
1”Ett stort nyförvärv och ett mycket starkt resultat.”

Koncernen
Probitas ÅRSREDOVISNING 2018
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Kontaktuppgifter

Probitas AB     Org.nr. 556534-9734
Tulegatan 4, Box 19016, 104 32 Stockholm
tel 08-587 503 70, fax 08-587 503 99
info@probitas.se, www.probitas.se

Hotel Birger Jarl AB     Org.nr. 556102-0826
Tulegatan 8, Box 19016, 104 32 Stockholm
tel 08-674 18 00, fax 08-673 73 66
info@birgerjarl.se, www.birgerjarl.se

Hotel Tegnérlunden AB     
Org.nr. 556653-3427
Tegnérlunden 8, 113 59 Stockholm
tel 08-545 455 50, fax 08-545 455 51
info@hoteltegnerlunden.se, 
www.hoteltegnerlunden.se

Löjtnantsgården, Immanuelskyrkans Vård AB     
Org.nr. 556228-8257
Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm
tel 08-504 80 500, fax 08-504 80 595
www.lojtnantsgarden.se

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB     
Org.nr. 556534-9734
Tulegatan 4, Box 19016, 104 32 Stockholm
tel 08-587 503 70, fax 08-587 503 99
info@probitas.se, www.probitas.se

Probitas-koncernens organisation

Bolagskoncernen Probitas är verksam 
inom affärsområdena fastigheter, ho-
tell, äldrevård och värdepapper. Bolag-
skoncernen ägs till 100% av Immanu-
elskyrkan och syftet är att skapa en 
delfinansiering till Immanuelskyrkans 
verksamhet. 

Bolagskoncernens tillgångar består 
huvudsakligen av de fastigheter som 
Probitas AB äger. Alla koncernens 
verksamheter bedrivs i egna fastighe-
ter. Tillgångarna i finansiella instru-
ment ägs av Immanuelskyrkan direkt 
men förvaltas av bolagskoncernen. 

Totalt finns det ca 200 st årsanställda 
varav ca 170 st i Probitas-koncernen.  
De flesta anställda jobbar inom hotell- 
verksamheten (ca 95 st) och äldre-vår-
den (ca 55 st).

Immanuelskyrkans  
Förvaltnings AB har i 
uppgift att förvalta  
Immanuelskyrkans till-
gångar som är placerade 
i finansiella instrument.

Vd Samuel Borg

I M M A N U E L S KY R K A N

Immanuelskyrkan är en kristen församling i centrala Stockholm 
med drygt 1 400 medlemmar. Församlingen är internationell och 
har gudstjänster på tre olika språk. Immanuelskyrkan ingår i sam-
fundet Equmeniakyrkan. 

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner

Probitas äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. 
Fastighetsinnehaven uppgår till en yta av drygt 90 000 kvadrat-
meter. Fastigheterna består av mestadels kontor, hotell och bo-
städer. Ca en tredjedel av ytan hyrs ut internt inom koncernen.

Vd/koncernchef Samuel Borg

Hotel Birger Jarl är ett 
fyrstjärnigt hotell beläget 
i centrala Stockholm  
(Tulegatan 8). Hotellet 
har 271 hotellrum, en 
konferensvåning med ka-
pacitet för 550 personer 
samt bar och restaurang. 

Vd Marianne Hultberg

Hotel Tegnérlunden är ett 
trestjärnigt hotell beläget 
vid parken Tegnérlunden 
mitt i Stockholm. Hotellet 
har 102 hotellrum samt 
en frukostmatsal.

Vd Marianne Hultberg

Löjtnantsgården bedriver 
äldrevård med kristen vär-
degrund på Östermalm 
(Löjtnantsgatan).  
Boendet har 55 vård-
platser varav 28 omvård-
nadsplatser och 27  
demensplatser.

Vd Karin Jönsson

Hotel Micro är ett 
enstjärnigt hotell med  
33 kabinrum inrymt i  
bottenvåningen på Hotel  
Tegnérlunden.

En av Probitas fastighe-
ter ägs via ett dotterbolag 
(Probitas Resedan 3 AB). 

Vd Samuel Borg
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Text: Anna Matzinger

”Som helhet har koncernen gjort ett resultat om hela 
76 mkr. Hotellen har, trots den svåra konkurrensen med 
många nya hotell på marknaden, haft en god beläggning. 
På grund av konkurrensen sjönk dock snittpriset något vil-
ket påverkade lönsamheten. 

Löjtnantsgården har under året fått en ny verksamhetschef, 
Karin Jönsson, som vi hälsar hjärtligt välkommen. Det ska 
bli spännande att se hur hon fortsätter att utveckla verk-
samheten. Under 2018 stod också den nya lägenheten i de-
mensboendet klar, vilket innebär att vi kan ta in ytterligare 
en boende och därmed öka intäkterna och hålla uppe ett 
balanserat resultat. 

Probitas har haft ett mycket starkt år med en vinst på 60 
mkr. De största orsakerna till det utmärkta resultatet, som 
fyrdubblats på tio år, är en fortsatt högkonjunktur på kon-
torsmarknaden med stigande hyresnivåer, fortsatt låg ränt-
emiljö och att vi genom investeringar och renoveringar upp-
nått ännu högre standard på våra uthyrningsobjekt, vilket 
genererat ökade intäktsmöjligheter. 

Centraliserad ekonomifunktion
En av de största förändringarna i koncernen under 2018 
var att vi centraliserade vår ekonomifunktion. Arbetet ini-
tierades i september 2017 och implementerades i novem-
ber 2018. Förändringen innebär många fördelar, bland an-
nat att vi blir mindre sårbara och att specialiseringen ger 
en kvalitetssäkring. För medarbetarna är det också roliga-
re att sitta tillsammans och det skapar större möjligheter 
för de som vill bredda sin kompetens. För att göra plats för 
den nya gruppen har vi byggt ut Probitas kontor och gjort 
vissa omflyttningar. 

Förändringar liknande denna, där vi lägger stort fokus på 
medarbetarnas välbefinnande och utvecklingsmöjlighe-
ter, kommer att bli allt viktigare framöver. De behövs för 
att kunna attrahera nya medarbetare med rätt kompetens. 

Centraliserad ekonomifunktion 
ger mindre sårbarhet
Årets största förändring på koncernnivå var en centraliserad 
ekonomifunktion, som ska minska sårbarheten och säkra 
kvaliteten. Koncernchef Samuel Borg sammanfattar året 
som gått. 

Vår koncern är generellt sett en populär arbetsplats, där vi 
kan erbjuda närhet till beslut, transparens och inflytande 
över det egna arbetet. Men vi måste ständigt utvecklas för 
att bibehålla detta och för att vara en attraktiv arbetsgiva-
re också framöver. 

Krisgrupp och tydligare CSR-arbete
Vi har också under 2018 dragit igång arbetet med en kris-
grupp – som förhoppningsvis aldrig ska behöva använ-
das i skarpt läge. Vi har tagit fram en plan för hur vi ska 
agera vid en eventuell kris och haft ett första möte med 
gruppens medlemmar och deras ersättare. Tanken är att 
vi ska vara väl förberedda på att samverka över gränser-
na om något oförutsett inträffar. Det kan handla om allti-
från storbrand på våra hotell eller äldreboendet till bom-
bhot eller att vi snabbt behöver kunna öppna upp kyrkan 

för akut behövande.
Vi har dessutom arbetat med att ytterligare lyfta fram 

koncernens CSR-arbete och tydligare visa att det i grun-
den för alla våra verksamheter ligger en vilja ’att bygga det 
goda samhället’. Det kan vara en stark konkurrensfördel 
på många sätt. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.  

Under 2019 kommer vi att fokusera på att ytterligare 
sätta rutinerna för den nya ekonomiavdelningen. Probitas 
kommer att arbeta med förädlingen av nyförvärvade fast-
igheten Resedan 3 och vi siktar på att ha en hyresgäst till 
fastigheten på plats under kvartal fyra. Hotellen kommer 
förmodligen att möta en ännu tuffare marknad vilket kom-
mer att kräva uppfinningsrikedom och hårt jobb och vård-
bolaget arbetar vidare med att upprätthålla den goda kva-
litet man kan erbjuda sina boenden.” l

Kort om koncernen

• Bolagskoncernen Probitas ägs till 100% av  
Immanuelskyrkan i Stockholm. 

• Koncernens syfte är att skapa en stabil 
delfinansiering av Immanuelskyrkans verksamhet 
och långsiktigt trygga kyrkans arbete i Stockholm, 
Sverige och runt om i världen. 

• 2018 var koncernen verksam inom hotell-, vård- och 
fastighetsrörelse, samt värdepappersförvaltning.

• Koncernen består idag av sex bolag: Fastighets-
bolaget Probitas AB, Probitas Resedan 3 AB, 
Hotel Birger Jarl AB, Hotel Tegnérlunden AB, 
Immanuelskyrkans Vård AB och Immanuelskyrkans 
Förvaltnings AB.

• Ansvarstagande, långsiktighet och hederlighet är 
centrala begrepp som genomsyrar koncernen. 

• Koncernledningsgruppen samarbetar sedan 2015 
över företagsgränserna, för samordning och 
utveckling av de olika affärsområdena.

Probitas har haft ett mycket starkt år 
med en vinst på 60 mkr.

Immanuelskyrkan, bolagskoncernen Probitas ägare.
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Probitas fastighetsinnehav
Probitas AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholms 
innerstad. Fastighetsinnehaven uppgår till ca 90 000 kvm.

10. Berget 1 – Västmannagatan 15.
2 215 kvm, 17% studentbostäder,  
42% övriga bostäder, 39% kontor/butik, 
2% övrigt

11. Mullvaden andra 43 – Krukmakargatan 
34–34A. 3 730 kvm, 70% bostäder,  
28% kontor/butik, 2% övrigt

12. Mullvaden andra 44 – Krukmakargatan 
36–36A. 3 464 kvm, 64% bostäder,  
14% kontor/butik, 22% övrigt

13. Barnhusväderkvarnen 22 
– Tegnérlunden 8. 4 829 kvm, 82% hotell, 
18% övrigt

14. Svea Artilleri 15 – Löjtnantsgatan 8. 8 311 kvm, 45% vårdboende, 
5% studentboende, 44% övriga bostäder, 6% övrigt

1. Provisorn 4 – Kungstensgatan 17 / Tulegatan 4–8 / Birger Jarlsgatan 57–63.
40 227 kvm, 12% kyrka, 34% hotell, 38% kontor/butik, 16% övrigt

2. Hälsan 4 – Tegnérgatan 4.
2 623 kvm, 67% bostäder, 29% 
kontor/butik, 4% övrigt

4. Facklan 5 – Tegnérgatan 40. 
2 248 kvm, 71% studentbostäder, 10% övriga 
bostäder, 17% kontor/butik, 2% övrigt

5. Resedan 3 – Dalagatan 13/Odengatan 
76. 3 480 kvm. 29% bostäder,  
71% kontor/butik

6. Nebulosan 33. Dalagatan 32–34.
6 845 kvm, 39% bostäder, 28% kontor/
butik, 33% övrigt

7. Nebulosan 32. Västmannagatan 41–43.
6 741 kvm, 42% bostäder, 21% kontor/
butik, 37% övrigt

8. Resedan 5. Odengatan 80–82.
3 597 kvm, 25% bostäder, 36% kontor/
butik, 39% övrigt

9. Pelarbacken Större 32 – Högbergsgatan 
31 A–C. 2 111 kvm, 68% bostäder,  
30% kontor/butik, 2% övrigt

3. Hälsan 5 – Tegnérgatan 6.
1 215 kvm, 75% bostäder
24% kontor/butik, 1% övrigt

Djur-
gården

Östermalm

Vasastan

Norrmalm

E4/E20

Södermalm

Kungsholmen

Gamla Stan
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Text: Anna Matzinger

”Jag bor i fastigheten på Tegnérgatan 
4, i en lägenhet med sex rum och kam-
mare. Vi flyttade in för 18 år sedan, när 
vi hade blivit fem i familjen och behöv-
de större. Nu är det jag och till och från 
mina två döttrar som bor här. De plug-
gar och flyger och far lite varstans i 
världen men landar här hemma ibland. 

Fastigheten är från 1880 och en 
fantastisk byggnad. Det är 3,20 me-
ter i takhöjd och stora fönster. Under 
en period rev man många sådana här 
fastigheter i stan eftersom man tyckte 
att det var en så överlastad byggstil, 
men den här fick stå kvar som tur var. 

Jag har hela tiden trivts alldeles 
utmärkt här, både i lägenheten och i 
kvarteren. Bara i de närmaste ligger 
säkert tjugo krogar och restauranger. 
Det betyder att det är ganska mycket 
liv här omkring men det gillar jag. Det 
känns alltid tryggare än när man be-
höver röra sig på tomma gator. 

Har man två långhåriga döttrar så 
lär man sig att ta hand om vissa sa-
ker själv, som att rensa avlopp. Det 
går ju inte att ringa på fastighetsskö-
taren varje gång det behöver göras. 
Men behöver man hjälp så är det inga 
konstigheter att få det. Tidigare hade 
ju Probitas kontor i fastigheten och då 
sprang man ju på varandra titt som 
tätt. Nuförtiden hejar vi på varandra 
på gatan ibland. 

Ett badrum och en toalett har re-
noverats sedan vi flyttade in. I veckan 
målade jag om ett rum, då är det ju li-
te knivigt med just takhöjden. Man be-
höver en rejäl stege. 

