löjtnantsgatan 8 i 
Stockholm. Löjtnantsgården har 54 platser uppdelade på 28 
omvårdnadsplatser fördelade på två enheter à 14 platser och 26 
demensplatser fördelade på tre enheter. Merparten av platserna 
köps av Stockholm stad.  
 
För att flytta in krävs biståndsbeslut.Löjtnantsgården har 
möjlighet att erbjuda förtur i kön hos Stockholms stad till alla 
boende, även ensamstående, på seniorboendet, Löjtnantsgatan 
8. Detta gör att de kan behålla sitt sociala nätverk. 
 
Omsorgen och omvårdnaden utgår från den enskilda individens 
önskemål och behov.    
  
Översikt över resultat och ställning 
Årets resultat efter finansiella poster är 1 481(1 068) tkr. 
 
Under 2013 gjordes de sista avskrivningarna på de inventarier 
som inköptes vid verksamhetens start, vilket 2014 ger lägre 
kostnader för avskrivningar jämfört mot föregående år. 
 
Antalet fakturerade vårddygn för 2014 har varit 19 672 (19 642) 
av 19 710 (19 710) möjliga. Beläggningen har i snitt varit 99,8% 
(99,7). 
 
Händelser under verksamhetsåret 
Från och med 2014 har Stockholm stad ett nytt 
ersättningssystem. Bytet av ersättningssystem har påverkat 
bolaget marginellt. 
 
Löjtnantsgården har fått väldigt bra omdömen i Stockholms stads 
brukarundersökning 2014. Löjtnantsgården är ett mycket populärt 
boende och kön 2014 är den längsta i Stockholm stad.  
 
Vårdtyngden har ökat de senaste åren. Detta beror på att många 
flyttar till Löjtnantsgården från andra boenden och de som har fått 
biståndsbeslut är multisjuka. 
 
Personalomsättningen har liksom tidigare varit låg. Under året 
har Löjtnantsgården fortsatt att delta i en satsning från Stockholm 
stad där ungdomar har besökt Löjtnantsgården i syfte att få dem 
mer intresserade av vårdyrket. 
 
Vid egna utförda enkätundersökningar har en hög kundnöjdhet 
uppmätts. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ägarförhållanden 
Bolaget ägs till 100 procent av Probitas - Immanuelskyrkans 
Förvaltnings AB (556534-9734). 
 
Resultat och 
ställning i tkr 

2014 2013 2012 2011 

Nettoomsättning 44 037 42 088 41 199 39 269 
Resultat efter 
finansiella poster 1 481 1 068 378 88 

Balansomslutning 12 333 10 172 10 004 9 683 
Medeltalet anställda 54 53 54 53 
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets 
utgång. 
  
Framtida utveckling 
Målet är att bibehålla den höga kvaliteten med mycket nöjda 
boende och anhöriga/närstående. Det arbetas ständigt med 
kontakt i omvärlden att säkerställa inflödet av nya vårdtagare. För 
lång kö är dock en belastning då den försenar erbjudandet av 
nya boende plats vilket innebär uteblivna vårdersättningar för 
vakanta dagar. 
 
Behovet av att återinvestera inventarier ökar under kommande år 
då verksamheten nu har bedrivits i mer än fem år. 
 
Förslag till vinstdisposition i tkr 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 
Balanserat resultat 4 277 
Årets resultat       674 
  4 951 
  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att: 
  
I ny räkning överföres                     4 951 
  
Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals 
kronor (tkr). Belopp inom parentes avser föregående år. 
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Resultaträkning Not 2014-01-01  2013-01-01
  2014-12-31  2013-12-31

Nettoomsättning 2,3 44 037  42 088

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3,4,5 -14 650  -14 180
Personalkostnader 6 -27 790  -26 583
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 -87  -276
Övriga rörelsekostnader -36 0
Summa rörelsekostnader -42 563 -41 039

Rörelseresultat 1 475 1 049

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 8 6  19
Summa resultat från finansiella poster 6 19

Resultat efter finansiella poster 1 481 1 068

Bokslutsdispositioner 9 -595  -107
Skatt på årets resultat 10 -212 -226

ÅRETS RESULTAT 674 735
   

Immanuelskyrkans Vård AB
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Immanuelskyrkans Vård AB     

Balansräkning Not 2014-12-31   2013-12-31

TILLGÅNGAR     
    

Anläggningstillgångar     
    

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7 1 222   116

1 222 116
    

Summa anläggningstillgångar 1 222 116
    

Omsättningstillgångar     

Övriga fordringar     
Kund och hyresfordringar   3 550   3 120
Fordringar hos koncernföretag 7 004 6 295
Aktuella skattefordringar   284   269
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 227   194

11 065 9 878
    

Kassa och bank 46   178

Summa omsättningstillgångar 11 110 10 056
    

SUMMA TILLGÅNGAR 12 333 10 172
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Balansräkning Not 2014-12-31   2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
    

Eget kapital 11   
    

Bundet eget kapital     
Aktiekapital (10.000 aktier med kvotvärde 100 ) 1 000   1 000
Reservfond   200   200

1 200 1 200
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 4 277 3 542
Årets resultat   674   735

4 951 4 277

Summa eget kapital 6 151 5 477

Obeskattade reserver 12 1 105   510

Kortfristiga skulder     
    

Leverantörsskulder   1 468   760
Övriga skulder   394   489
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 3 215   2 936
Summa kortfristiga skulder 5 078 4 185

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 333 10 172
    

Ställda säkerheter Inga   Inga
Ansvarsförbindelser Inga   Inga

Immanuelskyrkans Vård AB
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Immanuelskyrkans Vård AB

Redovisnings- och värderingsprinciper

Beloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals kronor 
(tkr).

I årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste 
tusental. Detta medför att summering av siffror kan ge ett 
resultat som avviker från den angivna summan.

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen 
med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare 
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 och BFNAR 2012:1 (K3). 
Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse 
med tidigare år. Effekterna av övergången och skillnaderna i 
redovisningsprinciper mellan år 2013 och 2014 visas i not 14.

Intäkter
Nettomsättningen består av hyresintäkter, vårdintäkter och 
övriga intäkter. Uthyrningen klassificeras som operationell 
leasing eftersom den avser hyresavtal där de ekonomiska 
fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt 
väsentligt kvarstår hos leasegivaren. Hyresintäkterna redovisas i 
den period uthyrningen avser, och inte vid aviseringstillfället. 
Betalningar, enligt dessa avtal redovisas linjärt över 
leasingperioden. Vårdintäkter och övriga bidrag redovisas i den 
period som bidragen avser.

Ränteintäkter redovisas i den period de avser.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 
som gäller på balansdagen. Framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av 
en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas 
följande avskrivningsplaner:

Inventarier 5 år

Finansiella poster

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader 
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

L tö k ld
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i 
eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget 
kapital.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter 
avdrag för transaktionskostnader. 

Likvida medel
Företaget har medel på koncernkonto hos moderbolaget. Dessa 
klassificeras som fordran i balansräkningen.
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Immanuelskyrkans Vård AB

Noter

Not 1 Uppskattningar och bedömningar
Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av

dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 

identifierats innebär ingen betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 

nästkommande räkenskapsår. 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen och rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande.   

2014   2013
Nettoomsättning
Vårdintäkter 38 744   37 085
Hyresintäkter 4 615   4 479
Övriga intäkter 678   524
Summa 44 037 42 088

Det geografiska upptagningsområdet är i huvudsak Stockholms stad.

