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Förvaltningsberättelse  
 

Styrelsen och verkställande direktören för Spinnerskan i Mark AB avger följande 
årsredovisning och koncernredovisning. 
 

Styrelse och organisation 
 
Styrelsen har under 2019 haft följande sammansättning: 
 

Ledamöter 
Pauli Kuitunen, Kinna, ordförande 

Tomas Johansson, Hyssna, vice ordförande 
Anders Andersson, Kinna 
Anders Almqvist, Kinna 

Jarl Krüger, Fotskäl 
 

Suppleanter 
Maria Holmberg, Tostared 
Tommy Karlsryd, Istorp 

Lena Ferm Hansson, Älekulla 
Tomas Ekberg, Fritsla 

Bjarne Andersen, Hajom 
 

Verkställande direktör 
Mats Lilienberg 
 

Revisorer 

 
Auktoriserad revisor 
Peter Olofsson Wank, PwC, ordinarie 

Tomas Johansson, PwC, suppleant 
 

Lekmannarevisor 
Roger Fogelström, Kinna, ordinarie 
Eva Ryberg, Kinna, suppleant 
 

 

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor (tkr).  
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Spinnerskan i Mark AB 

 
Bolaget ska som moderbolag äga och förvalta aktier i helägda kommunala bolag. 
Ändamålet är att samordna verksamheterna i de kommunala bolagen och att 

verka för koncernnytta för hela kommunen genom att tillsammans med 
kommunen söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Bolaget 
bildades i december 2006 då samtliga aktier i kommunens helägda företag 

förvärvades.  
 

Ägarförhållanden 
Spinnerskan i Mark AB, som är ett av Marks kommun helägt bolag, äger följande 
dotterbolag till 100 procent: 

 
- Marks Bostads AB 

- Viskastrand AB 
- Mark Kraftvärme AB 
- Marks Fastighets AB 

 
Under året har Marks Bostads AB förvärvat Viskastrand AB som nu ingår som 

helägt dotterbolag till bostadsbolaget. 
  
Verksamheten under räkenskapsåret 

Fullmäktige har i och med ny mandatperiod utsett en ny styrelse för Spinnerskan 
i Mark AB. Den nya styrelsen, som tillträdde vid början av året, har haft sju 

styrelsemöten varav två extra möten. Ärenden som behandlats är 
årsredovisningar för 2018 gällande koncernen och dotterbolagen samt fastställda 
budgetar för 2019. Uppföljningar efter april, augusti och oktober månad har 

också behandlats liksom 4-årsbudgetar för 2020–2023.  
 

Vid de extra mötena har styrelsen främst jobbat med övriga frågor i form av 
översyn av ägardirektiv och bolagsordningar, både för moderbolaget och för 
dotterbolagen. I samband med detta arbete har styrelsen haft en workshop 

tillsammans med Front advokatbyrå för att utreda frågeställningar i samband 
med eventuella förändringar av ägardirektiven. Styrelsen har också sett över 

behovet av externt lån och vilka ekonomiska konsekvenser det får för 
moderbolaget. 
 

I början av året arrangerade Spinnerskan i Mark AB en utbildning för 
styrelseledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen. Utbildningens syfte 

var att ge grundläggande kunskap om hur styrelsearbete bedrivs i ett kommunalt 
bolag och hur det skiljer sig från övriga kommunala förtroendeuppdrag. 

Utbildningen hölls av PwC och riktade sig till både ny- och omvalda 
styrelseledamöter. 
 

Spinnerskan i Mark AB köpte under året samtliga tjänster från Marks kommun 
och har ingen egen personal anställd. De administrativa tjänster som Marks 

kommun utför för övriga koncernbolag faktureras moderbolaget, som sedan 
vidarefakturerar dotterbolagen. 
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Dotterbolagens verksamhet 
 

Marks Bostads AB 

 
Bolagets uppdrag är att som allmännyttigt kommunalt bostadsbolag inom Marks 
kommun köpa mark och fastigheter och på dessa uppföra och/eller förvalta 
bostadshus och lokaler. Vid utgången av år 2019 förvaltar bolaget 3 703 

lägenheter och 231 lokaler.  
 

Årets verksamhet 
Marks Bostads AB har en viktig roll i kommunens strävan att nå visionen att 
Mark ska vara en attraktiv kommun där det är bra att bo och verka. För Marks 

Bostads del innebär uppdraget att svara för en god bostadsförsörjning med 
varierat utbud av hyresbostäder som ska tillgodose olika behov, även i mindre 

orter i kommunen.  
 