Det enda jag kan sakna är en bal-
kong, men det byggdes ju inte på den 
tiden. Och vi har en mysig innergård 
med fina trädgårdsmöbler, så det går 
ju lika bra att sitta där och få sig lite 
frisk luft.” l

”Jag har hela tiden trivts 
alldeles utmärkt här”

Bildtext.

Per-Olov Otterhäll

Ålder: 68
Bor: Tegnérgatan 4
Favoritrestaurang i kvarteret: 
”Lunchrestaurangen Man in the Moon. Ligger 
rakt över gatan, jag brukar gå dit i filttofflor.”

Text: Anna Matzinger

”Jag bor tillsammans med min man 
Erik i en tvåa på studentvåningen 
på Västmannagatan 15. Vi flyttade 
in i augusti 2017 så vi har bott där 
i nästan ett och ett halvt år nu. Inn-
an dess bodde jag i andra hand, lite 
här och var. VI hade visserligen mer 
tur än många andra och fick bo gan-
ska länge på varje ställe, men det är 
väldigt skönt att ha något mer lång-
siktigt. 

Och här stortrivs vi verkligen! Lä-

get är perfekt; jag läser till psykolog 
i Örebro så jag pendlar dit och det är 
fantastiskt att ha så nära till Centra-
len. Jag går dit på 10 minuter. Fast-
igheten är ett typiskt sekelskiftes-
hus och lägenheten är otroligt fin, 
med stuckatur, vackert trägolv, dju-
pa fönsternischer. Det är en lugn gata 
och vi har sovrum mot gården, så lä-
genheten är tyst. Många av grannar-
na är våra vänner och jag tänker of-
ta på att det är en stor trygghet, kan-
ske särskilt för oss som är uppvuxna 
på landsbygden. Vi gillar den där nära 

kontakten, att det känns familjärt och 
att man hjälps åt med saker. 

Under tiden vi har bott här har Pro-
bitas fungerat väldigt bra som värd. 
Vi är ganska händiga så kan fixa det 
mesta själva men behöver vi hjälp 
med något större så går det snabbt 
att få hjälp från fastighetsskötaren. 
När vi behövde hyra ut i andra hand 
en kort period i somras, gick det väl-
digt smidigt att ordna administrativt. 

Vi fick nyligen vårt kök renoverat 
och sådant kan ju vara lite meckigt. 
Visst blev det lite krångel här också, 
det är svårt att undvika förseningar 
och så, men Probitas skötte sitt jobb 
väldigt bra. Dessutom har vi ju ett kök 
i korridoren här så vi behövde aldrig 
stå helt utan.” l

”Många av grannarna är våra 
vänner och det känns tryggt”

Paulina Fröling

Ålder: 26
Bor: Västmannagatan 15
Favoritfik i kvarteret: Nybergs 
konditori såklart!
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Årsredovisningen kort & gott

n Hyresintäkter 51% 
n Hotellintäkter 38%
n Vårdintäkter 11%

Bolagens netto-
omsättningar 2018

Resultat efter finansiella poster per bolag (mkr)  
 2018 2017

Probitas AB 59,7 37,1

Probitas Resedan 3 AB 1,3 –

Hotel Birger Jarl AB 10,9 11,8

Hotel TegnÉrlunden AB 4,2 5,3

Immanuelskyrkans Vård AB 0,1 0,2

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 0,0 0,0

Koncernens res före skatt 76,3 54,4
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n Råvaror och förnödenheter 7%
n Direkta fastighetskostnader 23% 
n Övriga externa kostnader 10%
n Personalkostnader 37%
n Avskrivningar 14% 
n Räntenetto 8%

Koncernens 
kostnader 2018

Resultat efter finansiella poster (mkr)

2014 2015 2016 2017 2018

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster 
justerat för reversräntan

Resultat efter finansiella poster 
exkl reavinster

Ett mycket positivt år
Fortsatt högkonjunktur på kontorsmarknaden, ett stort 
nyförvärv och ett mycket starkt resultat. Samuel Borg, vd 
för Probitas, kan inte annat än vara nöjd med 2018.  

Text: Anna Matzinger

”2018 var ett mycket positivt år för 
Probitas, både resultat- och arbets-
mässigt. Det goda resultatet beror 
dels på att vi de senaste fem åren job-
bat hårt med hyreshöjningar (pricing 
power) i våra kontraktsförhandlingar, 
dels på de låga räntorna. Vi har reno-
verat många lokaler till en högre stan-
dard, vilket skapar möjligheter till hö-
gre hyresnivåer och större intäkter. På 
kontorsmarknaden råder dessutom 
fortfarande högkonjunktur, vilket inne-
bär genomgående höga hyror. Detta 
innebär bland annat att Probitas på 
fem år gått från cirka 30 mkr till 60 
mkr i vinst, det vill säga en fördubb-
ling av resultatet. 

Också arbetsmässigt har det va-
rit ett bra år, bland annat genom den 
centralisering av ekonomifunktionerna 
som vi genomfört. Vi har diskuterat det 
här i flera år men nu var organisationen 
mogen och förändringen implemente-
rades i november. Centraliseringen gör 
oss mindre sårbara och mer professio-
nella, vilket på sikt ger både en effekti-
visering och en ökad säkerhet. 

Under våren 2018 presenterade vi 
resultatet av en hyresgästundersök-
ning vi genomfört. Syftet med under-
sökningen var att vi ville ta reda på hur 
hyresgästerna uppfattar Probitas som 
hyresvärd. Det totala betyget för vår 
service visar på 81 procent nöjda hy-
resgäster. Det är ett bra betyg. Samti-
digt använder vi undersökningen som 
underlag för att bli ännu bättre.

Några av årets stora händelser i övrigt är:
• Förvärvet av Resedan 3, som är det 
gamla posthuset i korsningen Dalaga-
tan-Odengatan. Fastigheten förvärva-

Christian Hermelin, VD Fabege och Probitas VD Samuel Borg signerar  
Probitas förvärv av Resedan 3.
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Probitas styrelse

Vida Afua AttahClaes Ericsson Malin Emmoth Karin Sandström    Hans-Olof  Hagén Lennart  
Berglund

Mats Engen 
adjungerad

Sven Mannervik 
ordförande

Liselott 
Engelbertsson 
adjungerad

Samuel Borg 
vd, adjungerad

Marianne 
Hultberg
adjungerad

Johannes 
Nilsson

PostNords utrymda lokaler på Resedan 3, 
redo för renovering och ny hyresgäst.

blir till en större konventionell kon-
torshyresgäst eller till en aktör inom 
co-working-segmentet. 

• Nebulosan-projektet rullar vidare. Vi 
har i flera år arbetat med planerna 
på nybyggnation på fastighetens inn-
ergård och projektet har genom åren 

tagit många vändningar. Det senas-
te budet från politikerna, strax efter 
valet, var att det inte skulle bli något 
alls av bygget. Detta trots att alla par-
ter initialt önskat 40 till 50 hyresrätter 
och Probitas lagt oerhört mycket tid 
och resurser på att projektera, både 
det ursprungliga och i ett senare läge, 

även ett halverat förslag på 24 lägen-
heter. Innan 2018 års slut bestämde 
sig dock stadens nya blå-gröna led-
ning för att återremittera projektet. I 
skrivande stund, det vill säga i mitten 
av mars 2019, väntar vi alltså på be-
slut om att få bygga enligt de nya öns-
kade planerna.  

Bo Ingemarsson

Probitas fräschar upp gemensamma utrymmen.

des från Fabege för 215 mkr och pas-
sar utmärkt in i vår förvärva–förädla–
förvalta-strategi. Köpet möjliggjordes 
av vår goda ekonomi, där vi nu istället 
för att förlora en miljon i veckan, som 
vi gjorde för knappt tio år sedan, nu er-
håller runt en miljon kronor i intäkter 
varje vecka. Våra riktlinjer är att vi in-

te ska ha en belåningsgrad på över 60 
procent och idag ligger vi på knappt 
30 procent. Detta möjliggör lån för för-
värv som Resedan samtidigt som vi bi-
behåller goda marginaler gentemot vår 
maxtillåtna belåningsgrad. 

• Renovering av Resedan 3 för Postens 

räkning. Posten är fortfarande kvar 
som hyresgäst i huset, men har nume-
ra bara en yta på 700 kvm. Den har vi 
under året byggt om och förädlat så 
att den passar hyresgästens behov. 
Förändringen ger oss 1600 kvm för-
ädlingsbar yta som vi under 2019 ska 
hyra ut. Det är ännu inte klart om det 
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Företaget i korthet
Probitas AB äger och förvaltar fast-
igheter i Stockholms innerstad. 
Namnet Probitas betyder hederlig-
het, vilket är ett av företagets fyra 
ledord. De andra ledorden är om-
tanke, nöjda hyresgäster och ska-
pa värde. Fastighetsinnehaven upp-
går till en yta av drygt 90 000 kvm. 
Koncernen består av fem dotterbo-
lag av vilka tre stycken driver sina 
verksamheter i moderbolaget Pro-
bitas lokaler där fastighetsrörelsen 
tillsammans med hotellrörelsen har 
störst kommersiell betydelse. Äga-
rens diakonala projekt inom äldre-
omsorgen och vårdrörelsen är or-
ganiserat i ett icke vinstutdelande 
bolag där vinsterna återinvesteras 
i verksamheten för att kvalitetsut-
veckla arbetet och därigenom vara 
med och bygga det goda samhället. 

Vision
Probitas ABs uppgift är att skapa re-
surser för Immanuelskyrkans arbe-
te. Verksamheterna skall bedrivas 
på ett långsiktigt sätt och resurser-
na skall utvecklas 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 av-
kastning genom ett fortlöpande gott 
underhåll. Detta skall ske på ett 
långsiktigt sätt. Byggnadsstandar-
den skall vara av god klass och hy-
resgästerna skall ges en god servi-
ce. Fastighetsförvaltningen skall be-
drivas aktivt.

Investeringar skall ske i fastighe-
ter för att tillgodose det behov som 
kyrkans verksamhet kräver. De skall 
ge tillgång till bostäder för försam-
lingens behov och bygga upp ett op-
timalt fastighetsbestånd i närliggan-
de stadsdelar. Förvaltningsstorleken 
skall vara tillräcklig för att ge under-
lag för en komplett förvaltning med 
egen personal.

Kostnader HyresIntäkter 

n Kontor 40% 

n Hotell 22%

n Kyrka 2%

n Vårdboende 5%

n Övriga lokaler 9% 

n Garage och lager 6%

n Bostäder 16%

”Ett nytt, tioårigt 
tomträttsavtal för Provisorn 4/

Jarlahuset har tecknats. ”

n Direkta fastighets- 
 kostnader 44%

n Förvaltnings- 
 kostnader 17% 

n Avskrivningar 23%

n Räntenetto 16%
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Resultat efter finansiella poster 
justerat för reversräntan

Resultat efter finansiella poster 
exkl reavinster

• Ett nytt, tioårigt tomträttsavtal för 
Provisorn 4/Jarlahuset har tecknats. 
Efter långdragna förhandlingar, där 
staden initialt krävde en femtiopro-
centig höjning, lyckades vi nå en mer 
balanserad avgäldsnivå.  

Under 2019 kommer mycket av 

vårt fokus att ligga på förädlingen av 
Resedan 3, nybyggnationen på Nebu-
losans innergård och en trolig omgör-
ning av Jarlahuset enligt önskemål 
från Spotify. Förhandlingar och dis-
kussioner om detta projekt pågår i 
skrivande stund.” l

Ägare: Immanuelskyrkans församling. 
Antal fastigheter: 15 st.
Antal medarbetare: 21 st. 
Omsättning: 204 miljoner kronor.
Resultat efter finansiella poster: 61 
miljoner kronor. 

Kundnöjdhet Bostadshyresgäster Probitas gjorde en uppföljande enkätun-
dersökning bland bostadshyresgästerna i 
slutet av 2017. Resultatet sammanställ-
des under 2018 och visades i form av ett 
produktindex  och i ett servicendex. 

Produktindex visar på hur hyresgästerna 
trivs med lägenheten, allmänna utrym-
men och utemiljön. 

Serviceindex mättes utifrån frågor om; 
ta kunden på allvar, trygghet, rent och 
snyggt och hjälp när det behövs.

Både produktindex och serviceindex hade 
förbättrat sig jämfört med den enkätun-
dersökning som gjordes tre år tidigare.

Serviceindex

Produktindex

76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84%

2017

2014

2017

2014
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Håkan 
Gustafsson

Johnny Mattebo Marianne 
Hultberg
vd, adjungerad

Sophia Hober

Hotel Birger jarls/hotel tegnérlundens styrelse

Thure Thorgren Victoria FrelinSamuel Borg
ordförande

Hotel Birger Jarl
i korthet
Hotel Birger Jarl är ett fyrstjär-
nigt hotell beläget i centrala Stock-
holm. Hotellet erbjuder 271 hotell-
rum samt en konferensvåning med 
kapacitet för totalt 550 personer. 
Garage finns i fastigheten med hiss 
direkt upp till hotellet. Hotellet vän-
der sig till såväl affärs- som fritidsre-
senärer och har en stor andel inter-
nationella gäster. Hotel Birger Jarl 
är medlem i branschorganisationen 
Visita – Svensk besöksnäring.