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag 2014   2013

Försäljning till koncernföretag (% av nettoomsättningen) 0%   0%
Inköp från koncernföretag (% av övriga externa kostnader) 64%   63%

Not 4 Arvoden och kostnadsersättningar 2014 2013

PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget -96 -94
Summa -96 -94

Not 5 Operationella leasingavtal 2014

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 8 636
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 15 113
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 8 636

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalet om hyra löper på 3 år med
möjlighet att förlänga avtalet med 3 år för varje gång. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på utvecklingen
av konsumentprisindex.
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Not 6 Personal och styrelse 2014   2013

Medeltalet anställda
Kvinnor 46   46
Män 8   7

54 53

2014   2013
Könsfördelning styrelse och VD
Kvinnor (styrelsen) 2   2
Män (styrelsen) 5   5
Kvinnor (VD) 1 1

8 8

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader 2014   2013
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD* -511   0
Övriga anställda -19 924   -19 074

-20 434   -19 074
      

Sociala kostnader -7 687   -7 389
  varav pensionskostnader till styrelse o VD* -146   0
  varav pensionskostnader till övriga anställda -1 321   -1 254

* Styrelsen får inget arvode för sitt styrelseuppdrag. Från och med 1 april är verksamhetschefen i vården även 
VD för bolaget.

Not 7 Materiella anläggningstillgångar
2014-12-31   2013-12-31

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 4 682   4 625
Årets inköp 1 228   95
Försäljning och utrangering -579 -38
Utgående anskaffningsvärde 5 331   4 682

      
Ingående avskrivningar -4 566   -4 328
Årets avskrivningar -87   -276
Försäljning och utrangering 543 38
Utgående avskrivningar -4 109   -4 566

      
Utgående planenligt restvärde 1 222 116

Not 8 Ränteintäkter 2014-12-31   2013-12-31

Ränteintäkter från koncernbolag 6   18
Övriga ränteintäkter 0 1
Summa 6 19
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Not 9 Bokslutsdispositioner 2014   2013

Förändring av avskrivningar utöver plan -275   236
Avsättning till periodiseringsfond -320 -343
Summa -595 -107

      

Not 10 Skatt på årets resultat     
2014   2013

Aktuell skatt -212   -226
Summa -212   -226

2014 2013
Redovisat resultat före skatt 886 960
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -195 -211
Skatteeffekt av ej avdagsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter -17 -15
Redovisad skattekostnad -212 -226

Fritt eget
kapital

Not 11 Förändring av eget kapital  Reserv- Övrigt fritt Summa
Aktiekapital fond eget kapital eget kapital

Eget kapital 2012-12-31 1 000 200 3 542 4 742
Årets resultat 735 735
Eget kapital 2013-12-31 1 000 200 4 277 5 477
Årets resultat   674 674
Eget kapital 2014-12-31 1 000 200 4 951 6 151

Not 12 Obeskattade reserver 2014-12-31   2013-12-31

Skillnad mellan bokförda och planenliga avskrivningar 308   33
Periodiseringsfond tax 2013 134 134
Periodiseringsfond tax 2014 343 343
Periodiseringsfond tax 2015 320 0
Summa 1 105 510

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014-12-31   2013-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 2 402   2 289
Förutbetalda hyresintäkter 357 350
Övriga poster 456   297
Summa 3 215 2 936

      

Bundet eget kapital
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Not 14 Effekter av övergång till K3

Stockholm den 9 mars 2015
    

Samuel Borg, Ordförande Johan Sahlén
Johan Bohman Bengt-Olov Tengmark
Agneta Dalemark Sven Erik Wånell                                                                         
Eva Pilenvik Sylvia Kivi, Extern verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2015

Jonas Grahn, Auktoriserad revisor Susanne Westman, Auktoriserad revisor

Detta är den första årsredovisning för Immanuelskyrkans Vård AB som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som har tillämpats 2014 återfinns
under rubriken Redovisnings- och värderingsprinciper. Uppgifterna för jämförelseåret har upprättats enligt de principer som 
tillämpades föregående år. 

Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en
övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och
värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. Immanuelskyrkans Vård AB har utnyttjat mindre företags möjlighet att upprätta
ingångsbalansräkning per 1 januari 2014, varför inga jämförelsetal har räknats om.

Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i årsredovisningen,
varken för 2013 eller 2014.
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Immanuelskyrkans Vård AB, org.nr 556228-8257 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Immanuelskyrkans Vård AB för år 2014.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Immanuelskyrkans Vård AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Immanuelskyrkans Vård AB för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Stockholm den 13 mars 2015 

Jonas Grahn  
Auktoriserad revisor  

Susanne Westman 
Auktoriserad revisor 
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Granskningsrapport 

Till årsstämman i Immanuelskyrkans Vård AB 

Org nr 556228-8257 

 

Jag har granskat Immanuelskyrkans Vård ABs verksamhet för år 2014. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag planerat och 
genomfört granskningen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. Min granskning grundar sig på en genomgång av styrelsens protokoll och övriga handlingar samt 
möte med bolagets auktoriserade revisor. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt 
uttalande nedan.  

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande 
direktören.  

 

Stockholm den 13 mars 2015 

 

 

Karin Sandström 
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Ägare: Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB.
Bildades: 1974. 
Antal rum: 271.
Antal medarbetare: 77.
Omsättning: 100,8 miljoner kronor. 
Resultat efter finansiella poster: 6,1 miljoner kronor. 



65

Hotel Birger Jarl

En nödvändig och lyckad uppgradering. ”2014 har varit 
det första verksamhetsåret sedan 2010 utan större renove-
ringar och det har varit underbart att få lägga allt fokus på att 
driva hotell igen. Renoveringen var dock, med dagens ständigt 
ökande konkurrens, helt nödvändig och vi har fått oerhört fin 
feedback från våra gäster. Beläggningen blev fortsatt hög och 
jämn och vi har också lyckats höja våra snittpriser, vilket var 
ett viktigt mål för året. 

Vårt arbete under 2014 har även omfattat en stor del 
omvärldsbevakning. Trenderna i hotellbranschen går bland 
annat mot att gästerna efterfrågar enklare och mer slimmade 
hotellprodukter. De är vana resenärer som sköter sig själva 

och söker prisvärda alternativ men utan att tumma på teknik, 
kvalitet och komfort. Våra konkurrenter finns inom nya seg-
ment, som Airbnb och budgethotellen, och vi måste givetvis 
möta dessa förändringar. 

Vi har också lagt mycket arbete på vår digitala försäljning 
och närvaro i sociala medier, som blir allt viktigare. Bland an-
nat har vi lanserat maskoten Buddy, vår kvalitetssäkrare som 
dyker upp både på Facebook och Instagram, vilket har gett 
oss en hel del följare. Vi har också under året startat en chatt 
på hemsidan, där gäster och potentiella besökare snabbt kan 
få kontakt med oss. Chatten bemannas av medarbetare i re-
ception och bokning.  

Hotel Birger Jarl AB
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För att säkerställa att vi bevakar och hanterar dessa tren-
der och förändringar har vi bildat en framtidskommitté, med 
representanter från alla våra avdelningar.  

Vi har under året anställt ny köksmästare och hotellchef 
och kunnat fortsätta vår verksamhet med bibehållen kvalitet. 

För tionde året i rad höll vi vår julkonsert som återigen 
blev fantastiskt lyckad och uppskattad. Konserten har verk-
ligen hittat sin form och man ser att artisterna själva har 
väldigt kul på scenen. Också vår after work med livemusik har 
utvecklats och är mycket välbesökt. 

