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Styrelsen och verkstallande direktéren fér Seniorbostider i Arboga AB avger féljande arsredovisning 

for rakenskapsaret 2022. 

Foérvaltningsberattelse 

Information om verksamheten 
Bolaget skall aga och tillhandahalla seniorbostader inom Arboga Kommun samt utveckla kommunen som 

en attraktiv och efterfragad bostadsort genom pris- och kvalitetsvarierat utbud av bostader. 

Bolaget startades i mars 2005. 

Bolaget ager fastigheterna Giktringen 7, med tomtratt och Porsen | belagna i Arboga kommun. 

Foretaget har sitt sate i Arboga. 

Flerarséversikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019 2018 

Nettoomsattning 5 759 5 702 5 609 5 559 5 506 

Resultat efter finansiella poster 192 58 19 -333 720 

Soliditet (%) 14,6 10,9 7,0 Fe 6,8 

Fordndringar i eget kapital 
Aktie- Balanserat Arets Totalt 

kapital resultat resultat 

Belopp vid arets ingang 500 000 5 027 628 3 585 769 9 113 397 

Disposition enligt beslut 

av arsstamman: 3 585 769 -3 585 769 0 

Arets resultat 3 327 187 3 327 187 

Belopp vid arets utgang 500 000 8 613 397 3 327 187 12 440 584 

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

balanserad vinst 8 613 397 

arets vinst 3 327 187 

11 940 584 

disponeras sa att 

i ny rakning 6verf6res 11 940 584 

Foretagets resultat och stallning i 6vrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med noter. 
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Resultatrakning 

Rorelsens intaékter 

Nettoomsattning 

Ovriga rérelseintakter 

RGrelsens kostnader 

Fastighetsforvaltning 

Ovriga externa kostnader 

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 

Bokslutsdispositioner 

Resultat fore skatt 

Skatt pa arets resultat 

Arets resultat 

Not 2022-01-01 

-2022-12-31 

5 759 060 

5 290 

5 764 350 

-1 879 752 

-368 445 

-1 899 242 

-4 147 439 

1 616 911 

27 424 

-1 452 313 

-1 424 889 

192 022 

4 000 000 

4 192 022 

-864 835 

3 327 187 
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2021-01-01 

-2021-12-31 

5 702 381 

5 779 

5 708 160 

-1 587 363 

-244 724 

-2 342 218 

-4 174 305 

1 533 855 

0 

-1 475 710 

-1 475 710 

58 145 

4 000 000 

4 058 145 

-472 376 

3 585 769 
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Balansrakning 

TILLGANGAR 

Anliggningstillgangar 

Materiella anliggningstillgangar 

Byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anlaggningstillgangar 

Omsittningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 

Aktuella skattefordringar 

Ovriga fordringar 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Kassa och bank 

Summa omsittningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

Not 2022-12-31 

85 478 753 

0 

85 478 753 

85 478 753 

29 296 

247 890 

35 046 

312 232 

5 882 154 

6 194 386 

91 673 139 
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2021-12-31 

87 377 996 

0 

87 377 996 

87 377 996 

343 695 

511 457 

52 839 

907 991 

4 145 957 

5 053 948 

92 431 944 
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Balansrakning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller férlust 

Arets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsattningar 

Uppskjuten skatteskuld 

Summa avsattningar 

Langfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Skulder till koncernféretag 

Ovriga skulder 
Summa Ilangfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Férskott fran kunder 

Leverantérsskulder 

Skulder till koncernféretag 

Upplupna kostnader och férutbetalda intakter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2022-12-31 

500 000 

500 000 

8 613 397 

3.327 187 

11 940 584 

12 440 584 

1 244 000 

1 986 184 

1 986 184 

65 562 500 

2 047 516 

6 751 600 

74 361 616 

750 000 

448 254 

185 134 

86 100 

171 267 

1 640 755 

91 673 139 
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2021-12-31 

500 000 

500 000 

5 027 628 

3 585 769 

8 613 397 

9 113 397 

1 244 000 

1 720 681 

1 720 681 

66 312 500 

5 894 265 

6 634 760 

78 841 525 

750 000 

391 020 

134 534 

119 794 

116 993 

1512 341 

92 431 944 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och varderingsprinciper 

Allmanna upplysningar 
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Arsredovisning 

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

Intaiktsredovisning 
Intakter har tagits upp till verkligt varde av vad som erhallits eller kommer att erhallas och redovisas 1 

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

intakterna kan beraknas pa ett tillforlitligt satt. 

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 hansyn till vasentligt restvarde. 