Hotel Birger Jarl AB ägs av Probi-
tas AB. I koncernen ingår även Hotel 
Tegnérlunden AB, som också omfat-
tar Hotel Micro och Immanuelskyr-
kans Vård AB.

Vision 
Här vill jag bo – här vill jag jobba!

Affärsidé
Genom kvalitet, värme och person-
ligt engagemang ska vi skapa för-
troende och återkommande gäster.

Text: Anna Matzinger

”2018 blev ett bra år, både vad gäl-
ler intäkter och resultat. Konjunkturen 
höll i sig men med många nya aktö-
rer som etablerade sig på marknaden 
var vi fler som skulle dela på kakan. Vi 
har anpassat oss väl till den rådande 
marknadssituationen och har lyckats 
med att öka volymen och därmed ock-
så våra totala intäkter. 

Antalet affärsresenärer har varit 
tämligen konstant men det som drivit 
marknaden är definitivt ökningen av 
leisure-gäster, det vill säga de som re-
ser privat. Generellt är alla gäster idag 
mindre lojala och mer villiga att pro-
va nya hotell som öppnar. Hotel Bir-
ger Jarl har dock sammantaget haft 
en ökning av antalet gäster mellan 
åren. Konferensförsäljningen utveck-
lades positivt och steg något. På Ho-
tel Tegnérlunden försvagades försälj-

God beläggning trots  
hård konkurrens
Marianne Hultberg, vd för Hotel Birger Jarl och Hotel 
Tegnérlunden, beskriver 2018 som ett intensivt men starkt 
år. Trots att den utökade kapaciteten på hotellmarknaden 
har tvingat fram en stark prispress har beläggningen varit 
god och efter en turbulent tid för organisationen har man 
börjat finna sig tillrätta i de nya ramarna. 

Hotel Birger Jarl i sociala medier

 

 hotelbirgerjarl
 

 hotelbirgerjarl

 company/hotel-birger-jarl
 company/birger-jarl-conference

Hotel Tegnérlundens omtyckta rum med utsikt över parken.

Hotel Birger Jarls lobbybar är en naturlig mötesplats.

ningen under årets sista månader. An-
ledningarna till det kommer vi att tit-
ta närmare på nu i början av 2019. Vi 
har klarat målen för Nöjd Kund Index 
för båda hotellen. 

Renoveringarna har fortsatt i sam-
ma höga takt, vilket under 2018 har 
inneburit drygt 40 rum på Hotel Bir-
ger Jarl. Probitas har också renoverat 
16 badrum på respektive hotell. På 
Hotel Tegnérlunden har vi gjort mest 
lättare renoveringar, men startar med 
mer genomgripande renovering un-
der 2019. Framförallt kommer vi att 
konvertera ett antal enkelrum till mi-
nidubbelrum. På Hotel Birger Jarl har 

vi också gjort en del atmosfärhöjande 
renoveringar i lobby och restaurang. 

Organisations-
förändringar
Under 2017 slutade tre medarbeta-
re i ledningsgruppen och 2018 sluta-
de den fjärde. Vi har också haft en viss 
omsättning bland avdelningscheferna. 
Det har varit en turbulent period men 
nu när vi har den nya ledningsgruppen 
på plats så har lugnet börjat lägga sig. 
Vår medarbetarundersökning visade 
också på detta, att medarbetarna trivs 
bättre igen och att man börjat komma 
in i nya rutiner och sätt att arbeta. 

Helen 
Harvigsson
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Ägare: Probitas AB. Bildades: 1974. Antal stjärnor: 4.
Antal rum: 271. Antal medarbetare: 80.
Omsättning: 119 miljoner kronor.
Resultat efter finansiella poster: 10,9 miljoner kronor.

 2018 2017 2016 2015 2014 

     

Nettoomsättning (tkr) 119 492 116 961 118 779 108 531 100 700

Resultat efter finansiella poster (tkr) 10 930 11 805 12 125 10 036 6 115

Beläggning, %*) 81,4 76,5 80,2 77,4 75,9

Logiintäkt per tillgängligt rum/RevPAR (kr) 935 911 940 857 773

Rörelsemarginal, % 9,2 10,1 10,2 9,2 6,1

Avkastning på eget kapital, % 155,2 160,4 160,3 127,4 75,7

Soliditet, % 33 29 31 32 37

Ställning och resultat

RevPAR 
Intäkt per tillgängligt rum (kr)
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Definitioner:    
Rörelsemarginal: Resultat efter finansialla 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.  
  
 

Fantastisk vy över Tegnérlunden. 

Hotel Birger Jarl

”Under nästa år kommer vi att 
lyfta miljöfrågorna ytterligare.”

 

Den nya ledningsgruppen är kreativ 
och framåtblickande, inte minst när 
det gäller att digitalisera verksam-
heten. Det gör att vi har haft en hög för-
ändringstakt och vi har under året di-
gitaliserat flera system, såsom tidsre-
dovisning och schemaläggning. Under 
2019 fortsätter vi arbetet inom andra 
verksamhetsområden. Det är en nöd-
vändig uppgradering bland annat för 
att vi ska kunna fortsätta vara attrak-
tiva för såväl gäster som medarbetare. 

Också i köket har vi en ny ledning, 
med ny köksmästare och ny senior 
souschef. Inriktningen är dock fortfa-
rande densamma.  

Vi har även centraliserat vissa eko-
nomifunktioner i koncernen i syfte att 
effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. 

Under året har vi arbetat med att 
lyfta fram hållbarhetsaspekterna av 
vår verksamhet, bland annat genom 
att bättre synliggöra vår koppling till 
kyrkans verksamhet. Under nästa år 
kommer vi att lyfta miljöfrågorna yt-
terligare. 

Årets julkonsert var som vanligt 
mycket uppskattad. Under två kvällar 
fick vi njuta av stjärnor som Bo Sund-
ström, Frida Öhrn och Tomas Anders-
son Wij med flera på scen. 

Satsningar 2019
En stor utmaning under året har va-
rit de höga sjuktalen. Precis som i öv-
riga samhället har vi sett en ökning 
av sjukfrånvaron, som vi på olika sätt 
har försökt bemöta. Vi har bland an-
nat startat ett nytt samarbete med en 
företagshälsovård. Fler åtgärder vän-
tar under 2019, då detta kommer att 
bli ett högt prioriterat område. 

För egen del tycker jag att det har 

Hög stämning på Hotel Birger Jarls julkonsert. 
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Hotel Tegnérlunden
i korthet
Hotel Tegnérlunden är ett familjärt, 
trestjärnigt hotell med frukostmat-
sal och en lobbybar där det serveras 
enklare maträtter. Hotellet är belä-
get vid lugna och trivsamma parken 
Tegnérlunden mitt i Stockholm. Ho-
tellet erbjuder 102 hotellrum som 
är fördelade på sju våningar där fru-
kostmatsalen ligger på översta vå-
ningen med härlig utsikt över Stock-
holms takåsar. I fastigheten finns 
garage med hiss direkt upp till ho-
tellet. 

Hotel Tegnérlunden omfattar 
även Hotel Micro, ett enstjärnigt ho-
tell med 33 kabinrum, inrymt i bot-
tenvåningen på Hotel Tegnérlunden. 
Hotellen drivs som ett gemensamt 
bolag men marknadsförs som två 
skilda varumärken. Båda hotellen 
är medlemmar i branschorganisa-
tionen Visita – Svensk besöksnäring.

Hotel Tegnérlunden AB ägs av 
Probitas AB. I koncernen ingår även 
Hotel Birger Jarl AB och Immanuel-
skyrkans Vård AB.

Vision 
Här vill jag bo – här vill jag jobba!

Affärsidé
Genom kvalitet, värme och person-
ligt engagemang ska vi skapa för-
troende och återkommande gäster.

Ägare: Probitas AB. Bildades: 1966. Ägt av Probitas AB 
sedan 2004. Antal stjärnor: 3 (Micro 1). Antal rum: 102 (Micro 33). 
Antal medarbetare: 16. Omsättning: 36 miljoner kronor.
Resultat efter finansiella poster: 4,2 miljoner kronor.

RevPAR 
Intäkt per tillgängligt rum (kr). *Exklusive Hotel Micro.
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 2018 2017 2016 2015 2014

     

Nettoomsättning (tkr) 36 047 36 547 36 227 33 455 32 384

Resultat efter finansiella poster (tkr) 4 177 5 251 5 359 4 179 3 042

Soliditet, % 25 20 22 23 29

Ställning och resultat

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

Hotel Tegnérlunden

Stämningshöjande detalj i restaurangen.

”Vi är ett bra team som alla 
jobbar åt samma håll.”

varit härligt att jobba med en så hög 
förändringstakt. När nu den nya orga-
nisationen börjar bli mer stabil är det 
roligt att se hur den kreativa stäm-
ningen sprider sig. Vi är ett bra team 
som alla jobbar åt samma håll.

För 2019 spår branschorganisa-
tionen Visita att affärsresandet kom-
mer att plana ut men att privatresan-
det kommer att vara fortsatt starkt. 

Det kommer sannolikt att innebä-
ra att vi får fortsätta jobba under 
prispress och satsa på volym. Några 
av de områden som för övrigt kom-
mer att prioriteras under 2019 är en 
fortsatt digitalisering, en satsning på 
hållbart ledarskap, en mer genomgå-
ende renovering av Hotel Tegnérlun-
den och att ytterligare lyfta vårt mil-
jöarbete.” l

Hotel Tegnérlunden i sociala medier

 

 hoteltegnerlunden
 
 hoteltegnerlunden
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Immanuelskyrkans Vårds styrelse

Karin PetterssonAgneta 
Dalemark

Eva Pilenvik Erik Amnå Sven-Erik Wånell Johan Bohman Karin Jönsson
vd, adjungerad

Samuel Borg 
ordförande

Företaget i korthet
Immanuelskyrkans Vård AB bedriver 
verksamhet i Löjtnantsgården som 
är ett vård- och omsorgsboende be-
läget på Östermalm. Löjtnantsgår-
den erbjuder 28 omvårdnadsplatser 
och 27 demensplatser fördelade på 
fem enheter som ligger i den av Pro-
bitas ägda fastigheten på Löjtnants-
gatan 8. Den som flyttar in erbjuds 
en lägenhet på ca 30 kvm med en 
genomtänkt arkitektur och utform-
ning. Varje enskild hyresgäst möb-
lerar själv och sätter sin egen prä-
gel på lägenheten. Löjtnantsgården 
erbjuder god vård och omsorg ut-
ifrån individuella behov, önskemål 
och tidigare levnadsvanor. Immanu-
elskyrkans Vård AB har idag 56 års-
anställda och kan därmed erbjuda 
hög personaltäthet och god kvali-
té för våra hyresgäster. För att flytta 
in på Löjtnantsgården krävs ett bi-
ståndsbeslut.

Vision
Löjtnantsgården är ett förstahands-
val inom äldreomsorg. De boende 
har ett värdigt liv och upplever bäs-
ta möjliga välbefinnande genom om-
sorg, vård och livsmiljö i samspel.
 
Värdegrund
Arbetet utgår ifrån en humanistisk 
och kristen värdegrund. Detta inne-
bär att varje boende såväl som per-
sonal är värdefull oavsett livshisto-
ria, religiös och etnisk bakgrund. Al-
la är unika och vår uppgift på Löjt-
nantsgården är att se den boende 
och varandra utifrån den hon/han 
är. Vi ska tillgodose den boendes be-
hov på ett individuellt sätt och tillva-
rata medarbetares goda sidor och 
förmågor. Den boende ska ha ett 
värdigt liv och uppleva bästa möjli-
ga välbefinnande.

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

Text: Anna Matzinger

”De boende har under året fått många 
tillfällen till kontakt med kyrkan och 
till att delta i olika aktiviteter som bi-
drar till gemenskap. Jag tillträdde 
som ny chef  i juni och slogs direkt av 
hur fantastiskt fint samarbetet med 
diakonerna fungerar. De kommer re-
gelbundet och skapar utrymme för 
samtal om vad som är och har varit 
viktigt i livet, i både glädje och sorg. 

Två personer i personalen har fung-
erat som aktivitetssamordnare och 
bland annat fokuserat på att införa fler 
aktiviteter samt individanpassa dem. 
De har haft en tät dialog med de bo-
ende om deras önskemål och har gjort 
ett oerhört stort och viktigt jobb. Någ-
ra exempel på nya aktiviteter som till-
kommit under året är dam- och herr-
träffar, målargrupp, temadagar och 
studiebesök. Sedan tidigare kan också 
de boende delta i musikstunder, kon-
serter, högläsning, qigong, sittgymnas-
tik, samtalsstunder och andakt. 

De boende har dessutom fått möj-
lighet att koppla upp sig mot Kultu-
rarenan, som är en plattform där de 

kan se allt från teaterföreställningar 
till opera. Det är ännu en insats för att 
de boende ska kunna hitta och ta del 
av just sådant de är intresserade av. 

Vi har också under året, precis som 
vanligt, firat traditionella högtider – 
från påsk och midsommar till kräft-
skiva och julgransplundring. Även det-
ta är positiva inslag som bidrar till ge-
menskap mellan både boende, anhö-
riga och personal.    

Engagerad personal
Vår brukarundersökning visade att 
de boende och de anhöriga är nöj-
da, särskilt inom områdena bemö-
tande och trygghet samt tillgång till 
sjuksköterska och läkare. Resultatet 
överensstämde också väl med Social-
styrelsens brukarundersökning, som 
genomfördes i mars/april. 

