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Org.nr 556167-2063 

Styrelsen och verkstillande direktéren for Sturestadens Fastighets AB avger féljande arsredovisning och 

koncernredovisning for rakenskapsaret 2022. 

Forvaltningsberittelse 

Information om verksamheten 
Bolaget har till andamal att 4ga och forvalta fastigheter inom Arboga Kommun fér kommunikationsaéndamal och 

féretagsetableringar samt idka darmed forenlig verksamhet. Bolaget skall aktivt medverka till utvecklingen av 

Arboga Kommun som attraktiv och efterfragad etableringsort genom att vara ett strategiskt verktyg inom 

fastighetsomradet. 

Bolaget ager bade kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. 

Féretaget har sitt sate i Arboga. 

Agarférhallanden 
Koncernen bestar av 5 st aktiebolag. Férutom moderbolaget Sturestadens Fastighets AB, bestar koncernen av 

Seniorbostader i Arboga AB org nr 556677-9434, Norra Skogen i Arboga Fastighets AB org nr 556845-6494, 

Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB org nr 556730-4869 och Gropgarden Fastigheter i Arboga AB org nr 

559211-5108. 

Historik och omfattning 
Sturestadens Fastighets AB bildades 1991 genom samarbete mellan Byggnadsfirman Lund AB och Arboga 

kommun for att tillsammans 4ga och forvalta fastigheter inom Arboga kommun for foretagsetableringar, 

kommunikationer och utbildning. Fastighetsbestandet har genom aren utvecklats vidare och innehaller idag 4ven 

industri, handel, kontor och lager/logistik och har dérmed utvecklat foretaget till en ledande hyresvard i Arboga. 

Forvintad framtida utveckling samt vasentliga risker och osikerhetsfaktorer 

Bostadsbestandet ar fullt uthyrt och efterfragan ar hég och vi forutspar ingen markant andring dar. Lokalbestandet 

ar till storsta del uthyrd 4ven om marknaden 4r svarare att forutse och mer foranderlig, vi har dock flera nya 

hyresgaster som vi forhandlar med. 

Féretagets stérsta risker ar ranterisker, risker for kreditférluster samt risker for fastighetsskador. Vi mGter dessa 

risker genom efterlevnad av finanspolicy, systematisk kreditbedémning samt fullvardesforsadkring av 

fastighetsbestandet. Risker for fastighetsskador arbetar foretaget kontinuerligt mot med olika verktyg, dar var 

Fastighetsplan och digitala larm som tidigare kan uppticka brister, ar tva av vara effektivaste skydd. 

Tillstands- eller anmdlningspliktig verksamhet enligt miljébalken 
Koncernen bedriver annan miljépaverkande verksamhet enligt miljébalken. Anmalningsplikt och tillstandsplikt 

foreligger enligt miljébalken for kyl och varmepumpsanlaggningar och OVK. Egenkontroller utfors och 

dokumenteras via Fastighetsagarnas molntjanst. if 
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Hallbarhetsupplysningar 
I koncernen arbetar vi langsiktigt med etik och moral i vara relationer med vara anstallda, kunder, leverantérer 

myndigheter, langivare, branschorganisationer, och Svriga kontakter. 

Vi arbetar efter var policy mot diskriminering. Vi arbetar mot sarskiljning vad giller etisk tillhérighet, religion, 

alder, funktionshinder eller sexuell laggning vilket innebar att det inte ar tillatet att diskriminera hyresgaster, 

leverantérer eller anstallda. Sturestaden respekterar manskliga rattigheter och motverkar korruption vid 

upphandlingar och bestallningar. 

Vara medarbetare kanner ett stort engagemang och visar stort ansvar i sin verksamhetsut6vning. De besitter stora 

kunskaper och erfarenhet av fastighetsforvaltning och fastighetsforadling. Vi arbetar forebyggande med hilsa 

vilket inkluderar arbetsmiljéarbete, utbildning, medarbetarsamtal, utvecklingsplaner f6r att individen skall ma bra, 

utvecklas och fungera tillsammans. 