Under 2015 kommer vi att fortsätta jobba hårt med vår 
digitala försäljning. Vi kommer också att jobba mycket med 
employer branding, det vill säga stärka vårt varumärke ur 
arbetsgivarperspektiv, vilket är ett viktigt arbete i den allt 
hårdare konkurrensen om kompetenta medarbetare.”

Marianne Hultberg, vd Hotel Birger Jarl

Företaget i korthet
Hotel Birger Jarl är ett fyrstjärnigt hotell beläget i centrala 
Stockholm. Hotellets lobby, bar och restaurang bildar ett 
ljust och välkomnande landskap. Hotellet erbjuder 271 ho-
tellrum med 494 bäddar samt en konferensvåning för totalt 
550 personer. Garage finns i fastigheten med hiss direkt upp 
till hotellet. Hotellet vänder sig till såväl affärs- som fritids-
resenärer och har en stor andel internationella gäster. Hotel 
Birger Jarl är medlem i branschorganisationen Visita – Svensk 
besöksnäring.

Hotel Birger Jarl AB ägs av Probitas – Immanuelskyrkans 
Förvaltnings AB. I koncernen ingår även Hotel Tegnérlunden 
AB, som också omfattar Hotel Micro, och Immanuelskyrkans 
Vård AB.

Vision
Vi ska bli Stockholms mest personliga affärs- & konferens-
hotell. Våra gäster ska känna att det inte finns något bättre 
hotell att bo på och våra medarbetare ska känna att det inte 
finns någon bättre arbetsplats.

Affärsidé
I syfte att nå en långsiktigt god avkastning, ska Hotel Birger 
Jarl erbjuda en attraktiv fullserviceprodukt. Genom kunniga 
och engagerade medarbetare ska gästens vistelse färgas av 
personlighet, värme och god service samt leda till nöjda och 
återkommande gäster.

  2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning tkr  100 700 89 540 74 668 72 775 82 556
Resultat efter finansiella poster  6 115 1 346 -694 -1 379 8 061
Beläggning, %  75,9 71,5 75,8 80,3 81,5
Logiintäkt per tillgängligt rum  773 686 672 710 751
Rörelsemarginal, %  5,8 1,5 -1,0 -1,9 9,8
Avkastning på eget kapital, %  72,1 16,2 -8,1 -15,7 82,0
Soliditet, %  36,9 40,0 40,5 42,2 45,0

Ställning och resultat

Definitioner:
Rörelsemarginal: Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoförsäljning.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av 
 justerat eget kapital.
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av summa skulder och eget kapital.

Hotel Birger Jarl AB
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Styrelse
Från vänster: 
Andreas Winnberg arbetstagarrepresentant
Thure Thorgren
Görel Byström Janarv
Samuel Borg ordförande
Marianne Hultberg vd adjungerad
Håkan Gustafsson
Ingvar Kvernes 

Ej med på bild: 
Margareta Norell Bergendahl
Anders Claesson

RevPAR – intäkt per tillgängligt rum (kr)
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Definitioner:
Rörelsemarginal: Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoförsäljning.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av 
 justerat eget kapital.
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av summa skulder och eget kapital.

Hotel Birger Jarl AB



68 Hotel Birger Jarl AB	
	

 
 
Hotel Birger Jarl AB 
Organisationsnummer 556102-0826 
 
Förvaltningsberättelse 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Hotel Birger Jarl AB 
avger härmed följande årsredovisning för 2014.   
 
Information om verksamheten 
Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet. 
 
Händelser under verksamhetsåret  
2014 var det första hela verksamhetsåret utan större 
renoveringsarbeten och störningar efter de senaste årens 
stora och lyckade uppgradering av hotellet. 
Samtliga våra ytor och hotellrum har därmed varit 
försäljningsbara och vi har kunnat återgå till en normal 
hotelldrift. 
 
Översikt över resultat och ställning 
Bolagets omsättning ökade med 12% jämfört med 2013 
(20%).  
 
Resultat och ställning 
 2014 2013 2012 2011    
Nettoomsättning 100 700 89 540 74 668 72 775   
Resultat efter 
Finansiella poster 6 115 1 346 -694 -1 379   
Balansomslutning 21 652 20 695 21 244 20 762   
Soliditet % 37,3 40,0 40,5 42,2   
 
I resultatet ingår marknadsmässig hyra till Probitas.  
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga speciella händelser efter räkenskapsårets utgång.  
 
  
Framtida utveckling  
En utmaning för stockholmshotellen är den fortsatt stora 
ökningen av tillkommande hotellprodukter. Hotel Birger Jarl 
måste därför löpande anpassa koncept och tjänster efter 
morgondagens förändrade resemönster och nya typer av 
konkurrenter på marknaden. 
 
Internetförsäljningen ökar fortsatt vilket ställer krav på nya 
kommunikationsplattformar och närvaro på nya platser.  
 
De stadigt ökande kostnaderna avseende internetförsäljning 
påverkar bolagets nettoresultat negativt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ägarförhållanden  
Bolaget ägs till 100% av Probitas - Immanuelskyrkans 
Förvaltnings AB (556534-9734) med säte i Stockholm. 
 
Förslag till vinstdisposition i tkr  
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
Balanserat resultat   4 698 
Lämnat koncernbidrag - 6 300 
Årets resultat    6 079   
Summa    4 477 
  
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 
I ny räkning balanseras 4 477 

	
Styrelsens yttrande över föreslaget koncernbidrag                            
Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans 
godkännande - lämnats med 6 300 tkr. 
 
Efter avdrag för föreslaget koncernbidrag uppgår bolagets 
soliditet till 37,3%. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets 
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. 
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes 
betryggande nivå.  
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i 
form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra 
erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 
kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln). 
 
 



69Hotel Birger Jarl AB

Hotel Birger Jarl AB 

Resultaträkning Not 2014-01-01  2013-01-01
 2014-12-31  2013-12-31

1, 17
Nettoomsättning 2, 6 100 700 89 540
Övrig rörelseintäkt  62 386
Summa intäkter 100 762 89 926

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -13 419 -12 552
Övriga externa kostnader 3, 16 -40 519 -37 530
Personalkostnader 4 -37 632 -35 335
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -3 045 -3 101
Övriga rörelsekostnader -29 -9
Summa rörelsens kostnader -94 644 -88 527

Rörelseresultat 6 118 1 399

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 6 18 17
Räntekostnader 6 -20 -69
Summa resultat från finansiella poster -2 -52

Resultat efter finansiella poster 6 115 1 346

Bokslutsdispositioner 7 -6 300 -1 600
Skatt på årets resultat 8 -36 -36

Årets resultat -221 -290
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Hotel Birger Jarl AB

Balansräkning
Not 2014-12-31  2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 250 300
Maskiner och inventarier 5 5 948 7 311
Pågående nyanläggning 9 543 1 168

6 741 8 779

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 10
Uppskjuten skattefordran 10 145 181

155 191

Summa anläggningstillgångar 6 896 8 970

Omsättningstillgångar

Varulager 11 352 294

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 588 4 409
Fordringar hos koncernföretag 12, 13 4 409 2 565
Skattefordran 1 405 1 430
Övriga fordringar 2 485 1 948
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 368 415

13 255 10 768

Kassa och bank 1 150 663

Summa omsättningstillgångar 14 756 11 725

SUMMA TILLGÅNGAR 21 652 20 695
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Hotel Birger Jarl AB