VI har fortsatt jobba med kom-
petensutveckling av personalen. Un-
der året avslutades bland annat vårt 
e-Hälsaprojekt, i vilket personalen fått 
mer kunskap om hur de på bästa sätt 
kan använda våra datasystem.  

Att få hit kompetent och engage-
rad personal är en mycket viktig fak- Fokus på pussel.

Gemenskap.

Ett händelserikt år
På Löjtnantsgården var 2018 ett år fullt av aktiviteter och 
högtidsfiranden för de boende. Men det präglades också av 
kompetensutveckling, studiebesök – och den ovanligt heta 
sommaren, berättar vd Karin Jönsson. 

tor för att verksamheten ska fungera 
så bra som möjligt. Ett sätt att se till 
att personalförsörjningen fungerar 
är att ta emot många praktikanter 
och elever, vilket vi delvis gjort un-
der året. Bland annat hade vi ett an-
tal ungdomar som, via Stockholms 
Stad, sommarjobbade här. Det gjor-
de att de boende fick trivsam sam-
varo med den yngre generationen 
plus nybakat till kaffe i princip var-
je dag. Förhoppningsvis fick också 
ungdomarna upp ögonen för äldre-
vård som yrke. 

Vår egen personal har som vanligt 
varit engagerad och jobbat hårt för 
att de boende ska ha det bra. Bland 
annat åkte en grupp till Åland, med 
lyft och allt för att klara av att ta sig 
fram. Vi har också arrangerat mycket 
uppskattade utflykter till bland annat 
Bergianska trädgården, Skansen, Ul-
riksdals trädgård och Stora Skuggan.

Ytterligare en plats på 
demensboendet
Genom ombyggnation av en av vå-
ra parlägenheter fick vi under året 
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en extra plats på vårt demensboen-
de. Det innebär att de tre demensav-
delningarna alla har 9 platser vardera. 
De två somatiska avdelningarna har 
som tidigare 14 platser var. 

I juli fick vi en vattenskada i köket 
och under tiden den återställdes lös-
tes situationen med extra bemanning, 
papptallrikar och en stor portion tåla-
mod och gott humör från alla inblan-
dade. 

Vi har deltagit i ett forskningspro-
jekt som initierades under våren 2018, 
där en forskare vid International Aca-
demy for Design and Health undersö-
ker miljöns betydelse för människor 
med olika demenssjukdomar. Projek-
tet pågår i Sverige, Kanada och Syd-
korea. Vi har också haft ett antal stu-
diebesök, bland annat från Kina och 
Kenya. Det känns bra att vår fina verk-
samhet uppmärksammas och att vi 
alla får en chans att lära av varandra.  

I övrigt gick mycket tid och energi 
åt till att skapa en dräglig situation för 
de boende under den heta sommaren. 
Här såg man verkligen personalens 
engagemang för alla boende; de job-
bade hårt för att på alla tänkbara sätt 
lindra effekterna av värmen. 

En framåtblick
För mig som ny chef  har det varit otro-
ligt roligt att få lära känna alla fantas-
tiska människor i huset; de boende, 
de anhöriga, personalen och seniorer-
na. Vi har ett starkt team här och det 
är alltid det viktigaste för att kunna 
skapa en god verksamhet. 

Under 2019 ser jag fram emot att 
tillsammans med alla goda krafter i 
personalen få fortsätta att vidareut-
veckla arbetet med vården och om-
sorgen om våra boende och deras an-
höriga.” l

Ägare: Probitas AB.
Antal platser: Totalt 55 med dygnetruntomsorg, 
27 demens och 28 omvårdnadsplatser.
Antal medarbetare: 56 årsarbetare.
Omsättning: 49,4 miljoner kronor. 
Resultat efter finansiella poster: 107,1 tusentals kronor. 

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0
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Kostnader 
n Personalkostnader 66% 

n Hyror 18%

n Övriga externa 
 kostnader 15%

n Avskrivningar 1%

Intäkter 

n Vårdintäkter
 Stockholms stad 82% 

n Vårdintäkter övriga
 kommuner 4%

n Hyresintäkter 11%

n Övriga intäkter 3% 

”Vi har också haft ett antal studiebesök,  
bland annat från Kina och Kenya.”

Utflykt till Bergianska trädgården.
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Immanuelskyrkans Förvaltnings styrelse

Göran JohanssonAnders Claesson Johanna  
Fjellström

Samuel Borg
vd, adjungerad

Sven Mannervik, 
ordförande

Immanuelskyrkans förvaltnings AB

Probitaskoncernens ägare, Immanuelskyrkans församling, 
har uppdragit åt Immanuelskyrkans Förvaltnings AB (IFAB) 
att förvalta församlingens tillgångar som är placerade i 
finansiella instrument.

Förvaltningens mål
Immanuelskyrkans tillgångar i värde-
papper skall investeras för att stödja 
missionsverksamheten så att försam-
lingens långsiktiga likviditet och finan-
siering säkras. Avkastningsmålet för 
placeringarna är att fondmedlen, över 
en konjunkturcykel (5–8 år), uppnår 
en genomsnittlig årlig real avkastning 
på 4 procent. 

Placeringar i aktier får inte översti-
ga 80% av värdepappersportföljens 
totala marknadsvärde. Placeringar får 
ej göras i värdepapper som framstår 
som stridande mot den tro och de ide-
ologiska principer som är vägledande 
för Immanuelskyrkan (etiska regler).

Förvaltningens  
utfall 2018
IFAB kan lägga ett godkänt 2018 bak-
om sig ur portföljförvaltningshänseen-
de. Uppdragsgivaren Immanuelskyr-
kans församling önskade för år 2018 
en direktavkastning om 7,5 mkr och 
förvaltningen levererade just 7,5 mkr 
(9,6 mkr) trots ett år med negativ 

börsutveckling. 
Dock minskade övervärdet i port-

följen under året med 14,7 mkr till 
8,6 mkr.

Tillsammans med ”utdelningen” 
om 7,5 mkr till församlingen motsva-
rar det sammantaget en negativ av-
kastning under året om 3,5 % att jäm-
föra med börsens utveckling om mi-
nus 7,7%. 

Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick 
portföljen till 187,2 mkr (202,2 mkr) 
vilket är 15 mkr mindre än föregående 
år samtidigt som det bokförda värdet 
minskat med 0,3 mkr från 178,9 mkr 
till 178,6 mkr.

Avkastningskrav och 
förvaltningen framåt
Finansförvaltaren Samuel Borg, tillika 
verkställande direktör för IFAB, förkla-
rar sig nöjd med ännu ett förhållande-
vis bra placeringsår trots en negativ 
marknadsutveckling. En strategi och 
ett instrument som under tre år an-
vänts med framgång är utfärdandet 
av köpoptioner (derivat) på befintliga 

aktieinnehav. Detta har lett till att för-
samlingen erhållit en ny intäkt i form 
av optionspremier om totalt 2,8 mkr 
för de tre senaste åren. För 2018 om 
knappt 0,8 mkr och för 2017 om 1,3 
mkr. Troligen blir det för 2019 aktu-
ellt att fortsätta ställa ut köpoptioner 
efter utdelningssäsongen (q2) för att 
tillfredsställa församlingens behov av 
ökad direktavkastning i form av bl a 
optionspremier samtidigt som nedsi-
dan i portföljen skyddas från ett even-
tuellt börsfall. 

Om börsen fortsätter att vara stark 
under 2019 kan detta innebära att 
förvaltningen jämförelsevis med index 
börjar gå sämre i motsats till hur port-
följutvecklingen varit för åren 2015–
2018. Styrelsen diskuterar därför lö-
pande optionsstrategin och portföljal-
lokeringen för att minimera försam-
lingens risk i portföljen samtidigt som 
avkastningskravet för 2019 om 7,5 
mkr i nominella budgettermer bör in-
frias. l

Mats Bernö

Församlingens
Värdepappersportfölj 

n Aktier 44% 

n Räntebärande 41%

n Likvida medel 14%

Aktier 82 857

Räntebärande 77 452

Likvida medel 26 864

Summa 187 174

 Utfall Budget

Värdepapper – Optionspremier 766 1 000

Värdepapper – utdelning 4 645 3 500

Värdepapper – realisationsnetto 2 080 3 000

Summa 7 491 7 500

Avkastning från värdepappersrörelsen

Hans-Olof  Hagén Liselott 
Engelbertsson 
adjungerad
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Styrelsen och verkställande direktören för Probitas AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2018.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Koncernen har under året bedrivit fastighetsförvaltning, äldrevård, hotell- och konferensverksamhet samt 
finansförvaltning. 
 
Företaget har sitt säte i Stockholm och bedriver all sin verksamhet där.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fastighetsrörelsen har den 23 april 2018 förvärvat en fastighet på Dalagatan 13 från Fabege. Fastigheten är till största 
delen anpassad för kontor men innehåller även åtta bostadslägenheter. Fastighetsförvärvet gjordes genom köp av 
bolaget Probitas Resedan 3 AB (fd Fabege Resedan 3 AB) och baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 215 
Mkr.
 
Hotellverksamheterna har haft ett bra år där efterfrågan på logi och konferenser varit god.
 
Verksamheten för äldreboende med dygnetruntomsorg, (Löjtnantsgården) har under året levererat vård med hög 
kundnöjdhet vilket även visar sig i en lång kö och hög beläggning. 
 
Koncernen har även haft uppdraget att förvalta de finansiella tillgångar som ägs av Immanuelskyrkans församling 
(ägaren).
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Fastighetsrörelsen har efter räkenskapsårets slut förlängt hyresavtal gällande ca 11 000 kvm kontor. Förlängningen 
innebär att bolaget säkrar stora delar av vakansrisken och intäktsutvecklingen på de kommersiella uthyrningarna 
under en 10-årsperiod.
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 
Probitas har definierat risker och osäkerhetsfaktorer inom områdena: verksamhet, omvärld och finansiering. 
Verksamhetsrisken är relaterad till fastighetsförvaltningen och affärsutvecklingen. Bolaget har hyresfastigheter i 
Stockholms innerstad, samtliga innanför tull, där efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler är hög. 
Kassaflödet är starkt och i kombination med en hög uthyrningsgrad och bra hyresgäster i det kommersiella beståndet 
bedöms risken för framtida större vakanser som låg. 
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Uppvärmning och el är en stor kostnad för fastighetsbolag vilka också påverkas av säsongseffekter. Bolaget arbetar 
med att minska förbrukningen och att låsa gynnsamma priser för att undvika stora kostnadsfluktuationer.
 
Bolaget har goda förutsättningar att på både kort och lång sikt ge en god avkastning.
 
Användande av finansiella instrument
Koncernen har, i syfte att hantera den finansiella ränterisken i låneportföljen, ingått ränteswapavtal. Detta innebär att 
rörlig ränta byts mot fast ränta och på så sätt skyddas koncernen och moderbolaget mot ränteförändringar.
 
Hållbarhetsupplysningar
 
Lönsamhet och finansiell stabilitet utgör basen för att bolaget skall kunna bedriva en hållbar verksamhet och nöjda 
kunder är en förutsättning för bolagets fortlevnad. Att vara miljösmart och energieffektiv är viktiga aspekter för att 
arbeta hållbart och ansvarsfullt på lång sikt.
 
Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100% av Immanuelskyrkans församling (org nr 802001-5668) med säte i Stockholm.
 
Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 347 252 322 715 318 150 301 400 292 006
Resultat efter finansiella poster 76 257 54 391 77 621 53 279 23 375
Balansomslutning 1 448 203 1 252 014 1 302 743 1 296 468 1 289 855
Soliditet (%) 26,5 27,5 24,8 21,5 20,0

Moderbolaget 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 199 716 180 477 175 605 169 187 167 951
Resultat efter finansiella poster 59 735 37 125 59 062 38 283 14 698
Balansomslutning 1 386 483 1 237 616 1 288 429 1 278 804 1 273 457
Soliditet (%) 27,2 27,2 24,4 21,1 19,6

I 2016 års resultat efter finansiella poster ingår en reavinst från försäljning av fastighet med 2,7 Mkr samt en reavinst 
om 19,5 Mkr från försäljning av dotterbolag.
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Förändring av eget kapital

Koncernen 
Aktie-
kapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 10 000 000 100 000 000 234 577 646 344 577 646
Utdelning   -20 000 000 -20 000 000
Årets resultat 59 799 000 59 799 000
Belopp vid årets utgång 10 000 000 100 000 000 274 376 646 384 376 646

Moderbolaget 
Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 10 000 000 2 000 000 202 013 292 47 159 035 261 172 327
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:   47 159 035 -47 159 035 0
Utdelning   -20 000 000  -20 000 000
Årets resultat  65 046 382 65 046 382
Belopp vid årets utgång 10 000 000 2 000 000 229 172 327 65 046 382 306 218 709

 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 229 172 327
årets vinst 65 046 382

294 218 709
 
disponeras så att
till aktieägare utdelas (200 kronor per aktie) 20 000 000
i ny räkning överföres 274 218 709

294 218 709
 
Styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag.
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande 
redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, 
omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 
samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning 2, 3, 4 347 252 322 715
Övriga rörelseintäkter 12 0

347 264 322 715

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -18 787 -17 486
Övriga externa kostnader 5 -91 517 -95 464
Personalkostnader 6 -100 840 -97 801
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -37 433 -36 479
Övriga rörelsekostnader -16 -15

-248 593 -247 245
Rörelseresultat 2 98 671 75 470

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0 -4
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -22 414 -21 075

-22 414 -21 079
Resultat efter finansiella poster 76 257 54 391

Resultat före skatt 76 257 54 391

Skatt på årets resultat 9 -18 223 -13 740
Uppskjuten skatt 9 1 766 1 252
Årets resultat 59 799 41 903
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 59 799 41 903
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10, 11 1 197 802 1 001 079
Maskiner och inventarier 12 108 085 113 136
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 13 2 481 3 356

1 308 368 1 117 572

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 22 0
Summa anläggningstillgångar 1 308 390 1 117 572

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 386 466

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 702 9 108
Övriga fordringar 2 041 12 102
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 6 742 6 036

19 485 27 246

Kassa och bank 119 942 106 731
Summa omsättningstillgångar 139 813 134 442

SUMMA TILLGÅNGAR 1 448 203 1 252 014
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 10 000 10 000
Övrigt tillskjutet kapital 100 000 100 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat 274 377 234 578
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 384 377 344 578

Summa eget kapital 384 377 344 578

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 16 26 053 27 820

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17, 18, 19 951 456 786 456

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 13 861 15 438
Skulder till koncernföretag 389 396
Aktuella skatteskulder 17 723 18 440
Övriga skulder 6 106 8 956
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 48 238 49 930

86 317 93 160

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 448 203 1 252 014
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 76 257 54 391
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 37 417 36 487
Betald skatt -18 941 -3 300
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 94 733 87 578

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten 80 36
Förändring kundfordringar -1 594 2 600
Förändring av kortfristiga fordringar 9 354 -8 556
Förändring leverantörsskulder -1 577 724
Förändring av kortfristiga skulder -4 548 7 156
Kassaflöde från den löpande verksamheten 96 448 89 537

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -228 227 -36 118
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -22 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -228 237 -36 118

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 165 000 0
Amortering av lån 0 -89 700
Utbetald utdelning -20 000 -20 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 145 000 -109 700

Årets kassaflöde 13 211 -56 280

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 106 731 163 012
Likvida medel vid årets slut 119 942 106 731
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning 2, 3, 4 199 716 180 477
Övriga rörelseintäkter 12 0

199 728 180 477

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -68 110 -72 348
Personalkostnader 6 -17 237 -16 321
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -32 353 -33 605

-117 700 -122 274
Rörelseresultat 21 82 027 58 204

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0 -3
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -22 292 -21 075

-22 292 -21 078
Resultat efter finansiella poster 59 735 37 125

Bokslutsdispositioner 22 23 240 23 890
Resultat före skatt 82 975 61 015

Skatt på årets resultat 9 -17 928 -13 856
Årets resultat 65 046 47 159



36 37

Org. nr 556534-9734 PROBITAS ABPROBITAS AB Org. nr 556534-9734

Probitas AB
Org.nr 556534-9734

10 (31)

Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10, 11 982 189 1 000 979
Inventarier, verktyg och installationer 12 100 235 106 055
Pågående om- och tillbyggnader 13 1 416 672
Summa materiella anläggningstillgångar 1 083 840 1 107 706

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 23, 24 175 501 8 510
Summa anläggningstillgångar 1 259 341 1 116 216

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kund- och hyresfordringar 650 519
Fordringar hos koncernföretag 1 598 0
Övriga fordringar 273 9 718
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 5 507 5 115

8 029 15 352

Kassa och bank 119 113 106 048

Summa omsättningstillgångar 127 142 121 400

SUMMA TILLGÅNGAR 1 386 483 1 237 616
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15, 25
Bundet eget kapital
Aktiekapital 26 10 000 10 000
Reservfond 2 000 2 000

12 000 12 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 229 172 202 013
Årets resultat 65 046 47 159

294 219 249 172
Summa eget kapital 306 219 261 172

Obeskattade reserver 27 89 990 97 200

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 16 5 993 6 239

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17, 18, 19 905 235 786 456

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 401 8 301
Skulder till koncernföretag 15 661 20 240
Aktuella skatteskulder 20 311 21 272
Övriga skulder 4 237 4 466
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 31 435 32 270
Summa kortfristiga skulder 79 046 86 549

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 386 483 1 237 616
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 59 735 37 125
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 32 341 33 605
Betald skatt -19 135 -3 246
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 72 941 67 484

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar -131 103
Förändring av kortfristiga fordringar 7 455 -8 477
Förändring av leverantörsskulder -900 581
Förändring av kortfristiga skulder -5 643 6 837
Kassaflöde från den löpande verksamheten 73 722 66 528

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -8 487 -30 955
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -166 991 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -175 466 -30 955

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 118 779 0
Amortering av lån 0 -89 700
Utbetald utdelning -20 000 -20 000
Erhållna koncernbidrag 16 030 17 590
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 114 809 -92 110

Årets kassaflöde 13 065 -56 537

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 106 048 162 585
Likvida medel vid årets slut 119 113 106 048
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Probitas ABs årsredovisning och koncernredovisning har uppprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
 
Koncernredovisning
Probitas AB upprättar koncernredovisning. Företag där Probitas AB  innehar majoriteten av rösterna på årsstämman 
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. 
 
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer.
 
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.
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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 
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.
 
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.  Utrangeringar redovisas under posten Avskrivningar av 
materiella tillgångar. 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. Koncernens mark har 
obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
anläggningstillgångar.
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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
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. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
 
Finansiella instrument
Koncernen 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.
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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

2018 2017
Nettoomsättningen per rörelsegren   
Hyresintäkter 150 467 132 387
Hotell och restaurang 149 782 147 949
Vård - äldreomsorg 42 742 40 993
Övriga intäkter 4 261 1 386

347 252 322 715
Rörelseresultat per rörelsegren  
Fastighetsförvaltning 83 469 58 204
Hotellverksamhet 15 108 17 056
Vård- äldreomsorg 107 229
Övrig verksamhet -13 -19

98 671 75 470
Moderbolaget

2018 2017
Nettoomsättningen per rörelsegren   
Hyresintäkter 196 345 179 357
Övriga intäkter 3 371 1 120

199 716 180 477

Den geografiska marknaden är i sin helhet Stor-Stockholmsområdet.
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Not 3 Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncernen
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2018 2017
Inom ett år 105 793 100 616
Senare än ett år men inom fem år 321 637 424 720
Senare än fem år 0 2 711

427 430 528 047

Variabla avgifter som ingår i årets resultat 53 343 49 605
Summa 53 343 49 605
Moderbolaget
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2018 2017
Inom ett år 135 434 131 739
Senare än ett år men inom fem år 408 836 543 403
Senare än fem år 0 867

544 271 676 010

Variabla avgifter som ingår i årets resultat 47 129 44 837
Summa 47 129 44 837
 
Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
Moderbolaget
 
Fastighetsrörelsen har efter räkenskapsårets slut förlängt hyresavtal gällande ca 11 000 kvm kontor. Förlängningen 
innebär att bolaget säkrar stora delar av vakansrisken och intäktsutvecklingen på de kommersiella uthyrningarna 
under en 10-årsperiod.
 
Not 5 Arvoden och kostnadsersättningar
Koncernen

2018 2017
PricewaterhouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag -748 -672

-748 -672
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Moderbolaget
2018 2017

PricewaterhouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag -350 -357

-350 -357
Not 6 Anställda och personalkostnader
Koncernen

2018 2017
Medelantalet anställda
Kvinnor 119 122
Män 52 51

171 173
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör -4 144 -4 059
Övriga anställda -65 391 -62 803

-69 535 -66 862
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -1 234 -1 496
Pensionskostnader för övriga anställda -4 342 -4 109
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -23 393 -22 702

-28 969 -28 308

Övriga personalkostnader -2 336 -2 632
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader -100 840 -97 801

Moderbolaget
2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 7 6
Män 12 12

19 18
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör -1 961 -1 966
Övriga anställda -8 408 -7 717

-10 369 -9 683
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Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -673 -657
Pensionskostnader för övriga anställda -1 087 -1 051
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -3 725 -3 497

-5 484 -5 205

Övriga personalkostnader -1 384 -1 434
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader -17 237 -16 321

Vid uppsägning av VDs anställning är uppsägelsetiden 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.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 33 % 33 %
Andel män i styrelsen 67 % 67 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare (VD) 100 % 100 %

 
Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

2018 2017
Övriga ränteintäkter 0 -4

0 -4
Moderbolaget

2018 2017
Ränteintäkter från koncernföretag 0 1
Övriga ränteintäkter 0 -4

0 -3

 
Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

2018 2017

Övriga räntekostnader -20 621 -20 994
Övriga finansiella kostnader -1 793 -81

-22 414 -21 075
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Moderbolaget
2018 2017

Övriga räntekostnader -20 505 -20 994
Övriga finansiella kostnader -1 788 -81

-22 292 -21 075

 
Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2018 2017
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -18 223 -13 740
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 210 -154
Förändring av uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 1 556 1 406
Totalt redovisad skatt -16 457 -12 488

Avstämning av effektiv skatt
2018 2017

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 76 257 54 391

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -16 777 22,00 -11 966
Ej avdragsgilla kostnader  -216  -110
Ej skattepliktiga intäkter  6  4
Skattemässiga justeringar avseende 
byggnader  322  -262
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
längre redovisas som tillgång  -2   
Uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner  -1 556  -1 406
Redovisad effektiv skatt 23,90 -18 223 25,26 -13 740
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Moderbolaget
2018 2017

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -18 174 -13 738
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 246 -118
Totalt redovisad skatt -17 928 -13 856

Avstämning av effektiv skatt
2018 2017

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 82 975 61 015

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -18 254 22,00 -13 423
Ej avdragsgilla kostnader  -122  -57
Ej skattepliktiga intäkter  6  4
Skattemässiga justeringar avseende 
byggnader  196  -262
Skattefri reavinst vid försäljning av 
dotterbolag    0
Redovisad effektiv skatt 21,90 -18 174 22,52 -13 738
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Not 10 Byggnader och mark
Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 238 177 1 214 813
Inköp 219 179 24 914
Utrangeringar -389 -3 115
Omklassificeringar 672 1 565
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 457 639 1 238 177

Ingående avskrivningar -237 098 -217 334
Utrangeringar 211 1 172
Årets avskrivningar -22 950 -20 935
Utgående ackumulerade avskrivningar -259 836 -237 098

Utgående redovisat värde 1 197 802 1 001 079

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 1 196 952 1 000 195
Verkligt värde 3 638 000 2 976 900

 
Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 237 177 1 213 813
Inköp 1 860 24 914
Utrangeringar -389 -3 115
Omklassificeringar 672 1 565
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 239 320 1 237 177
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Ingående avskrivningar -236 198 -216 485
Utrangeringar 211 1 172
Försäljningar  0
Årets avskrivningar -21 144 -20 885

Utgående ackumulerade avskrivningar -257 131 -236 198

Utgående redovisat värde 982 189 1 000 979

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 981 339 1 000 979
Verkligt värde 3 448 000 2 976 900

 
Merparten av koncernens fastigheter innehas för långsiktig uthyrning till företag (kommersiella lokaler) och till 
privatpersoner (bostäder). Samtliga fastigheter förutom Sjöbrisen 157 klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. 

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 
värderingsmetoder 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. 

Alla koncernens förvaltningsfastigheter värderades i mars 2018 till 3 638 000 Tkr (varav moderbolaget till 3 448 000 
Tkr) av en oberoende värderingsman. Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels 
nyligen genomförda transaktioner mellan oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar. 