Visentliga hindelser under rakenskapsaret 
Byggnationen i kvarteret Gropgarden 3, av 40 stycken moderna hyreslagenheter i centrum av Arboga och som 

ansluter till Arbogas historiska miljé blev klart fér inflyttning i slutet av rakenskapsaret.
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Flerarséversikt (Tkr) 
Koncernen 

Nettoomsattning 
Resultat efter finansiella poster 

Balansomslutning 

Justerat eget kapital 
Soliditet (%) 

Moderbolaget 

Nettoomsattning 

Resultat efter finansiella poster 

Soliditet (%) 

Férandring av eget kapital 

Koncernen 

Belopp vid arets ingang 

Utdelning 

Férandring skattesats 

Férandring EK-del i OR 

Arets resultat 
Belopp vid arets utgang 

Moderbolaget 

Belopp vid arets ingang 

Disposition enligt beslut 
av arsstaémman: 

Utdelning 

Arets resultat 
Belopp vid arets utgang 

2022 

91 504 

25 316 

821 727 

156 930 

19,1 

2022 

25 437 

-11 143 

26,7 

Aktie- 

kapital 

3 000 

3 000 

Aktie- 

kapital 

3 000 

3 000 

2021 

85 064 

31 206 

813 392 

143 486 

17,6 

2021 

21 428 

-906 

29,8 

Reserver 

13 705 

138 

2 028 

15 871 

Reserv- 

fond 

420 

420 

2020 

85 686 

29 560 

740 273 

125 462 

16,9 

2020 

21 924 

-846 

42,3 

2019 

86 134 

19 232 

750 671 

105 543 

14,1 

2019 

22 756 

-5 233 

43,3 

Annat eget kapital 

inkl. arets resultat 

Balanserat 

resultat 

76 979 

3 517 

-6 758 

73 738 

126 781 

-6 758 

-2 028 

20 064 

138 059 

Arets 

resultat 

3517 

-3 517 

710 

710 

3 (22) 

2018 

19 970 

20 978 

45,7 

Totalt 

143 486 

-6 758 

138 

0 

20 064 

156 930 

Totalt 

83 916 

0 

-6 758 

710 

77 868 

v
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Forslag till vinstdisposition 
Styrelsen foreslar att till forfogande staende vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 73 737 811 

arets vinst 710 064 

74 447 875 

disponeras sa att 

till aktieagare utdelas 5 412 000 

i ny rakning 6verféres 69 035 875 

74 447 875 

Styrelsen foreslas bemyndigas att besluta om tidpunkt da utdelningen skall betalas. 

Styrelsen anser att férslaget ar forenligt med forsiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt foljande 

redogorelse: Styrelsens uppfattning ar att vinstutdelningen ar forsvarlig med hansyn till de krav verksamhetens art, 

omfattning och risk stiller pa storleken pa det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och stallning 

i Ovrigt. 

Koncernens och moderbolagets resultat och stallning i évrigt framgar av efterféljande resultat- och 

balansrakningar samt kassaflédesanalyser med noter. ¢
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Koncernens 

Resultatrikning 
Tkr 

Nettoomsattning 

Ovriga rérelseintakter 

RGrelsens kostnader 

Fastighetsforvaltning 

Ovriga externa kostnader 

Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anlaggningstillgangar 

RGrelseresultat 

Resultat fran finansiella poster 
Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter 

Rantekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat fore skatt 

Skatt pa arets resultat 

Arets resultat 

Not 2022-01-01 

-2022-12-31 

91 504 

151 

91 655 

-17 290 

-3 537 

-3 359 

-29 040 

-53 226 

38 429 

77 

-13 190 

-13 113 

25 316 

25 316 

-5 252 

20 064 

5 (22) 

2021-01-01 

-2021-12-31 

85 064 

1315 

86 379 

-16 271 

-3 257 

-3 432 

-18 813 

-41 773 

44 606 

-13 408 

-13 400 

31 206 

31 206 

-5 690 

25 515
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Koncernens 

Balansrakning 
Tkr 

TILLGANGAR 

Anliggningstillgangar 

Materiella anliggningstillgangar 

Byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och installationer 

Pagaende nyanlaggningar och forskott avseende 

materiella anlaggningstillgangar 

Summa anliggningstillgangar 

Omsittningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Aktuella skattefordringar 

Ovriga fordringar 
Foérutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Kassa och bank 

Summa omsittningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

Not 2022-12-31 

771 844 

13 193 

450 

785 487 

785 487 

717 

131 

1910 

855 

3 613 

32 628 

36 241 

821 728 

6 (22) 

2021-12-31 

673 100 

1 749 

101 055 

775 904 

775 904 

399 

2751 

830 

815 

4795 

32 693 

37 488 

813 392
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Koncernens 

Balansrakning 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital hanférligt till moderféretagets 

aktieagare 

Aktiekapital 

Reserver 

Annat eget kapital inklusive arets resultat 

Eget kapital hanforligt till moderforetagets 

aktieigare 

Summa eget kapital 

Avsattningar 

Uppskjuten skatteskuld 

Langfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Ovriga skulder 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Forskott fran kunder 