Balansräkning
Not 2014-12-31  2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14

Bundet eget kapital
Aktiekapital (30 000 aktier med kvotvärde 100 kr) 3 000 3 000
Reservfond 600 600

3 600 3 600

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 4 698 4 988
Årets resultat -221 -290

4 477 4 698

Summa eget kapital 8 077 8 298

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 698 2 930
Övriga skulder 1 003 996
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 8 874 8 471
Summa kortfristiga skulder 13 575 12 397

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 652 20 695

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Hotel Birger Jarls

Kassaflödesanalys
2014-12-31 2013-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 6 118 1 399
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

- avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 045 3 101

- utrangering av inventarier 10 1

Övriga poster som ej ingår i kassaflöde 0 -2

- valutakursresultat per balansdagen 1 1

Erhållen ränta 18 17

Erlagd ränta -20 -69

9 172 4 447

Betald inkomstskatt 25 -17

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 197 4 430

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -58 48

Förändring av rörelsefordringar -2 513 -1 273

Förändring av rörelseskulder 410 780

Förändring  av leverantörsskulder 768 -1 038

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 804 2 947

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 017 -1 679

Amortering långfristig fordran 0 312

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 017 -1 367

Finansieringsverksamheten

Lämnat koncernbidrag -6 300 -1 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 300 -1 600

Förändring av likvida medel 487 -20

Likvida medel vid årets början 663 683

Likvida medel vid årets slut 1 150 663
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Hotel Birger Jarl ABHotel Birger Jarl AB

äRedovisnings- och värderingsprinciperg g p p
Beloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals kronor anskaffningstidpunkten.Beloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals kronor 
(tkr)

anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som(tkr).

I årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnaderI årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste 

tusental Detta medför att summering av siffror kan ge ett
kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring avtusental. Detta medför att summering av siffror kan ge ett 

resultat som avviker från den angivna summan
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av 
en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäktresultat som avviker från den angivna summan. en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad

Fr o m räkenskapsåret 2014 pprättas årsredo isningen med
respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skri s a s stematiskt ö erFr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 

tillä i å d i i l (1995 1554) h
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
till å b dö d ttj d i d Nä till åtillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554) och 

B kfö i ä d ll ä åd BFNAR 2012 1
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 

k i i b b l f t täll b kt i fö k d f llBokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Å

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas:
tillämpades årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom  BFNAR 2008:1 (K2) Inventarier 5 årg ( )
och BFNAR 2012:1 (K3). Förbättring annans fastighet 20 år( ) g g

Intäkter OmsättningstillgångarIntäkter
Nettoomsättningen består av hotell- och restaurangförsäljning

Omsättningstillgångar
VarulagerNettoomsättningen består av hotell och restaurangförsäljning. 

Intäkterna redovisas i den period försäljningen skett
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet ochIntäkterna redovisas i den period försäljningen skett. 

Resebyråprovisioner avräknas från omsättningen
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet Erforderligt avdrag för inkurans harResebyråprovisioner avräknas från omsättningen. nettoförsäljningsvärdet.  Erforderligt avdrag för inkurans har 
gjorts

Leasing
gjorts. 

Leasing
S tli l i t l dä fö t t ä l t d i K flöd lSamtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas 

ti ll l i (h t l) tt t l ä
Kassaflödesanalys
K flöd l ätt li t i di kt t dsom operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 

finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden. Finansiella poster

Kundfordringar och övriga fordringar
Utländska valutor

g g g
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 

Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 
g g g g g

för poster med förfallodag mer än 12 månader efter s e oc ö us e på o d ga oc s u de a ö e se a a ä
nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga

ö pos e ed ö a odag e ä å ade e e
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga 

rörelsekostnader
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efterrörelsekostnader. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar Fordringar

Inkomstskatter
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker frånInkomstskatter 

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månaderAktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 

som gäller på balansdagen Uppskjutna skatter värderas utifrån
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader 
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringensom gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån 

de skattesatser och skatteregler som är besl tade före
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
redo isas som ränteintäkt i res ltaträkningende skattesatser och skatteregler som är beslutade före 

b l d
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
Lå k ld h l tö k ldbalansdagen.

f
Låneskulder och leverantörsskulder

åUppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas g g
överskott vid framtida beskattning.

g pp pp
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som g

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
p p

räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets g
legal rätt till kvittning.

p j p
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunktenlegal rätt till kvittning.

Aktuell skatt liksom förändring uppskjuten skatt redovisas i
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalasAktuell skatt, liksom förändring  uppskjuten skatt, redovisas i 

resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse 
eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital I sådana fall Likvida medeleller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatteeffekten i eget kapital

Likvida medel
Företaget har medel på koncernkonto hos moderbolaget Dessaredovisas även skatteeffekten i eget kapital. Företaget har medel på koncernkonto hos moderbolaget. Dessa 
klassificeras som fordran i balansräkningen

A lä i till å
klassificeras som fordran i balansräkningen.

Anläggningstillgångar
M t i ll lä i till å d i till k ff i ä dMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

i k t d k i i I k ff i ä d t i å t iftminskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den g p
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande y p g
utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenterutgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestandaläggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda 
ökar i förhållande till tillgångens värde vidökar i förhållande till tillgångens värde vid 
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Hotel Birger Jarl AB

Noter

Not 1 Uppskattningar och bedömningar

Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Företaget bedömer att inga betydande risker för väsentliga justeringar av redovisade värden föreligger. 

Not 2  Nettoomsättning

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande 2014 2013
Hotell- och restaurangverksamhet * 100 700 89 540
Summa 100 700 89 540

* Nettoomsättningen från 2013 års årsredovisning har i år
delats upp i "Nettoomsättning" respektive "Övrig rörelseintäkt".

Not 3  Övriga externa kostnader

PricewaterhouseCoopers AB 2014 2013
Revisionsuppdraget 88 97

Summa 88 97

Not 4  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014 2013

    Medeltalet anställda 77 75
    Kvinnor 53 49
    Män 24 26

   Könsfördelning styrelse och VD
   Kvinnor (styrelsen) 2 2
   Män (styrelsen) 6 6
   Kvinnor (VD) 1 1

9 9

I övriga externa kostnader ingår kostnader till revisorerna enligt följande:
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Forts. Not 4  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
   Löner och ersättningar och tantiem 1 018 1 047
   Pensionskostnader 378 256
   Övriga sociala kostnader 320 329
Summa löner och ersättningar 1 716 1 632

Övriga anställda
   Löner och ersättningar och tantiem 26 264 24 274
   Pensionskostnader 877 995
   Övriga sociala kostnader 7 909 7 510
Summa löner och ersättningar 35 050 32 778

Vid uppsägning av VD:s anställning är uppsägningstiden ett år från bolagets sida och tre månader från
VD:s sida.