Inför årets bokslut har företagsledningen gjort en bedömning av det verkliga värdet med den externa värderingen från 
2018 som grund. Företagsledningen gör bedömningen att fastigheterna har samma värde som vid den externa 
värderingen i mars 2018.
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Not 11 Byggnader och Mark - specifikation per fastighet
Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31
Moderbolaget   
Provisorn 4, Kungstensgatan 17 487 423 497 655
Hälsan 4, Tegnérgatan 4 11 649 11 855
Hälsan 5, Tegnérgatan 6 5 382 5 337
Facklan 5, Tegnérgatan 40 9 848 10 028
Nebulosan 33, Dalagatan 32-34 46 644 46 090
Nebulosan 32, Västmannagatan 41-43 22 389 22 863
Resedan 5, Odengatan 80-82 23 262 23 793
Pelarbacken Större 32, Högbergsgatan 31 12 092 11 625
Berget 1, Västmannagatan 15 20 355 20 767
Mullvaden Andra 43, Krukmakargatan 34 24 781 25 396
Mullvaden Andra 44, Krukmakargatan 36 38 754 39 612
Sjöbrisen 157, Lomvägen 385 850 884
Barnhusväderkvarnen 22, Tegnérlunden 8 80 863 83 381
Svea Artilleri 15, Löjtnantsgatan 8 197 897 201 693
Summa bokfört värde Byggnader och Mark i Moderbolaget 982 189 1 000 979

Koncernen  
Provisorn 4, Kungstensgatan 17 50 100
Resedan 3, Dalagatan 13 215 563 0
Summa tillkommande bokfört värde Byggnader och Mark i 
koncernen 215 613 100

Summa bokfört värde Byggnader och Mark i Koncernen 1 197 802 1 001 079
 
Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 216 846 209 996
Inköp 6 567 7 847
Försäljningar/utrangeringar -205 -2 368
Omklassificeringar 2 685 1 372
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 225 893 216 846
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Ingående avskrivningar -103 711 -92 471
Försäljningar/utrangeringar 205 2 339
Årets avskrivningar -14 302 -13 579
Utgående ackumulerade avskrivningar -117 808 -103 711

Utgående redovisat värde 108 085 113 136

Moderbolaget
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 173 104 168 147
Inköp 5 211 5 369
Försäljningar/utrangeringar -47 -412
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 178 269 173 104

Ingående avskrivningar -67 049 -56 684
Försäljningar/utrangeringar 47 390
Årets avskrivningar -11 031 -10 755
Utgående ackumulerade avskrivningar -78 034 -67 049

Utgående redovisat värde 100 235 106 055

Not 13 Pågående om- och tillbyggnader
Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 356 2 936
Årets inköp 2 482 3 356
Omklassificering till byggnad -3 357 -2 936

2 481 3 356
Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 672 1 565
Årets inköp 1 416 672
Omklassificering till byggnad -672 -1 565

1 416 672
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Förutbet försäkringspremier 848 724
Förutbet tomträttsavgälder 2 789 2 765
Övriga förutbetalda kostnader 3 057 1 851
Övriga upplupna intäkter 48 695

6 742 6 036

Moderbolaget
2018-12-31 2017-12-31

Förutbet försäkringspremier 787 717
Förutbet tomträttsavgälder 2 789 2 765
Övriga förutbetalda kostnader 1 930 988
Övriga upplupna intäkter 0 645

5 507 5 115

 
Not 15 Uppgifter om moderföretag
Koncernen
Moderbolaget
 
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Immanuelskyrkans 
församling med organisationsnummer 802001-5668 med säte i Stockholm
 
Not 16 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen

2018-12-31 2017-12-31
Uppskjuten skatteskuld avs temporära skillnader 5 993 6 203
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 20 060 21 617

26 053 27 820
Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31
Uppskjuten skatteskuld avs temporära skillnader avskrivningar 5 993 6 239

5 993 6 239
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Not 17 Ställda säkerheter
Koncernen

2018-12-31 2017-12-31
För skulder till kreditinstitut:   
Fastighetsinteckningar 996 546 834 766

996 546 834 766

Moderbolaget
2018-12-31 2017-12-31

För skulder till kreditinstitut:   
Fastighetsinteckningar 905 546 834 766

905 546 834 766
Not 18 Långfristiga skulder
Koncernen
 
Långfristiga skulder som förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen
 

2018-12-31 2017-12-31

Skulder till kreditinstitut 951 456 786 456
951 456 786 456

Moderbolaget
 
Långfristiga skulder som förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen
 

2018-12-31 2017-12-31

Skulder till kreditinstitut 905 235 786 456
905 235 786 456
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Not 19 Ränteinstrument
Koncernen
Moderbolaget
 
De ränteinstrument som innehas uppfyller kriterierna för säkringsredovisning och redovisas därför inte till verkliga 
värden i balansräkningen.
 

2018-12-31 2017-12-31
Koncernen/moderbolaget
Ränteswapavtal, med negativt verkligt värde -60 523 -66 500

-60 523 -66 500
Utestående ränteswappar 575 000 Tkr (575 000 Tkr).
 
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 15 349 15 677
Upplupna räntor 1 190 1 111
Förutbetalda hyresintäkter 21 508 23 045
Övriga upplupna kostnader 10 192 10 097

48 239 49 930
Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 2 015 1 740
Upplupna räntor 1 190 1 111
Förutbetalda hyresintäkter 21 054 22 681
Övriga upplupna kostnader 7 177 6 738

31 435 32 270

Not 21 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Koncernen

2018-12-31 2017-12-31
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 0,01 % 0,01 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 2,09 % 2,23 %
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Moderbolaget
2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 0,11 % 0,29 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 28,24 % 32,79 %

Not 22 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

2018 2017

Förändring av avskrivning utöver plan 7 210 6 300
Erhållna koncernbidrag 16 030 17 590

23 240 23 890

Not 23 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 510 8 510
Inköp 166 991 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 501 8 510

Utgående redovisat värde 175 501 8 510

Not 24 Andelar i dotterföretag
Moderbolaget

Namn
 

Andel
Antal
Aktier

Bokfört
värde

Hotel Birger Jarl AB 100% 30 000 7 310
Immanuelskyrkans Vård AB 100% 10 000 1 000
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 100% 100 100
Hotel Tegnérlunden AB 100% 1 000 100
Probitas Resedan 3 AB 100% 1 000 166 991

175 501
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Org.nr Säte
Hotel Birger Jarl AB 556102-0826 Stockholm
Immanuelskyrkans Vård AB 556228-8257 Stockholm
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 556534-9742 Stockholm
Hotel Tegnérlunden AB 556653-3427 Stockholm
Probitas Resedan 3 AB 556785-2651 Stockholm

Not 25 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2018-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 229 172
årets vinst 65 046

294 219
disponeras så att
till aktieägare utdelas  (200 kronor per aktie) 20 000
i ny räkning överföres 274 219

294 219
Not 26 Antal aktier och kvotvärde
Koncernen
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 100 000 100
100 000

Not 27 Obeskattade reserver
Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 89 990 97 200
89 990 97 200

Probitas AB
Org.nr 556534-9734

31 (31)

 
Stockholm 2019-03-13
 
 
 
 
Sven Mannervik Vida Afua Attah
Ordförande

Lennart Berglund Malin Emmoth

Claes Ericsson Hans Olof Hagén

Bo Ingemarson Johannes Nilsson

Karin Sandström Samuel Borg
Extern verkställande direktör

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-13
 
 
 
 
Jonas Grahn Susanne Westman
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Probitas AB, org.nr 556534-9734

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Probitas AB för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Probitas AB, org.nr 556534-9734 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Probitas AB för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Probitas AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 13 mars 2019

Susanne Westman     Jonas Grahn
Auktoriserad revisor     Auktoriserad Revisor
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Granskningsrapport
Till årsstämman i Probitas AB

Org nr 556534-9734

Jag har granskat Probitas ABs verksamhet för år 2018.

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 2019

Kjell Walfridsson

Här följer nu årsredovisningar för Probitas dotterbolag.
 
Dessa årsredovisningar är fullständiga dock utan medföljande påskrifter och revisionsberättelser samt 
granskningsrapport från de påskrivande revisorerna.
 
Fullständiga årsredovisningar och revisionsberättelser för samtliga bolag finns tillgängligt att beställa hos Probitas AB, 
tel nr 08-587 503 70 eller info@probitas.se
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Probitas Resedan 3 AB
Org.nr 556785-2651

3 (9)

 
Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 100 000 0 2 804 135 440 789 3 344 924
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:   440 789 -440 789 0
Årets resultat    1 064 577 1 064 577
Belopp vid årets utgång 100 000 0 3 244 924 1 064 577 4 409 501

     
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 3 244 924
årets vinst 1 064 577

4 309 501
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 4 309 501

4 309 501
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Probitas Resedan 3 AB
Org.nr 556785-2651

2 (9)

Styrelsen och verkställande direktören för Probitas Resedan 3 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2018.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 

Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 
Bolaget äger fastigheten Resedan 3 i Stockholm. 
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har genomfört en hyresgästanpassning under 2018 vilken tillgodosett den befintliga hyresgästens minskade 
lokalbehov. Den yta som tomställts (fr om oktober 2018) kommer att renoveras och hyras ut under 2019.

Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015  
Hyresintäkter 6 580 7 444 7 451 7 315  
Resultat efter finansiella poster 1 896 4 608 4 053 4 030  
Soliditet (%) 8,9 2,0 2,0 2,0  
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Probitas Resedan 3 AB
Org.nr 556785-2651
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Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 52 283 52 080
Inventarier, verktyg och installationer 6 777 0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 7 110 323
Summa materiella anläggningstillgångar 53 170 52 403

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 8 0 112 102
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 112 102

Summa anläggningstillgångar 53 170 164 505

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 539 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 0
Summa kortfristiga fordringar 556 0

Kassa och bank
Kassa och bank 738 0
Summa kassa och bank 738 0

Summa omsättningstillgångar 1 294 0

SUMMA TILLGÅNGAR 54 464 164 505

Probitas Resedan 3 AB
Org.nr 556785-2651

4 (9)

Resultaträkning
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Hyresintäkter 6 580 7 444
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 6 580 7 444

Rörelsekostnader
Fastighetskostnader -2 705 -713
Övriga externa kostnader -900 -665
Avskrivningar -640 -360
Summa rörelsekostnader -4 245 -1 738

Rörelseresultat 2 335 5 706

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 0 2 642
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -439 -3 740
Summa finansiella poster -439 -1 098

Resultat efter finansiella poster 1 896 4 608

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag 0 -4 167
Förändring av periodiseringsfonder -370 0
Förändring av överavskrivningar -214 0
Summa bokslutsdispositioner -584 -4 167

Resultat före skatt 1 312 441

Skatter
Skatt på årets resultat -247 0
Årets resultat 1 065 441
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 
 
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
- Byggnader 1-2 %
- Inventarier, verktyg och installationer 20 %

 
Not 2 Allmän information
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Probitas AB, org nr 556534-9734, som har sitt säte i Stockholm. Moderbolaget 
upprättar koncernredovisning.

Bolaget har inte haft någon anställd personal under innevarande eller föregående år. Bolagets administration och 
förvaltning har from 2018-04-23 skötts av personal anställd i Probitas AB. Fg år och fram till och med ägarbytet sköttes 
administration och förvaltning av personal anställda i Fabege AB och Fabege Storstockholm AB.

Fram till 2018-04-22 ägdes bolaget av Fabege Holding Solna AB, org nr 556721-5289.
 
 
Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
I beloppen ingår koncerninterna poster med 0 tkr (fg år 2 642).
 
 
Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till 
koncernföretag -313 -3 740
Ränta kreditinstitut -121 0
Övriga räntekostnader -5 0

-439 -3 740

Probitas Resedan 3 AB
Org.nr 556785-2651
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Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 100
Summa bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 245 2 804
Årets resultat 1 065 441
Summa fritt eget kapital 4 310 3 245

Summa eget kapital 4 410 3 345

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 370 0
Ackumulerade överavskrivningar 214 0
Summa obeskattade reserver 584 0

Långfristiga skulder 9
Övriga skulder till kreditinstitut 46 221 0
Skulder till koncernföretag 0 158 637
Summa långfristiga skulder 46 221 158 637

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 051 2
Skulder till koncernföretag 1 511 0
Skatteskulder 247 2
Övriga skulder 21 341
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 419 2 178
Summa kortfristiga skulder 3 249 2 523

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 464 164 505
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Not 8 Fordringar hos koncernföretag
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 112 102 109 614
Tillkommande fordringar 0 2 488
Avgående fordringar -112 102 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 112 102

Utgående redovisat värde 0 112 102

 
Not 9 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen uppgår till 0 tkr (fg år 0 tkr).
 
Not 10 Ställda säkerheter

2018-12-31 2017-12-31

Fastighetsinteckning - Ställda säkerheter till förmån för 
koncernbolag. 0 91 000
Fastighetsinteckning 91 000 0

91 000 91 000
Stockholm 2019-03-13
 
 
Sven Mannervik Lennart Berglund
Ordförande

Samuel Borg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-13
Öhrlings PricewaterhouseCoppers AB
 
 
Susanne Westman
Auktoriserad revisor

Probitas Resedan 3 AB
Org.nr 556785-2651
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Not 5 Byggnader och mark
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 54 767 54 752
Inköp 816 15
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 583 54 767

Ingående avskrivningar -2 687 -2 327
Årets avskrivningar -613 -360
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 300 -2 687

Utgående redovisat värde 52 283 52 080

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 804 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 804 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -27 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 0

Utgående redovisat värde 777 0

 
Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 323 244
Inköp 1 729 94
Aktivering -1 620 -15
Omklassificeringar -322 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 110 323

Utgående redovisat värde 110 323



70 71
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Styrelsen och verkställande direktören för Hotel Birger Jarl AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
 
 

Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten 
Bolaget har under året bedrivit hotell- och konferensverksamhet. Hotellet har 271 rum.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Händelser under verksamhetsåret  
Efterfrågan på logi och konferenser har fortsatt varit god i Stockholm under 2018. Dock har den kraftigt utökade 
kapaciteten i Stockholm under året betytt en prispress och en förskjutning mot mer volymförsäljning. Beläggningen 
har därmed ökat medan snittpriset har sjunkit något.
 
Den utökade renoveringstakten av hotellrum har bibehållits under året. 
 
Framtida utveckling
Efter en mycket god konjunktur med starkt affärsresande förväntas en något försvagad tillväxttakt där 
privatmarknaden med lägre prisnivå är den marknad som ökar mest.
 
Ett större antal hotellrum tillkommer i Stockholm under 2019.
 
Hållbarhetsupplysningar
 
Hållbarhet är en viktig del i hela bolagets verksamhet. Att förstå och vara engagerad i utmaningar som 
klimatförändringar och att skapa etiska och säkra arbetsplatser är av stor vikt.
 
Under året har bolaget haft extra stort fokus på arbetsmiljöfrågor, och samtliga avdelningschefer har genomgått 
utbildningar inom området. Bolaget eftersträvar en medarbetargrupp som speglar samhället och en arbetsmiljö där 
alla behandlas likvärdigt.
 
Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100% av Probitas AB (Org nr 556534-9734) med säte i Stockholm.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 119 492 116 961 118 779 108 531 100 700
Resultat efter finansiella poster 10 930 11 805 12 125 10 036 6 115
Balansomslutning 21 347 25 627 24 055 24 950 21 652
Soliditet % 33 29 31 32 37
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Förändring av eget kapital (kronor)

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 3 000 000 600 000 3 961 172 -201 289 7 359 883
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:   -201 289 201 289 0
Årets resultat    -314 454 -314 454
Belopp vid årets utgång 3 000 000 600 000 3 759 883 -314 454 7 045 429

     
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 3 759 883
årets förlust -314 454

3 445 429
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 3 445 429
 
Styrelsens yttrande över det lämnade koncernbidraget

Koncernbidrag har lämnats med 11 200 000 kr vilket har bokförts som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Styrelsen anser att koncernbidraget är förenligt med försigktighetsregeln i 17 kap 3 § aktiebolagslagen enligt följande 
redogörelse:
Styrelsens uppfattning är att koncernbidraget är försvarligt med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och 
risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 
med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning 2 119 492 116 961
119 492 116 961

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -15 580 -14 551
Övriga externa kostnader 3, 4 -47 794 -46 609
Personalkostnader 5 -42 713 -41 858
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 463 -2 139
Övriga rörelsekostnader -12 2

-108 561 -105 155

Rörelseresultat 6 10 931 11 806

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -1 -1

Resultat efter finansiella poster 10 930 11 805

Bokslutsdispositioner 8 -11 200 -11 970
Resultat före skatt -270 -165

Skatt på årets resultat 9 -45 -36
Årets resultat -314 -201

Hotel Birger Jarl AB
Org.nr 556102-0826

5 (16)

Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 50 100
Maskiner och inventarier 11 5 496 4 953
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 12 0 2 685

5 546 7 738
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 22 0
Uppskjuten skattefordran 14 0 36

22 36
Summa anläggningstillgångar 5 568 7 774

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 335 415

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 972 4 006
Fordringar hos koncernföretag 8 043 9 158
Aktuella skattefordringar 1 719 1 727
Övriga fordringar 1 048 1 786
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 594 408

15 375 17 085

Kassa och bank 15 69 353

Summa omsättningstillgångar 15 780 17 853

SUMMA TILLGÅNGAR 21 347 25 627
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Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16, 17, 18
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 000 3 000
Reservfond 600 600

3 600 3 600

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 3 760 3 961
Årets resultat -314 -201

3 445 3 760

Summa eget kapital 7 045 7 360

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 095 4 947
Övriga skulder 1 773 3 455
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 9 433 9 865
Summa kortfristiga skulder 14 302 18 267

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 347 25 627
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 10 930 11 805
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 462 2 139
Betald skatt 0 -4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 13 392 13 940

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager 80 38
Förändring av kundfordringar 35 2 092
Förändring av kortfristiga fordringar 1 667 -1 367
Förändring av leverantörsskulder -1 852 105
Förändring av kortfristiga skulder -2 114 1 670
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 208 16 478

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -270 -4 468
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -22 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -292 -4 468

Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag -11 200 -11 970

Årets kassaflöde -284 40

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 353 313
Likvida medel vid årets slut 15 69 353
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående 
år.
 
Intäkter
Nettoomsättningen består av hotell- och restaurangförsäljning. Intäkterna redovisas i den period försäljningen skett. 
Försäljningsprovisioner avräknas från omsättningen.
 
Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen 
är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer.
 
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 avdragen 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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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. Följande avskrivningstider 
tillämpas:
Inventarier 5 år
Förbättringsutgift på annans fastighet                        20 år
 
Omsättningstillgångar
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Erforderligt avdrag för inkurans 
har gjorts.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
 
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.
 
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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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

2018 2017

Nettoomsättningen föredelar sig enligt följande   
Hotell- och restaurangverksamhet 114 301 111 825
Hotelltjänster internt 5 191 5 136

119 492 116 961

 
Not 3 Leasingavtal
I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalet om hyra löper på tre 
år (2016-10-01--2019-09-30 och 2019-10-01--2022-09-30) med möjlighet att förlänga avtalet med tre år för varje gång. 
Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på företagets omsättningstillväxt med en undre gräns för lägsta 
nivå (minimihyra). 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 28 520 Tkr (28 187 Tkr) .
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2018 2017

Inom ett år -10 188 -9 962
Senare än ett år men inom fem år -28 117 -7 471

-38 305 -17 433
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Not 4 Övriga externa kostnader
I övriga externa kostnader ingår kostnader till revisorerna enligt följande:
 

2018 2017
PriceWaterhouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag -112 -100
Revisionsnära tjänster 0 0

-112 -100

 
Not 5 Anställda och personalkostnader

2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 51 53
Män 29 28

80 81

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör -1 144 -1 113
Övriga anställda -28 983 -28 169

-30 126 -29 282

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -344 -509
Pensionskostnader för övriga anställda -1 426 -1 238
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -10 236 -9 934

-12 006 -11 681
Övriga personalkostnader -580 -895
Summa löner, ersättningar och sociala kostnader -42 713 -41 858

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 43 % 29 %
Andel män i styrelsen 57 % 71 %
Kvinnor (VD) 100 % 100 %

Vid uppsägning av VD:s anställning är uppsägningstiden ett år från bolagets sida och tre månader från VD:s sida.
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Not 6 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 32,05 % 32,15 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 5,32 % 5,35 %

 
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017

Räntekostnader till koncernföretag 0 -1
Övriga räntekostnader -1 0

-1 -1

Not 8 Bokslutsdispositioner
2018 2017

Lämnade koncernbidrag -11 200 -11 970
-11 200 -11 970

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt
2018 2017

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -8 0
Uppskjuten skatt -36 -36
Totalt redovisad skatt -45 -36
 
Avstämning av effektiv skatt

2018 2017
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -270 -165

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 59 22,00 36
Ej avdragsgilla kostnader  -68  -37
Redovisad effektiv skatt -3,14 -8 -0,27 0
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Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 000 1 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 1 000

Ingående avskrivningar -900 -850
Årets avskrivningar -50 -50
Utgående ackumulerade avskrivningar -950 -900

Utgående redovisat värde 50 100

 
Not 11 Maskiner och inventarier

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 31 652 30 305
Inköp 270 1 783
Försäljningar/utrangeringar 0 -1 808
Omklassificeringar från pågående nyanläggningar 2 685 1 372
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 607 31 652

Ingående avskrivningar -26 699 -26 418
Försäljningar/utrangeringar 0 1 808
Årets avskrivningar -2 413 -2 089
Utgående ackumulerade avskrivningar -29 112 -26 699

Utgående redovisat värde 5 496 4 953
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Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 2 685 1 372
Under året nedlagda kostnader 0 2 685
Under året genomförda omklassificeringar till Maskiner och 
inventarier -2 685 -1 372

0 2 685
 
Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 22 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 0

Utgående redovisat värde 22 0

 
Not 14 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2018-12-31 2017-12-31

Uppskjuten skattefordran på temporär skillnad 0 36
0 36

Den temporära skillnaden avser en utrangering av en förbättringsutgift på annans fastighet.
 
Not 15 Likvida medel

2018-12-31 2017-12-31
Likvida medel
Banktillgodohavanden 69 353

69 353

Tillgodohavande på koncernkonto (rubr som fordr mot 
koncernbolag) 19 655 21 079
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Not 16 Antal aktier och kvotvärde

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 30 000 100
30 000

 
 
Not 17 Disposition av vinst eller förlust

2018-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 3 759 883
årets förlust -314 454

3 445 429

disponeras så att
i ny räkning överföres 3 445 429
 
Not 18 Uppgifter om moderföretag
 
Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Probitas AB med 
organisationsnummer 556534-9734 med säte i Stockholm
 
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Immanuelskyrkans 
församling med organisationsnummer 802001-5668 med säte i Stockholm
 
 
Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 7 891 8 337
Övriga upplupna kostnader 1 542 1 528

9 434 9 865
 
 
 



84 85

Hotel Birger Jarl AB
Org.nr 556102-0826

16 (16)

Stockholm 2019-03-12
 
 
 
 
Samuel Borg Victoria Frelin
Ordförande

Håkan Gustafsson Helen Harvigsson

Sophia Hober Johnny Mattebo

Thure Thorgren Marianne Hultberg
Extern verkställande direktör

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-13
 
 
 
 
Susanne Westman Jonas Grahn
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 

Org. nr 556102-0826 HOTEL BIRGER JARL ABHOTEL BIRGER JARL AB Org. nr 556102-0826



86 87

Org. nr 556653-3427 HOTEL TEGNÉRLUNDEN ABHOTEL TEGNÉRLUNDEN AB Org. nr 556653-3427Hotel Tegnérlunden AB
Org.nr 556653-3427

2 (13)

Förvaltningsberättelse
 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Hotel Tegnérlunden AB avger härmed följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018.
 
Information om verksamheten 
Bolaget har under året bedrivit hotellverksamhet under varumärkena Hotel Tegnérlunden och Hotel Micro. Hotel 
Tegnérlunden har 102 rum och Hotel Micro har 33 rum.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Händelser under verksamhetsåret  
Efterfrågan på logi har fortsatt varit god i Stockholm under 2018. Dock har den kraftigt utökade kapaciteten i 
Stockholm betytt en något minskad efterfrågan för både Hotel Tegnérlunden och Hotel Micro i slutet av året. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under januari 2019 har 13 enkelrum totalrenoverats och konverterats till minidubbelrum vilket ökar möjligheten till 
uthyrning under flera dagar och perioder.
 
Förväntad framtida utveckling
Efter en mycket god konjunktur med starkt affärsresande förväntas en något försvagad tillväxttakt där 
privatmarknaden med lägre prisnivå är den marknad som ökar mest. 
 
Ett större antal hotellrum tillkommer i Stockholm under 2019.
 
Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100% av Probitas AB (Org nr 556534-9734) med säte i Stockholm.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 36 047 36 547 36 227 33 455 32 384
Resultat efter finansiella poster 4 177 5 251 5 359 4 179 3 042
Balansomslutning 5 459 6 969 6 357 6 030 5 493
Soliditet % 25 20 22 23 29
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Förändring av eget kapital

Aktie- Balanserat Årets Totalt
kapital resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 100 000 1 298 849 -9 227 1 389 622
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:  -9 227 9 227 0
Årets resultat   -22 776 -22 776
Belopp vid årets utgång 100 000 1 289 622 -22 776 1 366 846

 
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 1 289 622
årets förlust -22 776

1 266 846
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 1 266 846
 
Styrelsens yttrande över det lämnade koncernbidraget

Koncernbidrag har lämnats med 4 200 000 kr vilket har bokförts som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Styrelsen anser att koncernbidraget är förenligt med försigktighetsregeln i 17 kap 3 § aktiebolagslagen enligt följande 
redogörelse:
Styrelsens uppfattning är att koncernbidraget är försvarligt med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och 
risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning 2 36 047 36 547
36 047 36 547

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 211 -2 953
Övriga externa kostnader 3 -20 458 -19 906
Personalkostnader 4 -7 878 -8 117
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -319 -304
Övriga rörelsekostnader -4 -16

-31 870 -31 296

Rörelseresultat 5 4 177 5 251

Resultat efter finansiella poster 4 177 5 251

Bokslutsdispositioner 6 -4 200 -5 260
Resultat före skatt -23 -9

Skatt på årets resultat 7 0 0
Årets resultat -23 -9
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Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 8 595 822
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 9 956 0

1 551 822

Summa anläggningstillgångar 1 551 822

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 51 51

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 359 720
Fordringar hos koncernföretag 0 3 864
Aktuella skattefordringar 406 406
Övriga fordringar 784 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 302 228

3 852 5 769

Kassa och bank 10 5 328

Summa omsättningstillgångar 3 908 6 148

SUMMA TILLGÅNGAR 5 459 6 969
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Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 100

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 1 290 1 299
Årets resultat -23 -9

1 267 1 290
Summa eget kapital 1 367 1 390

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 696 1 706
Skulder till koncernföretag 99 418
Övriga skulder 239 595
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 2 058 2 860
Summa kortfristiga skulder 4 092 5 580

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 459 6 969
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående 
år.
 
Intäkter
Nettoomsättningen består av hotell- och restaurangförsäljning. Intäkterna redovisas i den period försäljningen skett. 
Försäljningsprovisioner avräknas från omsättningen.
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer.
 
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 avdragen 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.
 
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.
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider 
tillämpas:
Inventarier 5 år
 
Omsättningstillgångar
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Erforderligt avdrag för inkurans 
har gjorts.
 
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.
 
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.
 
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.
 

 

Hotel Tegnérlunden AB
Org.nr 556653-3427

9 (13)

Not 2 Nettoomsättning
2018 2017

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande   
Hotell- och restaurangverksamhet 35 681 36 339
Hotelltjänster internt 366 208

36 047 36 548
 
Not 3 Leasingavtal
I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalet om hyra löper på tre 
år (2018-01-01--2020-12-31) med möjlighet att förlänga med tre år för varje gång. Storleken på de framtida 
leasingsavgifterna påverkas av utvecklingen av konsumentprisindex.