Leverantérsskulder 

Aktuella skatteskulder 

Ovriga skulder 

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

10 

2022-12-31 

3 000 

15 871 

138 059 

156 930 

156 930 

33 708 

33 708 

492 933 

71 252 

564 185 

33 868 

17 004 

3218 

0 

3 744 

9 071 

66 905 

821 728 

7 (22) 

2021-12-31 

3 000 

13 705 

126 781 

143 486 

143 486 

33 850 

33 850 

517 878 

71 135 

589 013 

18 243 

15 462 

4 243 

3 851 

3 622 

1 622 

47 043 

813 392 

or
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Koncernens Not 

Kassaflédesanalys 
Tkr 

Den lépande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflédet m.m 

Betald skatt 
Kassafléde fran den lépande verksamheten fore 

forindringar av rérelsekapital 

Kassafléde fran forandringar i rérelsekapital 

Okning(-)Minskning(+) av rérelsefordringar 

Okning(+)Minskning(-) av rérelseskulder 

Kassaflide fran den lépande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Férvarv av materiella anlaggningstillgangar 

Foérvarv av forvaltningsfastigheter 

Kassafléde fran investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lan 

Amortering av lan 

Utbetald utdelning 

Kassafléde fran finansieringsverksamheten 

Arets kassafléde 

Likvida medel vid arets borjan 

Likvida medel vid arets slut 

2022-01-01 

-2022-12-31 

25 316 

29 040 

-6 487 

47 869 

-1 438 

8 204 

54 635 

-12 779 
-25 844 
-38 623 

9 748 

-19 067 

-6 758 

-16 077 

32 693 

32 628 

8 (22) 

2021-01-01 

-2021-12-31 

31 206 

18 813 

-4 765 

45 254 

732 

267 

46 253 

-97 039 

-97 039 

65 252 

-13 144 

-7 490 

44 618 

-6 168 

38 861 

32 693
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Moderbolagets Not 
Resultatrakning 
Tkr 

RGrelsens intakter 

Nettoomsattning 

Ovriga rérelseintakter 

RGrelsens kostnader 

Fastighetsforvaltning 

Ovriga externa kostnader 2 

Personalkostnader 3 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anlaggningstillgangar 

RGrelseresultat 

Resultat fran finansiella poster 
Ovriga ranteintékter och liknande resultatposter 11 

Rantekostnader och liknande resultatposter 12 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Resultat fore skatt 

Skatt pa arets resultat 

Arets resultat 

2022-01-01 

-2022-12-31 

25 437 

2227 

27 664 

-12 636 

-2 743 

-3 359 

-15 677 

-34 415 

-6 751 

420 

-4 812 

-4 392 

-11 143 

11 990 

847 

-137 

710 

9 (22) 

2021-01-01 

-2021-12-31 

21 428 

3 325 

24 753 

-11 929 

-2 540 

-3 432 

-5 325 

-23 226 

1527 

350 

-2 783 

-2 433 

-906 

5 184 

4 278 

-761 

3517
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Moderbolagets 

Balansrakning 
Tkr 

TILLGANGAR 

Anlaiggningstillgangar 

Materiella anliggningstillgangar 

Byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och installationer 

Pagaende nyanlaggningar och forskott avseende 

materiella anlaggningstillgangar 

Finansiella anliggningstillgangar 

Andelar i koncernfoéretag 

Fordringar hos koncernféretag 

Summa anlaggningstillgangar 

Omsittningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar hos koncernforetag 

Aktuella skattefordringar 

Ovriga fordringar 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Kassa och bank 

Summa omsittningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

Not 

Nn 

13, 14 

15 

2022-12-31 

291 073 

780 

450 

292 303 

1 000 

13 625 

14 625 

306 928 

686 

218 

1 203 

102 

582 

2791 

2 863 

5 654 

312 582 

10 (22) 

2021-12-31 

179 447 

1 749 

92 226 

273 422 

1 000 

18 229 

19 229 

292 651 

329 

414 

2 407 

14 

529 

3 693 

4311 

8 004 

300 655 

T
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Moderbolagets 

Balansrakning 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Reservfond 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst eller forlust 

Arets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsattningar 

Uppskjuten skatteskuld 

Summa avsattningar 

Langfristiga skulder 

Byggnadskreditiv 

Skulder till kreditinstitut 

Skulder till koncernféretag 

Ovriga skulder 
Summa langfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Férskott fran kunder 