Not 5 Materiella anläggningstillgångar
2014-12-31 2013-12-31

Förbättringar på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 1 000 1 000
Årets förbättringsutgifter - -
Försäljningar och utrangeringar - -
Utgående anskaffningsvärde 1 000 1 000

Ingående avskrivningar -700 -650
Årets avskrivningar -50 -50
Försäljning och utrangeringar - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -750 -700

Utgående planenligt restvärde 250 300

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 26 405 27 209
Årets inköp 1 642 1 349
Försäljningar och utrangeringar -997 -2 153
Utgående anskaffningsvärde 27 050 26 405

Ingående avskrivningar -19 094 -18 195
Årets avskrivningar -2 995 -3 051
Försäljningar och utrangeringar 987 2 152
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 102 -19 094

Utgående planenligt restvärde 5 948 7 311



76 Hotel Birger Jarl AB

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2014 2013

Försäljning till koncernföretag (% av omsättningen) 5% 5%
Inköp från koncernföretag (% av omsättningen) 29% 30%

Ränteintäkter 2014 2013
Ränteintäkter från koncernföretag 1 2
Övriga ränteintäkter 17 15
Summa 18 17

Räntekostnader
Räntekostnader till koncernföretag -19 -69
Övriga räntekostnader -1 0
Summa -20 -69

Not 7 Bokslutsdispositioner 2014 2013

Lämnade koncernbidrag -6 300 -1 600

Not 8 Skatt på årets resultat
2014   2013

Aktuell skatt 0   0
Uppskjuten skatt -36 -36
Summa -36   -36

Redovisat resultat före skatt -221 -290
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 0 0
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter 0 0

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 1 168 838
Under året nedlagda kostnader 543 1 168
Under året genomförda omklassificeringar -1 168 -838
Utgående redovisat värde 543 1168

Not 10  Uppskjuten skattefordran
2014-12-31 2013-12-31

Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader 145 181
Summa 145 181

Not 11  Varulager
2014-12-31 2013-12-31

Råvaror och förnödenheter 352 294
Summa 352 294
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Not 12  Fordringar hos koncernföretag
2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 2 565 1 693
Tillkommande fordringar 1 844 872
Ianspråktagna fordringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 409 2 565
Utgående redovisat värde 4 409 2 565

Not 13  Beviljade krediter
2014-12-31 2013-12-31

Underkonto till koncernkonto i SEB, beviljad kredit 15 000 15 000

Not 14 Förändring av eget kapital
Fritt Summa 

Aktiekapital Reservfond eget kapital eget kapital
Eget kapital 2013-12-31 3 000 600 4 698 8 298
Årets resultat -221 -221
Eget kapital 2014-12-31 3 000 600 4 477 8 077

Not 15  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014-12-31 2013-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 5 303 4 553
Semesterlöneskuld 2 898 2 853
Övriga poster 673 1 065
Summa 8 874 8 471

Not 16 Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 20 000
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 15 000

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 25 678

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. 
Avtalet om hyra löper på 3 år, till 2016-09-30. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på företagets 
omsättningstillväxt. 

Not 17 Effekter av övergång till K3

Detta är den första årsredovisningen för Hotel Birger Jarl AB som upprättas enligt BFNs allmänna råd BFNAR 
och koncernredovisning: (K3). De redovisningsprinciper som återfinns under "Redovisnings- och värderingsprinciper" har 
tillämpats när årsredovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras
per 31 december 2013, samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning
(ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2013, tidpunkten för övergång till K3).

Bundet eget kapital
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Forts. Not 17 Effekter av övergång till K3

Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas.
Vid en övergång till K3 upprättas en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper
tillämpas retroaktivt. När bolagets ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare
årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången
från tidigare redovisningsprinciper har påverkat bolagets ställning visas i de tabeller som följer nedan.

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar bolaget:
- Bolaget har tidigare redovisat erhållna koncernbidrag direkt i eget kapital men har enligt de nya K3-reglerna
  rubricerat om dessa så att de istället redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Ovanstående har påverkat resultaträkning och balansräkning 2013 på följande sätt:

K3-förändringar i resultaträkning Resultat pos- Resultat pos-
ter 2013 enl Effekter av ter 2013 enl
tid principer K3 2013 K3-regler

Resultat efter finansiella poster 1 346 0 1 346
Bokslutsdispositioner 0 -1 600 -1 600
Skatt på årets resultat -388 352 -36
Årets resultat 958 -1 248 -290

K3-förändingar i balansräkning Fritt eget kap Fritt eget kap
enl tidigare Effekter av enl K3-regler
principer K3 2013 (ing bal räkn)

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 4 988 0 4 988
Lämnat koncernbidrag -1 600 1 600 0
(Skatt avseende koncernbidrag) 352 -352 0
Årets resultat 958 -1 248 -290
Summa fritt eget kapital 4 698 0 4 698

Stockholm den 10 mars 2015

Samuel Borg, Ordförande Håkan Gustafsson
Görel Byström Janarv Anders Claesson
Ingvar Kvernes Margareta Norell Bergendahl
Thure Thorgren Marianne Hultberg, Extern Verkställande direktör
Andreas Winnberg, Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2015

Susanne Westman, Auktoriserad revisor
Jonas Grahn, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Hotel Birger Jarl AB, org.nr 556102-0826

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel Birger Jarl 
AB för år 2014.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Hotel Birger Jarl ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Hotel Birger Jarl AB för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 13 mars 2015 

Joan Grahn 
Auktoriserad revisor 

Susanne Westman  
Auktoriserad revisor  
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Granskningsrapport 

Till årsstämman i Hotel Birger Jarl AB 

Org nr 556102-0826 

 

Jag har granskat Hotel Birger Jarl ABs verksamhet för år 2014. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag planerat och 
genomfört granskningen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. Min granskning grundar sig på en genomgång av styrelsens protokoll och övriga handlingar samt 
möte med bolagets auktoriserade revisor. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt 
uttalande nedan.  

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande 
direktören.  

 

Stockholm den 13 mars 2015 

 

 

Karin Sandström 
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Ägare: Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB.
Bildades: 1966. Ägt av Probitas – Immanuelskyrkans 
Förvaltnings AB sedan 2004. 
Antal rum: 102 (Micro 33). 
Antal medarbetare: 20. 
Omsättning: 32,3 miljoner kronor.
Resultat efter finansiella poster: 3 miljoner kronor. 
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Hotel Tegnérlunden

Positivt med trend mot personligare hotell. ”På Hotel 
Tegnérlunden känner vi, i kanske ännu större utsträckning än 
på Hotel Birger Jarl, av den ökade konkurrensen inom bud-
getsegmentet. Det gör renoveringarna nödvändiga och under 
året har vi fortsatt med den löpande korridorrenoveringen 
och färdigställt ytterligare ett våningsplan. Något som dock 
är väldigt positivt för oss är trenden mot en större efterfrå-
gan på personligare hotell. Våra gäster kommenterar ofta hur 

hemtrevligt och trivsamt hotellet är.
Vår strävan efter att anpassa både koncept, försäljnings- 

och kommunikationskanaler till morgondagens resenärer har 
varit lika stark för Hotel Tegnérlunden som för Hotel Birger 
Jarl, och aktiviteterna har i mycket följt varandra. Vi har bland 
annat inlett ett arbete med att granska hur och var vi mest 
effektivt kan kommunicera med olika målgrupper i sociala 
medier.  

Hotel Tegnérlunden AB
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Personalomsättningen har varit fortsatt låg, vilket är 
mycket glädjande. Inte minst eftersom personalen är ett av 
våra viktigaste, för att inte säga allra viktigaste, konkurrens-
medel. 

Under 2015 kommer vi att arbeta vidare med att förstå 
och bemöta den nya generationens resemönster och värde-
ringar. Vi kommer att utveckla vår distributionsstrategi yt-
terligare och renovering av hotellrum samt ett antal badrum 
kommer att påbörjas.”

Marianne Hultberg, vd Hotel Tegnérlunden 

Företaget i korthet
Hotel Tegnérlunden är ett familjärt, trestjärnigt hotell med 
frukostmatsal och lobbybar där det serveras enklare maträt-
ter. Hotellet är beläget vid lugna och trivsamma Tegnérlun-
den, en park mitt i Stockholm.