Foljande avskrivningsprocent tillampas: 

- Stomme och grund 100 ar 

- Tak 50 ar 

- Fasadbekladnad 50 ar 

- Inre ytskikt 25 ar 

- Installationer 40 ar 

- Markanlaggning 20 ar 

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

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

eget kapital. 

Aktuell skatt 

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

inkomstskatt som Annu inte redovisats. Aktuell skatt beraknas utifran den skattesats som galler per 

balansdagen. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt ar inkomstskatt som avser framtida rékenskapsar till foljd av tidigare handelser. 

Redovisning sker enligt balansrakningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 

och uppskjutna skattefordringar pa temporara skillnader som uppstar mellan bokférda 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 giillande skattesats pa balansdagen. Effekter av 

forandringar i gallande skattesatser resultatférs i den period forandringen lagstadgats. Uppskjuten 

skattefordran redovisas som finansiell anlaggningstillgang och uppskjuten skatteskuld som avsattning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemassiga avdrag
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redovisas i den omfattning det ar sannolikt att avdragen kan avraknas mot framtida skattemassiga 

6verskott. 

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

skatteskulden som ar hanforlig till obeskattade reserver. 

Koncernbidrag 
Erhallna och lamnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsattning 

Rorelsens huvudintikter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intaéktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

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

Soliditet (%) 

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

balansomslutning. 

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 omstindigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa anvands f6r att bedéma 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 dver regelbundet. 

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

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

under nasta raékenskapsar. 

Not 2 Uppgifter om moderfoéretag 

Moderféretag i den minsta koncern dar féretaget ingar och som upprattar koncernredovisning ar 

Sturestadens Fastighets AB med organisationsnummer 556167-2063 med sate i Arboga. 

Not 3 Rintekostnader och liknande resultatposter 
2022 2021 

Rantekostnader till koncernforetag 153 251 155 815 

Ovriga rantekostnader 1 299 062 1 319 895 

1 452 313 1 475 710 
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Not 4 Byggnader och mark 

Ingdende anskaffningsvarden 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 

Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Ingaende nedskrivningar 

Utgaende ackumulerade nedskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingaende anskaffningsvarden 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 

Arets avskrivningar 

Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat virde 

Not 6 Langfristiga skulder 

Skulder som ska betalas senare an fem ar efter balansdagen 

Not 7 Stallda sikerheter 

Fastighetsinteckning 

2022-12-31 

97 191 094 

97 191 094 

-7 813 098 

-1 899 242 

-9 712 340 

-2 000 000 

-2 000 000 

85 478 754 

2022-12-31 

2 660 229 

2 660 229 

-2 660 229 

-2 660 229 

2022-12-31 

62 563 000 

62 563 000 

2022-12-31 

68 250 000 

68 250 000 
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2021-12-31 

97 191 094 

97 191 094 

-5 913 848 

-1 899 250 

-7 813 098 

-2 000 000 

-2 000 000 

87 377 996 

2021-12-31 

2 660 229 

2 660 229 

-2 217 261 

-442 968 

-2 660 229 

2021-12-31 

63 313 000 

63 313 000 

2021-12-31 

68 250 000 

68 250 000 
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Resultat- och balansrakningen kommer att forelaggas pa arsstémma for faststallelse. 

Arboga den 9 februari 2023 

= 4 n 

Mats Ona? y, jell Cladin 

Ordférande 

       

5 . 

Mikael Dahlqvist 

(on ) 
Torbjérn Persson Hans Qlof Lud 

Yighen are 
Hakan Larsson 

Verkstillande direktér 

ander Knutsson 

Var revisionsberattelse har lamnats aod Febmen 2023 

  

Fredrik Eklu Sjédén 
Auktoriserad revisor



Revisionsberattelse 
Till bolagsstamman i Seniorbostader i Arboga AB, org. nr 556677-9434 

Rapport om arsredovisningen 
  

Uttalanden 

Vi har utfért en revision av arsredovisningen fér Seniorbostader i Arboga AB for ar 2022. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande 
bild av Seniorbostader i Arboga ABs finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt 
arsredovisningslagen. Férvaltningsberattelsen ar férenlig med arsredovisningens 6vriga delar. 

Vi tillstyrker darfor att bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. 
  

Grund for uttalanden 

Vi har utfért revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i férhallande till Seniorbostader i Arboga AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i 6vrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och A4ndamalsenliga som grund fér vara uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar 

Det ar styrelsen och verkstallande direktéren som har ansvaret f6r att 
arsredovisningen upprattas och att den 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 som inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkstallande direktéren for bedémningen av bolagets formaga att 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida 
arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, 
och att la4mna en revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. 
Rimlig saékerhet ar en hég grad av sakerhet, men 4r ingen garanti for 

att en revision som utf6rs 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 férvantas paverka de ekonomiska beslut som 
anvandare fattar med grund i arsredovisningen. 