Leverantérsskulder 

Ovriga skulder 
Upplupna kostnader och férutbetalda intakter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2022-12-31 

3 000 

420 

3 420 

73 738 

710 

74 448 

77 868 

7 076 

7 828 

7 828 

0 

146 418 

52 438 

6 000 

204 856 

2 848 

1 997 

2 899 

152 

7058 

14 954 

312 582 

11 (22) 

2021-12-31 

3 000 

420 

3 420 

76 979 

3517 

80 496 

83 916 

7 076 

9 500 

9 500 

65 251 

75 091 

46 553 

6 000 

192 895 

1 723 

1 250 

2.396 

577 

1 322 

7 268 

300 655 

(



Sturestadens Fastighets AB 12 (22) 

Org.nr 556167-2063 

Moderbolagets Not 2022-01-01 2021-01-01 
: -2022-12-31 -2021-12-31 

Kassaflédesanalys 
Tkr 

Den lépande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster -11 143 -906 

Justeringar for poster som inte ingar 1 kassaflédet 16 15 677 5 325 

Betald skatt -605 -2 784 

Kassafléde fran den lépande verksamheten fore 

forindringar av rérelsekapital 3 929 1 635 

Kassafléde fran foraindring av rérelsekapitalet 

Okning(-)Minskning(+) av rérelsefordringar 4 302 9 742 

Okning(+)Minskning(-) av rérelseskulder 24 436 21 061 

Kassafléde fran den lé6pande verksamheten 32 667 32 438 

Investeringsverksamheten 

Forvarv av materiella anlaggningstillgangar -48 -88 210 

Foérvarv av rorelsefastigheter -34 510 0 

Kassafléde fran investeringsverksamheten -34 558 -88 210 

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lan 9 748 65 252 

Amortering av lan -2 547 -2 122 

Utbetald utdelning -6 758 -7 490 

Kassafléde fran finansieringsverksamheten 443 55 640 

Arets kassafléde -1 448 -132 

Likvida medel vid arets b6rjan 17 4311 4 443 

Likvida medel vid arets slut 2 863 4311
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Noter 
Tkr 

Not 1 Redovisnings- och virderingsprinciper 

Allminna upplysningar 
Arsredovisningen och koncernredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och 

BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta ar forsta gangen BFNAR 2012:1 

tillampas 

Intaktsredovisning 
Intakter har tagits upp till verkligt varde av vad som erhallits eller kommer att erhallas och redovisas i 

den omfattning det ar sannolikt att de ekonomiska férdelarna kommer att tillgodogéras bolaget och 

intakterna kan beraknas pa ett tillfrlitligt satt. 

Koncernredovisning 

Konsolideringsmetod 

Koncernredovisningen har upprattats enligt forvarvsmetoden. Detta innebar att forvarvade verksamheters 

identifierbara tillgangar och skulder redovisas till marknadsvarde enligt upprattad forvarvsanalys. 

Overstiger verksamhetens anskaffningsvarde det beraknade marknadsvardet av de forvantade 

nettotillgangarna enligt forvarvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 

Dotterforetag 

Koncernredovisningen omfattar, forutom moderforetaget, samtliga foretag i vilka moderforetaget direkt 

eller indirekt har mer dn 50 % av réstetalet eller pa annat satt innehar det bestammande inflytandet och 

darmed har en ratt att utforma féretagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhalla ekonomiska 

fordelar. 

Transaktioner mellan koncernforetag 

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernforetag liksom orealiserade 

vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade forluster elimineras ocksa savida inte transaktionen 

motsvarar ett nedskrivningsbehov. 

Férandring av internvinst under rakenskapsaret har elimineras i koncernresultatraékningen. 

Anliggningstillgangar 
Immateriella och materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjart ver den forvantade nyttjandeperioden med hansypn till vasentligt restvarde. 

Féljande avskrivningsprocent tillampas: 

- Stomme och grund 100 ar 

- Tak 40-50 ar 

- Fasadbekladnad 40-50 ar 

- Inre ytskikt 25 ar 

- Installationer 30-40 ar 

Inkomstskatter 

Total skatt utgérs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatrékningen, utom da 

o~
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underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhérande skatteeffekter redovisas 1 

eget kapital. 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt avser inkomstskatt for innevarande rakenskapsar samt den del av tidigare rakenskapsars 

inkomstskatt som annu inte redovisats. Aktuell skatt beraknas utifran den skattesats som gller per 

balansdagen. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt ar inkomstskatt som avser framtida rakenskapsar till f6ljd av tidigare handelser. 