Hotellet har 102 rum som är fördelade på sju våningar där 
frukostmatsalen ligger på översta våningen med härlig utsikt 
över Stockholms takåsar. I fastigheten finns garage med hiss 
direkt upp i hotellet.

Hotel Tegnérlunden omfattar även Hotel Micro, ett en-
stjärnigt hotell med 33 kabinrum, inrymt i bottenvåningen på 
Hotel Tegnérlunden. Hotellen drivs som ett gemensamt bolag 
men marknadsförs som två skilda varumärken. Båda hotel-
len är medlemmar i branschorganisationen Visita – Svensk 
besöksnäring. 

Hotel Tegnérlunden AB ägs av Probitas – Immanuelskyr-
kans Förvaltnings AB. I koncernen ingår även Hotel Birger Jarl 
AB och Immanuelskyrkans Vård AB.

Vision
Vi ska erbjuda det mest trivsamma och familjära boendet i 
Stockholms innerstad. Våra gäster ska känna att det inte finns 
något bättre hotell att bo på och våra medarbetare ska känna 
att det inte finns någon bättre arbetsplats.

Affärsidé
I syfte att nå en långsiktigt god avkastning ska Hotel Teg-
nérlunden utgöra det mest prisvärda alternativet inom det 
trestjärniga segmentet i Stockholms innerstad för såväl af-
färs- som privatresenären. Verksamheten ska präglas av per-
sonlighet, värme och ett familjärt bemötande.

 2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning tkr 32 323 32 165 30 968 31 528 29 758
Resultat efter finansiella poster 3 042 3 811 3 506 3 791 3 051
Soliditet, % 29 23,8 23,1 16,5 18,5
  

Definitioner:
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av summa skulder och eget kapital.

Ställning och resultat

Hotel Tegnérlunden AB
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Styrelse
Från vänster: 
Thure Thorgren
Görel Byström Janarv
Samuel Borg ordförande
Marianne Hultberg vd adjungerad
Håkan Gustafsson
Ingvar Kvernes 

Ej med på bild: 
Margareta Norell Bergendahl
Anders Claesson

Beläggning (%) Exklusive Hotel Micro RevPar – intäkt per tillgängligt rum (kr) Exklusive Hotel Micro

2010 2011 2012 2013 20142010 2011 2012 2013 2014 
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Hotel Tegnérlunden AB  
Organisationsnummer 556653-3427 
   
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Hotel Tegnérlunden 
AB avger härmed följande årsredovisning för 2014.   
 
Information om verksamheten 
Bolaget bedriver hotellverksamhet under varumärkena Hotel 
Tegnérlunden och Hotel Micro. 
 
Händelser under verksamhetsåret  
2014 är att betrakta som ett normalår utan några dramatiska 
händelser. En rumskorridor har renoverats och stort fokus har 
legat på den ökade försäljningen via olika internetkanaler. 
 
Översikt över resultat och ställning 
Bolagets omsättning ökade med 0,6 % jämfört med 2013 
(4%).  
 
Resultat och ställning 
 2014 2013 2012 2011  
Nettoomsättning 32 323 32 165 30 968 31 528 
Resultat efter 
Finansiella poster 3 042 3 811 3 506 3 791 
Balansomslutning 5 493 5 878 6 442 9 027 
Soliditet % 29,0 23,8 23,1 16,5 
  
I resultatet ingår marknadsmässig hyra till Probitas.  
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat. 
 
Framtida utveckling  
En utmaning för stockholmshotellen är den fortsatt stora 
ökningen av tillkommande hotellprodukter. Hotel Tegnérlunden 
måste därför löpande anpassa koncept och tjänster efter 
morgondagens förändrade resemönster och nya typer av 
konkurrenter på marknaden. 
 
Internetförsäljningen ökar fortsatt vilket ställer krav på nya 
kommunikationsplattformar och närvaro på nya platser.  
 
De stadigt ökande kostnaderna avseende internetförsäljning 
påverkar bolagets nettoresultat negativt. 
 
Ägarförhållanden  
Bolaget ägs till 100 % av Probitas - Immanuelskyrkans 
Förvaltnings AB (556534-9734) med säte i Stockholm. 
 
Förslag och motivering till vinstdisposition i tkr  
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
Balanserat resultat  1 300 
Lämnade koncernbidrag  -3 000  
Årets resultat   3 042 
Summa   1 342 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:  
I ny räkning balanseras: 1 342 
 
Styrelsens yttrande över föreslaget koncernbidrag                            
Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans 
godkännande - lämnats med 3 000 tkr. 
 
Efter avdrag för föreslaget koncernbidrag uppgår bolagets 
soliditet till 29 %. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets 
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. 
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes 
betryggande nivå.  
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i 
form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra 
erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 
kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln). 
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Resultaträkning Not 2014-01-01  2013-01-01
 2014-12-31  2013-12-31

1,15
Nettoomsättning 2, 11 32 323 32 165
Övrig rörelseintäkt 61 4
Summa intäkter 32 384 32 169

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 769 -2 695
Övriga externa kostnader 3,14 -17 615 -16 805
Personalkostnader 4 -8 613 -8 427
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -344 -436
Övriga rörelsekostnader -12 -21
Summa rörelsens kostnader -29 352 -28 384

Rörelseresultat 3 032 3 785

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 11 11 26
Summa resultat från finansiella poster 11 26

Resultat efter finansiella poster 3 042 3 811

Bokslutsdispositioner 12 -3 000 0
Skatt på årets resultat 13 -1 -858

Årets resultat 42 2 953
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Balansräkning
Not 2014-12-31  2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 5 273 516

273 516

Summa anläggningstillgångar 273 516

Omsättningstillgångar

Varulager 6 50 47

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 894 875
Fordringar hos koncernföretag 7,8 3 187 2 658
Skattefordran 349 351
Övriga fordringar 513 1 217
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 164 161

5 109 5 264

Kassa och bank 60 51

Summa omsättningstillgångar 5 219 5 361

SUMMA TILLGÅNGAR 5 493 5 878
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Balansräkning
Not 2014-12-31  2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier med kvotvärde 100 kr) 100 100

100 100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 300 1 388
Lämnat koncernbidrag 0 -3 900
(Skatt avseende koncernbidrag) 0 858
Årets resultat 42 2 953

1 342 1 300

Summa eget kapital 1 442 1 400

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 935 1 290
Skulder till koncernföretag 387 406
Övriga skulder 375 270
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 354 2 512
Summa kortfristiga skulder 4 051 4 478

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 493 5 878

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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äRedovisnings- och värderingsprinciperg g p p

Beloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals kronorBeloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals kronor 
(tkr) Anläggningstillgångar(tkr).
I årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdeI årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste 

tusental Detta medför att summering av siffror kan ge ett
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar I anskaffningsvärdet ingår utgiftertusental. Detta medför att summering av siffror kan ge ett 

lt t ik f å d i
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 

di kt k hä fö till fö ä t till åresultat som avviker från den angivna summan. som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
R li ti i t kti li ti fö l t id tt i

F äk k å 2014 ä å d i i
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 

lä i ill å d i Ö i ö l i äk k iFr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive 
Ö(1995:1554) med tillämpning av årsredovisningslagen och Övrig rörelsekostnad.