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till -11 788 Tkr (-10 658 Tkr).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2018 2017

Inom ett år -12 038 -11 784
Senare än ett år men inom fem år -12 473 -23 270
Senare än fem år 0 0

-24 511 -35 054

 
Not 4 Anställda och personalkostnader

2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 14 15
Män 2 3

16 18
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Löner och andra ersättningar
Övriga anställda -5 750 -5 876

-5 750 -5 876

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda -242 -262
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -1 815 -1 898

-2 057 -2 160

Övriga personalkostnader -71 -82
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader -7 878 -8 117

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 43 % 29 %
Andel män i styrelsen 57 % 71 %
Kvinna (VD) 100 % 100 %

 
Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 54,54 % 51,32 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 1,02 % 0,90 %

 
Not 6 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Lämnade koncernbidrag -4 200 -5 260
-4 200 -5 260
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Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt

2018 2017

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 0
Totalt redovisad skatt 0 0

Avstämning av effektiv skatt
2018 2017

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt -23 -9

Skatt enligt gällande skattesats 22,0 5 22,0 2
Ej avdragsgilla kostnader  -5  -2
Ej skattepliktiga intäkter  0  0
Redovisad effektiv skatt 0,0 0 -4,3 0

 
Not 8 Maskiner och inventarier

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 208 5 930
Inköp 93 288
Försäljningar/utrangeringar 0 -10
Omklassificeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 301 6 208

Ingående avskrivningar -5 386 -5 086
Försäljningar/utrangeringar 0 4
Omklassificeringar 0 0
Årets avskrivningar -319 -304
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 705 -5 386

Utgående redovisat värde 595 822
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Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 956 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 956 0

Utgående redovisat värde 956 0

 
Not 10 Likvida medel

2018-12-31 2017-12-31

Likvida medel
Banktillgodohavanden 5 328

5 328

Tillgodohavande på koncernkonto (rubr som fordr mot 
koncernbolag) 4 128 9 124

 
Not 11 Uppgifter om moderföretag
 
Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Probitas AB med 
organisationsnummer 556534-9734 med säte i Stockholm
 
 
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 1 484 1 648
Övriga upplupna kostnader 575 1 212

2 058 2 860
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Styrelsen och verkställande direktören för Immanuelskyrkans Vård AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018.
 
 

Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Immanuelskyrkans Vård AB driver sedan 2008 äldrevård med dygnetruntomsorg vid Löjtnantsgården, Löjtnantsgatan 8 
i Stockholm. Löjtnantsgården har 55 (54) platser uppdelade på 28 omvårdnadsplatser fördelade på två enheter à 14 
platser och 27 (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, på seniorboendet, Löjtnantsgatan 8. Detta gör att de kan behålla sitt sociala nätverk.
 
Omsorgen och omvårdnaden utgår från den enskilda individens önskemål och behov.   
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Händelser under räkenskapsåret
Löjtnantsgården har fått goda omdömen i Stockholms stads brukarundersökning 2018. Löjtnantsgården är ett 
populärt boende och kön av sökande är därför lång.  Kön till båda boendeformerna rör sig nu om flera månaders 
väntan. 
 
Vårdtyngden har ökat kontinuerligt de senaste tio åren. Detta beror på att de flesta som flyttar till Löjtnantsgården 
kommer från andra boenden och merparten som har fått biståndsbeslut är multisjuka.
 
Vid egna utförda enkätundersökningar har en god kundnöjdhet uppmätts i verksamheten.
 
Personalutvecklingen har fortsatt och flera anställda har deltagit i utbildningar i Famnas regi eller föreläsningar på 
Löjtnantsgården.
 
VD/verksamhetschef Sylvia Kivi har gått i pension och har ersatts av Karin Jönsson. Tre undersköterskor har gått vidare 
till andra uppdrag. Personalomsättningen är låg. 
 
Ett treårigt anslagsfinansierat projekt med syfte att föra in ett större och bredare utbud av aktiviteter, har slutförts 
under året. Likaså har Löjtnantsgårdens eHälsaprojekt slutförts.
 
En tidigare ”kopplad” lägenhet till en av demensenheterna, har gjorts om till en permanent vårdplats. Därmed har alla 
demensenheter nio platser vardera.
 
Löjtnantsgården har haft tio-årsjubileum  vilket har firats med buller och bång. 
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Förväntad framtida utveckling 
Målet är att bibehålla en god kvalitet med mycket nöjda boende och anhöriga/närstående. Det arbetas ständigt med 
kontakter i omvärlden för att säkerställa att anhöriga söker kontakt med Löjtnantsgården. Fokus är alltid att tillgodose 
boendes individuella behov och önskningar. 
 
Stor vikt läggs vid att personalen får kompetensutveckling.
 
Behovet av att återinvestera i inventarier ökar under de kommande åren och den snabba teknikutvecklingen ställer 
högre krav på vad Löjtnantsgården kan erbjuda sina boende. Ekonomin och administrationen kommer att ses över. 
 
Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100 % av Probitas AB (Org nr 556534-9734) med säte i Stockholm.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 49 411 47 270 45 872 44 880 44 037
Resultat efter finansiella poster 107 229 729 1 203 1 481
Balansomslutning 12 435 12 831 12 437 11 948 12 333
Antal anställda 56 56 56 56 54

 
Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 1 000 000 200 000 4 831 951 -38 902 5 993 049
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:   -38 902 38 902 0
Årets resultat    -77 038 -77 038
Belopp vid årets utgång 1 000 000 200 000 4 793 049 -77 038 5 916 011
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 4 793 049
årets förlust -77 039

4 716 010
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 4 716 010
 
Styrelsens yttrande över det lämnade koncernbidraget
Vid uppstarten av verksamheten 2008 erhöll bolaget 7 500 000 kr i koncernbidrag för att täcka de initiala 
uppstartskostnaderna. Så länge bolaget visar ett positivt resultat är planen att återlämna koncernbidraget 
motsvarande det årliga skattepliktiga resultatet. Fram till och med 2018 har 2 995 000 kr återlämnats i form av 
lämnade koncernbidrag. 
 
Koncernbidrag har lämnats med 630 000 kr vilket har bokförts som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande 
redogörelse: 
Styrelsens uppfattning är att koncernbidraget är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och 
risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning 2 49 411 47 270
49 411 47 270

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3, 4 -16 234 -15 551
Personalkostnader 5 -32 557 -31 059
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -513 -431

-49 304 -47 041

Rörelseresultat 107 229

Resultat efter finansiella poster 107 229

Bokslutsdispositioner 7 -181 -266
Resultat före skatt -74 -37

Skatt på årets resultat -3 -2
Årets resultat -77 -39
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Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 982 1 306

Summa anläggningstillgångar 982 1 306

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kund- och hyresfordringar 3 721 3 863
Fordringar hos koncernföretag 6 673 6 681
Aktuella skattefordringar 704 661
Övriga fordringar 23 40
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 315 278

11 436 11 523

Kassa och bank 17 2

Summa omsättningstillgångar 11 453 11 525

SUMMA TILLGÅNGAR 12 435 12 831
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Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000
Reservfond 200 200

1 200 1 200

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 4 793 4 832
Årets resultat -77 -39

4 716 4 793

Summa eget kapital 5 916 5 993

Obeskattade reserver 8 608 1 057

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 617 484
Övriga skulder 458 429
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 4 836 4 868
Summa kortfristiga skulder 5 911 5 781

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 435 12 831
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående 
år.
 
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.
 
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.
 
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.
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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.
 
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.
 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2018 2017

Nettoomsättningen per rörelsegren   
Vårdintäkter 42 742 40 993
Hyresintäkter 5 291 4 938
Övriga intäkter 1 377 1 339

49 411 47 270
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Not 3 Operationella leasingavtal
I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalet om hyra löper på 5 
år. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på utvecklingen av konsumentprisindex.

Under perioden har leasingavgifter kostnadsförts till ett värde av 9 616 Tkr (8 989 Tkr).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2018 2017

Inom ett år 9 518 9 513
Senare än ett år men inom fem år 26 173 35 673

35 691 45 186

 
Not 4 Inköp från koncernföretag

2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 63,00 % 62,00 %
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Not 5 Anställda och personalkostnader

2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 47 48
Män 9 8

56 56

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör -799 -740
Övriga anställda -22 250 -21 031

-23 049 -21 771

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -113 -234
Pensionskostnader för övriga anställda -1 587 -1 558
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -7 542 -7 299

-9 241 -9 091

Övriga personalkostnader -266 -196
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader -32 557 -31 059

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 43 % 43 %
Andel män i styrelsen 57 % 57 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %
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Not 6 Inventarier

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 5 880 5 611
Årets inköp 189 407
Försäljningar/utrangeringar -158 -138
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 911 5 880

Ingående avskrivningar -4 574 -4 280
Försäljningar/utrangeringar 158 137
Årets avskrivningar -513 -431
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 929 -4 574

Utgående redovisat värde 982 1 306

 
Not 7 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Återförd periodiseringsfond 343 134
Lämnade koncernbidrag -630 -360
Förändring av överavskrivningar 106 -40

-181 -266

 
Not 8 Obeskattade reserver

2018-12-31 2017-12-31

Skillnad mellan bokförda och planenliga avskrivningar 288 394
Periodiseringsfond vid 2014 års taxering 0 343
Periodiseringsfond vid 2015 års taxering 320 320

608 1 057
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Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 3 932 3 927
Förutbetalda hyresintäkter 454 364
Övriga poster 450 576

4 836 4 868
 
Stockholm 2019-03-11
 
 
Samuel Borg Johan  Bohman
Ordförande

Agneta  Dalemark Eva Pilenvik

Erik Amnå Sven Erik Wånell

Karin Pettersson Karin Jönsson
Extern verkställande direktör

 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-13
 
 
 
 
Jonas Grahn Susanne Westman
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Styrelsen och verkställande direktören för Immanuelskyrkans Förvaltnings AB får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018.
 
 

Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Bolaget förvaltar Immanuelskyrkans församlings tillgångar i finansiella instrument sedan maj 2015. 
 
Förvaltningen skall utföras i enlighet med de riktlinjer som finns angivna i det kapitalplaceringsreglemente som 
församlingens styrelse fastställt. Förvaltningen sker i församlingens namn via fullmakt.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret.
 
Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100 % av Probitas AB (Org nr 556534-9734) som i sin tur ägs av Immanuelskyrkans församling    
(Org nr 802001-5668), båda med säte i Stockholm.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 490 490 250 167 0
Resultat efter finansiella poster -13 -19 59 25 36
Balansomslutning 601 610 585 596 564

 
Förändring av eget kapital

Aktie- Balanserat Årets Totalt
kapital resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 100 000 432 654  532 654
Årets resultat   -13 462 -13 462
Belopp vid årets utgång 100 000 432 654 -13 462 519 192
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 432 654
årets förlust -13 462

419 192
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 419 192
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning 2 490 490
490 490

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2 -48 -64
Personalkostnader 3 -455 -445

-503 -509

Rörelseresultat -13 -19

Resultat efter finansiella poster -13 -19

Resultat före skatt -13 -19

Årets resultat -13 -19

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB
Org.nr 556534-9742
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Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 569 559
Aktuella skattefordringar 18 37
Övriga fordringar 7 7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 7

601 610

Summa omsättningstillgångar 601 610

SUMMA TILLGÅNGAR 601 610
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Balansräkning
Tkr

Not
1

2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 100

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 433 452
Årets resultat -14 -19

419 433

Summa eget kapital 519 533

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 10 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 72 67
Summa kortfristiga skulder 82 77

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 601 610
 

Org. nr 556534-9742 IMMANUELSKYRKANS FÖRVALTNINGS ABImmanuelskyrkans Förvaltnings AB
Org.nr 556534-9742

7 (9)

Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
 
Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga 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 hos koncernföretag i 
balansräkningen.
 
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.
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Not 2 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 76,00 % 58,00 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 100,00 % 100,00 %

 
Not 3 Styrelse och personalkostnader

2018 2017

Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar till verkställande direktör -240 -240

-240 -240

Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör -104 -96
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -75 -75

-180 -171

Övriga personalkostnader -35 -34
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader -455 -445

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 17 % 14 %
Andel män i styrelsen 83 % 86 %

Medelantalet anställda har under året varit noll, då tjänstegraden har understigit 50%.
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Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalrelaterade poster 27 25
Övriga poster 45 42

72 67
 
Stockholm 2019-03-04
 
 
 
Sven Mannervik Anders Claesson
Ordförande

Johanna Fjellström Göran Johansson

Mats Bernö Hans Olof  Hagén

Samuel Borg
Extern verkställande direktör

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-13
 
 
 
 
Jonas Grahn Susanne Westman
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Intervjutexter: Anna Matzinger.
Foto: Johan Boman, Tomas Isborn, Adrian Beck 
 Fredrik Stehn och Daniel Hjalmarsson.
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Probitas AB
Tulegatan 4, Box 19016, 104 32 Stockholm
tel 08-587 503 70, fax 08-587 503 99
info@probitas.se, www.probitas.se

Hotel Birger Jarl AB
Tulegatan 8, Box 19016, 104 32 Stockholm
tel 08-674 18 00, fax 08-673 73 66
info@birgerjarl.se, www.birgerjarl.se

Hotel Tegnérlunden AB
Tegnérlunden 8, 113 59 Stockholm
tel 08-545 455 50, fax 08-545 455 51
info@hoteltegnerlunden.se, www.hoteltegnerlunden.se

Löjtnantsgården, Immanuelskyrkans Vård AB
Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm
tel 08-504 80 500, fax 08-504 80 595
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