Redovisning sker enligt balansrakningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 

och uppskjutna skattefordringar pa temporara skillnader som uppstar mellan bokforda respektive 

skattemassiga varden for tillgangar och skulder samt for 6vriga skattemassiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beraknas utifran gallande skattesats pa balansdagen. Effekter av 

férandringar i gillande skattesatser resultatférs i den period férandringen lagstadgats. Uppskjuten 

skattefordran redovisas som finansiell anlaggningstillgang och uppskjuten skatteskuld som avsattning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemassiga avdrag 

redovisas i den omfattning det ar sannolikt att avdragen kan avraknas mot framtida skattemdssiga 

dverskott. 

Pa grund av sambandet mellan redovisning och beskattning sarredovisas inte den uppskjutna 

skatteskulden som ar hanférlig till obeskattade reserver. 

Koncernbidrag 
Erhallna och lamnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsattning 

Rorelsens huvudintikter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intaktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intakter och kostnader men fore bokslutsdispositioner och skatter. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag fér uppskjuten skatt) 1 procent av 

balansomslutning. "4
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Uppskattningar och bedémningar 

Upprattandet av bokslut och tillampning av redovisningsprinciper, baseras ofta pa ledningens 

bedémningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt da bedémningen 

gérs. Uppskattningar och bedémningar ar baserade pa historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 

som under radande omstandigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa anvinds for att bed6ma de 

redovisade vardena pa tillgangar och skulder, som inte annars framgar tydligt fran andra kallor. Det 

verkliga utfallet kan avvika fran dessa uppskattningar och bedémningar. Uppskattningar och antaganden 

ses Gver regelbundet. 

Inga vasentliga kallor till osakerhet i uppskattningar och antaganden pa balansdagen bedéms kunna 

innebira en betydande risk for en vasentlig justering av redovisade varden for tillgangar och skulder 

under ndsta raékenskapsar. 

Not 2 Arvode till revisorer 

Koncernen 

Med revisionsuppdrag avses granskning av arsredovisningen och bokféringen samt styrelsens och 

verkstallande direktérens férvaltning, 6vriga arbetsuppgifter som det ankommer pa bolagets revisor att 

utféra samt radgivning eller annat bitride som féranleds av iakttagelser vid sadan granskning eller 

genomforandet av sadana évriga arbetsuppgifter. 

2022 2021 

KPMG 

Revisionsuppdrag 129 110 

129 110 

Moderbolaget 
2022 2021 

KPMG 

Revisionsuppdrag 96 70 

96 70 

Not 3 Medelantalet anstillda 

Moderbolaget 
2022 2021 

Medelantalet anstallda 3 3
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Not 4 Aktuell och uppskjuten skatt 

Koncernen 

Skatt pa arets resultat 
Aktuell skatt 

Justering avseende tidigare ar 
Férandring av uppskjuten skatt avseende temporara skillnader 

Totalt redovisad skatt 

Avstimning av effektiv skatt 

Redovisat resultat fore skatt 

Skatt enligt gillande skattesats 

Ej avdragsgilla kostnader 

Ej skattepliktiga intakter 

Justering avseende skatter for foregaende 

ar och évergang till K3 

Skattemassiga justeringar av bokfért 

resultat for avskrivningar pa byggnader 

Under ret utnyttjande av tidigare ars 

underskottsavdrag vars skattevarde ej 

redovisats som tillgang 

Nedskrivning byggnad 

Ovrigt 

Redovisad effektiv skatt 

Not 5 Byggnader och mark 

Koncernen 

Ingaende anskaffningsvarden 

Inkdp 

Omklassificeringar 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 

Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Ingaende nedskrivningar 

Arets nedskrivningar 

Utgaende ackumulerade nedskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

Uppgifter om férvaltningsfastigheter 

Verkligt varde enligt extern varderare 

Procent 

20,60 

0,22 

-5,86 

8,14 

-2,12 

20,97 

2022 

5 308 

-57 

5 252 

2022 

Belopp 

25 316 

-5 215 

-56 

1 485 

-2 060 

538 

-5 308 

2022-12-31 

832 917 

824 

125 625 

959 366 

-147 817 

-17 705 

-165 522 

-12 000 

-10 000 

-22 000 

771 844 

1 030 395 

16 (22) 