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över g
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare 

gg g g g y
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas g g ( ) g

tillämpades årsredovisningslagen (1995:1554) och 
g g y j p g g

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall p g g ( )
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2)

g pp ,
tillgångens restvärde.Bokföringsnämndens allmänna råd förutom  BFNAR 2008:1 (K2) 

och BFNAR 2012:1 (K3)
tillgångens restvärde. 
Följande avskrivningstider tillämpas:och BFNAR 2012:1 (K3). Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier 5 år

Anpassning av jämförelsetal för 2013 har ej gjorts
Inventarier 5 år

Anpassning av jämförelsetal för 2013 har ej gjorts.

Intäkter OmsättningstillgångarIntäkter
Nettoomsättningen består a hotell och resta rangförsäljning

Omsättningstillgångar
V lNettoomsättningen består av hotell- och restaurangförsäljning. 

I täkt d i i d i d fö älj i k tt
Varulager
V l t ä d till d t lä t k ff i ä d tIntäkterna redovisas i den period försäljningen skett. 

R b å i i äk f å ätt i
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet

Resebyråprovisioner avräknas  från omsättningen. och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag 
för inkurens har gjorts.

Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare Finansiella posterg g g g
redovisas som operationell leaseing (hyresavtal), 

p
Kundfordringar och övriga fordringarp g ( y ),

oavsett om avtalen är finansiella eller operationella.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantagoa se o a a e ä a s e a e e ope a o e a

Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efterLeasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt

över leasingperioden
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen vilka klassificeras som anläggningstillgångaröver leasingperioden. balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter

Utländska valutor
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar FordringarUtländska valutor

Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker frånVinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 

nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 

k d ä t h h lö tid ö ti d 12 å dnettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga 
ö l k t d

marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader 
d i till tt di k t t ä d h tid ä d fö ä d irörelsekostnader. redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 

I k k
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler Låneskulder och leverantörsskulder
som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till g p g pp j
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer g
balansdagen.

g g j
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalasba a sdage

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden somUppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 

andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentetsandra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 
effektivränta Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunktenutsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalasöverskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning Lik id d llegal rätt till kvittning.
Akt ll k tt lik fö ä d i kj t k tt d i i

Likvida medel
Fö t t h d l å k k t h d b l t DAktuell skatt, liksom förändring  uppskjuten skatt, redovisas i 

lt t äk i i t k tt ä hä fö li till hä d l
Företaget har medel på koncernkonto hos moderbolaget. Dessa 
kl ifi f d i b l äk iresultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse 

å f
klassificeras som fordran i balansräkningen.

eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
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Noter

Not 1 Uppskattningar och bedömningar

Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Företaget bedömer att inga betydande risker för väsentliga justeringar av redovisade värden föreligger. 

Not 2  Nettoomsättning

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande 2014 2013
Hotell- och restaurangverksamhet 32 323 32 165
Summa 32 323 32 165

Not 3  Övriga externa kostnader

PricewaterhouseCoopers AB 2014 2013
Revisionsuppdraget 69 64

Not 4  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014 2013

Medeltalet anställda 20 19
    Kvinnor 16 16
    Män 4 3

Könsfördelning styrelse och VD
   Kvinnor (styrelsen) 2 2
   Män (styrelsen) 5 5
   Kvinna (VD) 1 1

8 8
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD - -

Övriga anställda
   Löner och ersättningar 6 358 6 226
   Pensionskostnader 172 246
   Övriga sociala kostnader 1 982 1 875
Summa löner och ersättningar 8 512 8 347

I övriga externa kostnader ingår kostnader till revisorerna enligt följande:



92 Hotel Tegnérlunden AB

Not 5 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 4 855 4 742
Årets inköp 101 124
Försäljningar och utrangeringar -24 -11
Utgående anskaffningsvärde 4 932 4 855

Ingående avskrivningar -4 339 -3 911
Årets avskrivningar -344 -439
Försäljning och utrangeringar 24 11
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 659 -4 339

Utgående planenligt restvärde 273 516

Not 6  Varulager
2014-12-31 2013-12-31

Råvaror och förnödenheter 50 47
Summa 50 47

Not 7 Beviljade krediter
2014-12-31 2013-12-31

Underkonto till koncernkonto i SEB, beviljad kredit 1 500 1 500

Not 8 Fordringar hos koncernföretag
2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 2 658 3 147
Tillkommande fordringar 529 0
Ianspråktagna fordringar 0 -489
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 187 2 658
Utgående redovisat värde 3 187 2 658

Not 9  Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Fritt Summa
Aktiekapital eget kapital eget kapital

Eget kapital 2013-12-31 100 1 300 1 400
Årets resultat 42 42
Eget kapital 2014-12-31 100 1 342 1 442

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014-12-31 2013-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 1 062 1 044
Semesterlöneskuld 705 718
Övriga poster 587 750
Summa 2 354 2 512
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Not 11  Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2014 2013

Försäljning till koncernföretag (% av omsättningen) 0% 0%
Inköp från koncernföretag (% av omsättningen) 45% 43%

Ränteintäkter från koncernföretag 11 21

Not 12 Bokslutsdispositioner 2014 2013

Lämnade koncernbidrag 3 000 *
* Ej redovisat över resultaträkningen.

Not 13  Skatt på årets resultat
2014

Aktuell skatt -1
Summa -1

Redovisat resultat före skatt 42
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -1
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader/skattepliktiga intäkter 0

* Koncernbidrag ej redovisat över resultaträkningen.

Not 14 Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal: 2014-12-31
Förfaller till betalning inom ett år 9 519
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 19 038

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 9 281

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. 
Avtalet om hyra löper till den 2017-12-31. Storleken på de framtida leasingavgifterna
påverkas av utvecklingen av konsumentprisindex. 

Not 15 Effekter av övergång till K3

Detta är den första årsredovisningen för Hotel Tegnérlunden AB som upprättas enligt BFNs allmänna råd BFNAR 
2012:1 årsredovisning och koncernredovisning: (K3). De redovisningsprinciper som har tillämpats 2014 åter-
finns i "Redovisnings- och värderingsprinciper". Uppgifterna för jämförelseåret har upprättats enligt de principer som 
tillämpades föregående år. Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35: Första gången detta allmänna råd 
tillämpas. Vid en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s
redovisnings - och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. Hotel Tegnérlunden AB har utnyttjat möjlighet
att inte upprätta ingångsbalansräkning per 1 januari 2014, varför inga jämförelsetal har räknats om. 

Vid övergången har företaget tillämpat följande tillåtna undantag från retroaktiv tillämpning:
Koncernbidrag som tidigare inte redovisats som bokslutsdisposition har inte omklassificerats.
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Stockholm den 10 mars 2015

Samuel Borg, Ordförande Håkan Gustafsson
Görel Byström Janarv Anders Claesson
Ingvar Kvernes Margareta Norell Bergendahl
Thure Thorgren Marianne Hultberg, Extern  verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2015

Susanne Westman, Auktoriserad revisor
Jonas Grahn,  Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Hotel Tegnérlunden AB, org.nr 556653-3427 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hotel 
Tegnérlunden AB för år 2014.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Hotel Tegnérlunden ABs finansiella ställning 
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultatför året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Hotel Tegnérlunden AB för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 13 mars 2015 

Jonas Grahn 
Auktoriserad revisor 

Susanne Westman  
Auktoriserad revisor  
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Granskningsrapport 

Till årsstämman i Hotel Tegnérlunden AB 

Org nr 556653-3427 

 

Jag har granskat Hotel Tegnérlunden ABs verksamhet för år 2014. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag planerat och 
genomfört granskningen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. Min granskning grundar sig på en genomgång av styrelsens protokoll och övriga handlingar samt 
möte med bolagets auktoriserade revisor. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt 
uttalande nedan.  