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

Dessutom: 

— identifierar och bedémer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i 
arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 
misstag, utformar och utfér granskningsatgarder bland annat 
utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar 
tillrackliga och Andamalsenliga fér att utgdra en grund fér vara 
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet 
till foljid av oegentligheter ar hdgre an for en vasentlig felaktighet 
som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, férfalskning, avsiktliga utelamnanden, 
felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en férstaelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse for var revision for att utforma 
granskningsatgarder som ar lampliga med hansypn till 
omstandigheterna, men inte for att uttala oss om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

fortsatta verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om 

férhallanden som kan paverka férmagan 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, upphéra med verksamheten eller inte har 

nagot realistiskt alternativ till att gora nagot av detta. 

— utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som 
anvands och rimligheten i styrelsens och verkstallande 
direktérens uppskattningar i redovisningen och tillhérande 
upplysningar. 

— drar vien slutsats om l4mpligheten i att styrelsen och 

verkstallande direkt6ren anvander antagandet om fortsatt drift 

vid upprattandet av arsredovisningen. Vi drar ocksa en slutsats, 
med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana 
handelser eller férhallanden som kan leda till betydande tvivel 

om bolagets formaga att fortsatta verksamheten. Om vi drar 

slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i 

revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upplysningarna 
i arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, 
om sadana upplysningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om 
arsredovisningen. Vara slutsatser baseras pa de revisionsbevis 
som inhamtas fram till datumet for revisionsberattelsen. Dock 
kan framtida handelser eller férhallanden gra att ett bolag inte 
langre kan fortsatta verksamheten. 

— utvarderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och 

innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningarna, och om 
arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och 
handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra f6érfattningar 
  

Uttalanden 

Utéver var revision av arsredovisningen har vi 4ven utfért en revision av styrelsens och verkstallande direkt6rens férvaltning for 
Seniorbostader i Arboga AB for ar 2022 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller férlust. 

Revisionsberattelse Seniorbostader i Arboga AB, org. nr 556677-9434, 2022 
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Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledaméter och verkstallande 
direktéren ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 
  

Grund for uttalanden 

Vi har utfért revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar 
oberoende i férhallande till Seniorbostader i Arboga AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och Andamalsenliga som grund for vara uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar 

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

innefattar detta bland annat en bedémning av om utdelningen ar 
forsvarlig med hansyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i 6vrigt. 

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och férvaltningen av 
bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fortlopande 
bedéma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

Revisorns ansvar 

Vart mal betraffande revisionen av férvaltningen, och darmed vart 
uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhdmta revisionsbevis for att med 

en rimlig grad av sakerhet kunna bedéma om nagon styrelseledamot 
eller verkstallande direktéren i nagot vasentligt avseende: 

— ftretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
férsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

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

Vart mal betraffande revisionen av férslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller férlust, och darmed vart uttalande om detta, ar att 

med rimlig grad av sAkerhet bedéma om férslaget ar forenligt med 

aktiebolagslagen. 

Rimlig sakerhet ar en hég grad av sakerhet, men ingen garanti for att 

en revision som utférs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

att upptacka atgarder eller foérsummelser som kan féranleda 

Vasteras den 23 februari 2023 

  

Fredrik Eklu Sjodén 

Auktoriserad revisor 
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organisation ar utformad sa att bokféringen, medelsférvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelagenheter i 6vrigt kontrolleras pa ett 

betryggande satt. 

Verkstallande direktéren ska skéta den l6pande férvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 

atgarder som ar nédvandiga for att bolagets bokféring ska fullgoras i 

dverensstammelse med lag och fér att medelsférvaltningen ska 
skétas pa ett betryggande satt. 

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

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

vi professionellt omdéme och har en professionellt skeptisk 
installning under hela revisionen. Granskningen av férvaltningen och 

forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig 
framst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsatgarder som utférs baseras pa var professionella 
bedémning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att 

vi fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och 
férhallanden som 4r vasentliga for verksamheten och dar avsteg och 
overtradelser skulle ha sarskild betydelse for bolagets situation. Vi 
gar igenom och prévar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
atgarder och andra férhallanden som ar relevanta fér vart uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande om styrelsens 
forslag till dispositioner betraffande bolagets vinst eller férlust har vi 
granskat om férslaget ar férenligt med aktiebolagslagen. 
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