2021 

4 825 

-597 

1 462 

5 690 

2021 

Procent Belopp 

31 206 

20,60 -6 428 

0,34 -106 

0,00 0 

-3,82 1 192 

-0,01 2 

0,00 0 

-1,65 516 

15,46 -4 825 

2021-12-31 

832 202 

715 

832 917 

-130 503 

-17 314 

-147 817 

-12 000 

-12 000 

673 100 

960 395
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Moderbolaget 

Ingaende anskaffningsvarden 

Ink6ép 

Omklassificeringar 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 

Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Ingaende nedskrivningar 

Arets nedskrivningar 
Utgaende ackumulerade nedskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 

Koncernen 

Ingaende anskaffningsvarden 

Ink6ép 

Omklassificeringar 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 

Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

Moderbolaget 

Ingaende anskaffningsvarden 

Inkép 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 

Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

2022-12-31 

224 095 

661 

125 625 

350 381 

-34 648 

-4 660 

-39 308 

-10 000 

-10 000 

-20 000 

291 073 

2022-12-31 

111 442 

3 950 

8 829 

124 221 

-109 693 

-1 335 

-111 028 

13 193 

2022-12-31 

12 535 

48 

12 583 

-10 786 

-1 017 

-11 803 

780 

17 (22) 

2021-12-31 

223 380 

715 

224 095 

-30 379 

-4 269 

-34 648 

-10 000 

-10 000 

179 447 

2021-12-31 

111 442 

111 442 

-108 667 

-1 026 

-109 693 

1749 

2021-12-31 

12 061 
474 

12.535 

-9 729 

-1 057 

-10 786 

1 749 

v
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Not 7 Pagaende nyanlaggningar och férskott avseende materiella anliggningar 

Koncernen 

Ingaende anskaffningsvarden 

Inkdp 

Omklassificeringar 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Utgaende redovisat varde 

Moderbolaget 

Ingaende anskaffningsvarden 

Inkop 

Omklassificeringar 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Utgaende redovisat varde 

Not 8 Férutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Koncernen 

Forutbetalda driftskostnader 

Ovriga poster 

Not 9 Langfristiga skulder 

Koncernen 

Skulder som skall betalas senare Ain fem ar efter 

balansdagen 

Skulder till kreditinstitut 

Ovriga skulder 

Moderbolaget 

Skulder som skall betalas senare an fem ar efter balansdagen 

2022-12-31 

101 055 

33 850 

-134 455 

450 

450 

2022-12-31 

92 226 

33 849 

-125 625 

450 

450 

2022-12-31 

677 

178 

855 

2022-12-31 

329 793 

71 200 

400 993 

2022-12-31 

132 178 

132 178 

2021-12-31 

5 204 

95 851 

101 055 

101 055 

2021-12-31 

5 204 

87 022 

92 226 

92 226 

2021-12-31 

643 

172 

815 

2021-12-31 

306 257 

71 200 

377 457 

2021-12-31 

70 522 

70 522 

e
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Not 10 Upplupna kostnader och férutbetalda intékter 

Koncernen 

Upplupna ldner och semesterléner 

Upplupna rantor 

Upplupna socialaavgifter 

Upplupen fastighetsskatt 

Ovriga upplupna kostnader 

Not 11 Ovriga rinteintikter och liknande resultatposter 

Moderbolaget 

Ranteintikter fran koncernféretag 

Ovriga ranteintakter 

Not 12 Rantekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 

Ovriga rantekostnader 

Moderbolaget 

Rantekostnader till koncernféretag 

Ovriga rantekostnader 

Not 13 Andelar i koncernféretag 

Moderbolaget 

Ingaende anskaffningsvarden 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Utgaende redovisat varde 

2022-12-31 

257 

1 279 

97 

909 

6 529 

9 071 

2022 

396 

24 
420 

2022-12-31 

13 190 

13 190 

2022 

1 682 

3 130 

4 812 

2022-12-31 

1 000 

1 000 

1 000 

19 (22) 

2021-12-31 

301 

313 

94 

741 

173 

1 622 

2021 

350 

350 

2021-12-31 

13 408 

13 408 

2021 

890 

1 893 

2 783 

2021-12-31 

1 000 

1 000 

1 000 

XC
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Not 14 Specifikation andelar i koncernféretag 

Koncernen 

Moderbolaget 

Namn 

Marieborgs Lagerfastigheter 

AB 
Norra Skogen i Arboga 

Fastigheter AB 

Seniorbostader i Arboga AB 

Gropgarden Fastigheter i 

Arboga AB 

Norra Skogen i Arboga 

Fastigheter AB 

Seniorbostader i Arboga AB 

Gropgarden Fastigheter i Arboga 

AB 

Not 15 Fordringar hos koncernfoéretag 

Moderbolaget 

Ingaende anskaffningsvarden 

Avgaende fordringar 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Utgaende redovisat virde 