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande 
direktören.  

 

Stockholm den 13 mars 2015 

 

 

Karin Sandström 
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Stensnäs Konferens AB  
Organisationsnummer 556534-9742  
 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen för Stensnäs Konferens AB avger härmed följande 
årsredovisning för 2014.   
 
Information om verksamheten 
Under året har bolaget varit vilande.  
 
Händelser under verksamhetsåret 
Bolaget har under året fått tillbaka pensionsförsäkringspremier 
från Fora gällande 2005-2006. 
 
Resultat och ställning 
 2014 2013 2012 2011   
 
Nettoomsättning 0 0 0 -2 
Resultat efter 
finansiella poster 36 -16 64 - 3 603 
Balansomslutning 564 2 103 4 034 4 086 
Antalet anställda 0 0 0 3  
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets 
utgång. 
 
Personal 
Bolaget har ingen anställd personal och ingen ersättning har 
betalats ut till styrelsen. 
 
Ägarförhållanden 
Bolaget ägs till 100% av Probitas - Immanuelskyrkans 
Förvaltnings AB (556534-9734). 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Förslag och motivering till vinstdisposition i tkr 
 
Till årstämmans förfogande står följande vinstmedel 
 
Balanserat resultat                                                           402 
Årets resultat                                                                      32 

433 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
  
I ny räkning överföres 433 
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2014-01-01  2013-01-01
Not 2014-12-31  2013-12-31

    
Nettoomsättning 2 0  0

    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 3 -43  -24
Personalkostnader 4 77  -9
Summa rörelsekostnader 34 -33

    
Rörelseresultat 34 -33

    
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter 5 2  17
Summa resultat från finansiella poster 2 17

    
Resultat efter finansiella poster 36 -16

    
Skatt på årets resultat 6 -4  0

    
ÅRETS RESULTAT 32 -16

Resultaträkning
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Balansräkning Not 2014-12-31   2013-12-31

TILLGÅNGAR         

Omsättningstillgångar       
        

Kortfristiga fordringar         
Fordringar hos koncernföretag 7 520   1 984
Aktuella skattefordringar 31 15
Summa kortfristiga fordringar 552 1 999

        
Kassa och bank 12   104

        
Summa omsättningstillgångar 564 2 103

        
SUMMA TILLGÅNGAR 564 2 103
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Balansräkning Not 2014-12-31   2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
        

Eget kapital 8       
        

Bundet eget kapital         
Aktiekapital (100 aktier med kvotvärde 1 000 ) 100   100
Reservfond   0   400

100 500
Fritt eget kapital         
Balanserat resultat 402 1 608
Årets resultat   32   -16

433 1 592
        

Summa eget kapital 533 2 092
      

Kortfristiga skulder       
Aktuella skatteskulder 4   0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 27   11
Summa kortfristiga skulder 31    11

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 564 2 103

      
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Stensnäs Konferens  AB

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen 
med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare 
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 och BFNAR 2012:1 (K3). 
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 
35. 

Effekterna av övergången och skillnaderna i 
redovisningsprinciper mellan år 2013 och 2014 visas i not 10.

Intäkter
Ränteintäkter redovisas i den period de avser.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 
som gäller på balansdagen. 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i 
eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget 
kapital.

Finansiella poster
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp 
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter 
avdrag för transaktionskostnader. 

Likvida medel
Företaget har medel på koncernkonto hos moderbolaget. Dessa 
klassificeras som fordran i balansräkningen.
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Noter

Not 1 Uppskattningar och bedömningar

Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
idintifierats innebär ingen betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår.

Företaget bedömer att inga betydande risker för väsentliga justeringar av redovisade värden föreligger. 

Not 2  Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2014 2013

Försäljningar till koncernföretag (% av nettoomsättningen) 0 0
Inköp från koncernföretag  (% av övriga externa kostnader) 21% 38%

Not 3 Arvoden och kostnadsersättningar
PricewaterhouseCoopers AB 2014 2013
Revisionsuppdraget -18 -5
Summa -18 -5

Not 4  Personal och styrelse
2014 2013

Könsfördelning styrelse
Kvinnor (styrelsen) 0 0
Män (styrelsen) 3 3

3 3
Bolaget har inte haft några anställda under året. Styrelsen får inget arvode för sitt styrelseuppdrag.

Not 5  Ränteintäkter
2014 2013

Ränteintäkter från koncernföretag 2 16
Övriga ränteintäkter 0 1
Summa 2 17

Not 6 Skatt på årets resultat    
2014   2013

Aktuell skatt 4   0
Summa 4   0

2014 2013
Redovisat resultat före skatt 36 -16
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 8 0
Skatteeffekt av ej avdagsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter 0 0
Skatt hänförlig till tidigare års redovisning -4 0
Redovisad skattekostnad 4 0
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Not 7  Fordringar hos koncernföretag 2014-12-31 2013-12-31

Tillgodohavande på koncernkontot 520 1 984
Beviljad kredit i underkonto till koncernkonto 3 300 3 300

Not 8  Förändring av eget kapital  Fritt eget
kapital

Reserv- Övrigt fritt Summa eget
Aktiekapital fond eget kapital kapital

Eget kapital 2012-12-31 2 000 400 1 608 4 008
Årets resultat -16 -16
Nedsättning av aktiekapitalet genom återbet till aktieäg -1 900 -1 900
Eget kapital 2013-12-31 100 400 1 592 2 092
Årets resultat 32 32
Utdelning -1 590 -1 590
Nedsättning av reservfond -400 400 0
Eget kapital 2014-12-31 100 0 433 533

Not 9  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014-12-31 2013-12-31

Övriga poster 27 11
Summa 27 11

Not 10 Effekter av övergång till K3

Bundet eget kapital

Detta är den första årsredovisningen för Stensnäs Konferens AB som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som har tillämpats 2014 återfinns
under rubriken Redovisnings- och värderingsprinciper. Uppgifterna för jämförelseåret har upprättats enligt de principer som tillämpades 
föregående år. 

Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en
övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och
värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. Stensnäs konferens AB har utnyttjat mindre företags möjlighet att upprätta
ingångsbalansräkning per 1 januari 2014, varför inga jämförelsetal har räknats om.

Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i årsredovisningen,

Stockholm den 11 mars 2015

Samuel Borg, Ordförande       
Göran Johansson
Sven Mannervik

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2015

Jonas Grahn, Auktoriserad revisor
Susanne Westman, Auktoriserad revisor

Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i årsredovisningen,
varken för 2013 eller 2014.
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Stensnäs Konferens AB, org.nr 556534-9742 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stensnäs 
Konferens AB för år 2014.  

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stensnäs Konferens AB:s finansiella ställning 
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för Stensnäs Konferens AB 
för år 2014. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

Stockholm den 13 mars 2015 

Jonas Grahn  
Auktoriserad revisor  

Susanne Westman 
Auktoriserad revisor 
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Granskningsrapport 

Till årsstämman i Stensnäs Konferens AB 

Org nr 556534-9742 

 

Jag har granskat Stensnäs Konferens ABs verksamhet för år 2014. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag planerat och 
genomfört granskningen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. Min granskning grundar sig på en genomgång av styrelsens protokoll och övriga handlingar samt 
möte med bolagets auktoriserade revisor. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt 
uttalande nedan.  

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter. 

 

Stockholm den 13 mars 2015 

 

 

Karin Sandström 
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