Kapital- Rostratts- 

andel andel 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

Org.nr Sate 

556730-4869 Arboga 

556845-6494 Arboga 

556677-9434 Arboga 

559211-5108 Arboga 

Not 16 Justering fér poster som inte ingar i kassafliédet 

Koncernen 

Avskrivningar 

Nedskrivningar 

Marieborgs Lagerfastigheter AB 

Moderbolaget 

Avskrivningar 

Nedskrivningar 

Antal Bokfort 

andelar virde 

1 000 100 

1 000 100 

5 000 700 

1 000 100 

1 000 

Eget kapital 

46 078 

5 1o7 

12 441 

99 

2022-12-31 

18 229 
-4 604 
13 625 

13 625 

2022-12-31 

19 040 

10 000 

29 040 

2022-12-31 

5 677 

10 000 

15 677 

20 (22) 

Resultat 

13 112 

888 

3 327 

3 

2021-12-31 

21 880 

-3 651 

18 229 

18 229 

2021-12-31 

18 813 

18 813 

2021-12-31 

5 325 

5 325 

“
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Not 17 Likvida medel 

Koncernen 

Likvida medel 

Kassamedel 

Betalda rantor 

Under perioden betald ranta 

Under perioden erhallen ranta 

Moderbolaget 

Likvida medel 

Kassamedel 

Betalda rintor 

Under perioden betald ranta 

Under perioden erhallen ranta 

Not 18 Stillda sikerheter 

Koncernen 

Fastighetsinteckning 

Moderbolaget 

Fastighetsinteckning 

Borgenforbindelser 

2022-12-31 

32 628 

32 628 

13 190 

77 

2022-12-31 

2 863 

2 863 

4812 

420 

2022-12-31 

759 691 

759 691 

2022-12-31 

181 441 

357 917 

539 358 

21 (22) 

2021-12-31 

32 693 

32 693 

2021-12-31 

4311 

4311 

2021-12-31 

759 691 

759 691 

2021-12-31 

181 441 

544 250 

725 691 

C
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Resultat- och balansrakningen kommer att forelaéggas pa arsstaémma for faststallelse. 

Arboga den 9 februari 2023 
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Revisionsberattelse 
Till bolagsstamman i Sturestadens Fastighets AB, org. nr 556167-2063 

Rapport om arsredovisningen och koncernredovisningen 
  

Uttalanden 

Jag har utfért en revision av arsredovisningen och koncernredovisningen for Sturestadens Fastighets AB fér ar 2022. 

Enligt min uppfattning har arsredovisningen och koncernredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla 
vasentliga avseenden rattvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dessas 

finansiella resultat och kassafléde for aret enligt arsredovisningslagen. Férvaltningsberattelsen Ar férenlig med arsredovisningens och 
koncernredovisningens 6vriga delar. 

Jag tillstyrker darfor att bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for moderbolaget och fér koncernen. 
  

Grund for uttalanden 

Jag har utfért revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag ar oberoende i férhallande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i 6vrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och A4ndamalsenliga som grund for mina uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar 

Det ar styrelsen och verkstallande direkt6éren som har ansvaret for att 
arsredovisningen och koncernredovisningen upprattas och att de ger 

en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen. Styrelsen och 

verkstallande direktéren ansvarar aven for den interna kontroll som 
de bedémer ar nédvandig for att uppratta en arsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Vid upprattandet av arsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkstallande direktéren for bedémningen av 

Revisorns ansvar 

Mina mal ar att uppna en rimlig grad av saékerhet om huruvida 
arsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 

innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, och att |amna en revisionsberattelse 
som innehaller mina uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hég grad av 
sakerhet, men ar ingen garanti for att en revision som utférs enligt 

ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en 

vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de 

ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i 

arsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt 
omdéme och har en professionellt skeptisk installning under hela 
revisionen. Dessutom: 

— identifierar och bedémer jag riskerna for vasentliga felaktigheter 
i arsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror pa oegentligheter eller misstag, utformar och utfér 

granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som 4r tillrackliga och Andamalsenliga 
for att utgéra en grund for mina uttalanden. Risken fér att inte 
upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar 
hégre an fdr en vasentlig felaktighet som beror pa misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller 
asidosattande av intern kontroll. 

— skaffar jag mig en férstaelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse for min revision for att utforma 

granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till 
omstandigheterna, men inte for att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

—— utvarderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som 
anvands och rimligheten i styrelsens och verkstallande 

direkt6rens uppskattningar i redovisningen och tillhérande 
upplysningar. 
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bolagets och koncernens férmaga att fortsatta verksamheten. De 

upplyser, nar sa 4r tillampligt, om férhallanden som kan paverka 
formagan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om 

styrelsen och verkstallande direktéren avser att likvidera bolaget, 
upphora med verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ 
till att gora nagot av detta. 

— drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen och 

verkstallande direkt6ren anvander antagandet om fortsatt drift 
vid upprattandet av arsredovisningen och 

koncernredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i 
de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon 

vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana handelser eller 
forhallanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 

koncernens férmaga att fortsatta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste jag 
i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa 
upplysningarna i arsredovisningen och koncernredovisningen 
om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sadana 

upplysningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om 

arsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for 
revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller 
férhallanden gora att ett bolag och en koncern inte langre kan 
fortsatta verksamheten. 

— utvarderar jag den é6vergripande presentationen, strukturen och 

innehallet i arsredovisningen och koncernredovisningen, 

daribland upplysningarna, och om arsredovisningen och 

koncernredovisningen aterger de underliggande 

transaktionerna och handelserna pa ett satt som ger en 

rattvisande bild. 

—— inhamtar jag tillrackliga och Andamalsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen for enheterna eller 
affarsaktiviteterna inom koncernen for att gora ett uttalande 

avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar fér styrning, 
6vervakning och utférande av koncernrevisionen. Jag ar ensam 

ansvarig for mina uttalanden. 

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Jag maste ocksa 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra férfattningar 
  

Uttalanden 

Utéver min revision av arsredovisningen och koncernredovisningen har jag 4ven utfért en revision av styrelsens och verkstallande direktérens 
férvaltning for Sturestadens Fastighets AB for ar 2022 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller férlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt férslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamdter och 
verkstallande direktéren ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 
  

Grund for uttalanden 

Jag har utfért revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag ar 
oberoende i férhallande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och Andamalsenliga som grund for mina uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direktérens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner 
betraffande bolagets vinst eller férlust. Vid férslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedémning av om utdelningen ar 
forsvarlig med hansyn till de krav som bolagets och koncernens 

verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 

likviditet och stallning i 6vrigt. 

Styrelsen ansvarar fér bolagets organisation och férvaltningen av 
bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fortl6pande 

bedéma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 

Revisorns ansvar 

Mitt mal betraffande revisionen av férvaltningen, och darmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis fér att med 
en rimlig grad av sakerhet kunna bedéma om nagon styrelseledamot 
eller verkstallande direktéren i nagot vasentligt avseende: 

— fo6retagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
forsummelse som kan féranleda ersattningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— pa nagot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
arsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mal betraffande revisionen av foérslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller forlust, och darmed mitt uttalande om detta, ar att 
med rimlig grad av sakerhet bedéma om forslaget ar forenligt med 

aktiebolagslagen. 

Rimlig sakerhet ar en hdég grad av sakerhet, men ingen garanti for att 
en revision som utférs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

att upptacka atgarder eller férsummelser som kan féranleda 

Vasteras den 23 februari 2023 

“>? 

a“ 
Fredrik Eklu Sjédén 

Auktoriserad revisor 
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att bolagets organisation ar utformad sa att bokféringen, 

medelsférvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter i 
6vrigt kontrolleras pa ett betryggande satt. 
Verkstallande direktoren ska skéta den ldpande férvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
atgarder som ar nédvandiga fér att bolagets bokféring ska fullgéras i 

6verensstammelse med lag och for att medelsférvaltningen ska 
skétas pa ett betryggande satt. 

ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller férlust inte ar férenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander 

jag professionellt omdéme och har en professionellt skeptisk 

installning under hela revisionen. Granskningen av férvaltningen och 
forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller férlust grundar sig 
framst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsatgarder som utférs baseras pa min professionella 
bedémning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att 

jag fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och 
forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg och 
6vertradelser skulle ha sarskild betydelse for bolagets situation. Jag 
gar igenom och prévar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
atgarder och andra férhallanden som 4r relevanta fér mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag fér mitt uttalande om styrelsens 
forslag till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust har jag 

granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 

for detta for att kunna bedéma om forslaget ar forenligt med 

aktiebolagslagen. 
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