Målet är att bygga i snitt 45 nya lägenheter per år under en fyraårsperiod. Hittills 
har bolaget inte uppfyllt målet och för 2019 färdigställs inga nya lägenheter. 
Däremot har byggnation av 80 lägenheter startats under året. I Kinna byggs 24 

lägenheter av radhuskaraktär på Vipgränd med inflyttning sommaren 2020 och 
på Ängahagen i Skene byggs 56 lägenheter med färdigställande i tre etapper 

under sommaren 2020 och vår/höst 2021. Ytterligare 40 lägenheter är under 
planering för byggstart och färdigställande under 2020–2021.  
 

De områden som är närmast byggstart är Horred och Fotskäl samt Sätila 4:3 där 
detaljplanen nu vunnit laga kraft och möjliggör 34 nya lägenheter. I närtid 

planerar Marks Bostads AB också för utveckling av kvarteret Kinnaström 5 m fl. 
Marken i Kinnaström förvärvades genom ett köp av bolaget Viskastrand AB, som 
nu ingår som helägt dotterbolag till Marks Bostads AB. Detaljplanen medger 

byggnation motsvarande 90 lägenheter med blandad upplåtelseform och bolaget 
har för avsikt att genomföra en gestaltningstävling för att få in förslag på hur 

området kan bebyggas och se ut. Ytterligare detaljplaneprocesser är igång och 
planeras vilket kan möjliggöra framtida byggnation på flera orter inom 
kommunen.  

 
I uppdraget att svara för en god bostadsförsörjning ingår också att underhålla 

och utveckla äldre bostadsområden. En större renovering och uppdatering av 
bolagets bostadsbestånd från 60- och 70-talet har omfattat såväl yttre som inre 
bostadsmiljö. Fastigheter har försetts med nytt klimatskydd och attraktiva 

entréer och inomhus har klimatet förbättrats genom nya fönster och mekanisk 
ventilation. Den yttre miljön har förbättrats och fått ett mer enhetligt utseende 

genom nya uteplatser, planteringar och tydliga gångstråk. För att öka 
tillgänglighet och trivsel har tvättstugor lyfts upp från källarlokaler till gårdar och 
på prov har så kallade molucker grävts ner för att förbättra sophanteringen. 

Antalet bostäder som renoverats under senaste fyraårsperioden ligger klart över 
målet om 50 per år.  

 
Under året har bolaget arbetat aktivt med trygghetsfrågor och integrationsfrågor 
i syfte att utveckla socioekonomiskt utsatta områden och jobba med 

mångkulturella frågor. Satsningen på ökad grannsamverkan på Hedbo i Skene är 
ett exempel på detta arbete. Tillsammans med engagerade hyresgäster och polis 
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har bolaget ordnat gemensamma aktiviteter, områdesdagar och möten för att 
stärka grannsämja och gemenskap. Aktiviteterna utgör basen i det 
medborgarlöfte som är en överenskommelse mellan polis, kommun och Marks 

Bostad om ökad trygghet på bostadsområdet Hedbo. På liknande sätt har olika 
former av grannsamverkan också startats i de övriga, större bostadsområdena i 

Skene, Kinna och Rydal. Ett antal trygghetsvandringar har genomförts 
tillsammans med kommun och polis.  
 

Ekonomi 
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 23,0 mnkr (att 

jämföra med 10,2 mnkr föregående år). Redovisat årsresultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt är 16,8 mnkr (7,9). Det bättre resultatet har sin 

förklaring i ökade hyresintäkter med 6 mnkr och minskade kostnader med 7,5 
mnkr. Anledningen till de minskade kostnaderna är främst lägre kostnader för 
underhåll.  

 
Under året investerades 62,4 mnkr, vilket är klart lägre än föregående år (158,1 

mnkr). Huvuddelen av investeringarna utgörs av renovering Snickaren. 
Investeringarna resulterade i en nyupplåning om 70,0 mnkr. Vid årets utgång 
har Marks Bostads AB totalt lånat 917 mnkr hos Kommuninvest. Låneportföljens 

genomsnittliga räntebindningstid är 3,48 år och räntenivån 1,67 procent. 
Borgensavgiften till Marks kommun var under 2019 oförändrad på 0,3 procent 

och innebar en årskostnad om 2,5 mnkr.  
 
Fyraårssnittet för direktavkastning på totalt kapital är oförändrat 4,8 procent. 

Ägarens krav på avkastning är 4,0 procent vilket betyder att Marks Bostads AB 
uppfyller avkastningskravet. Även soliditeten är bättre än ägarens krav. I de 

ekonomiska målen anges 15 procent som lägsta soliditet. Årets starka resultat 
gör att soliditeten slutar på 19,5 procent vilket är bättre än förväntat. Stora 
investeringsbehov i både nybyggnation och renoveringar de närmaste åren gör 

att soliditeten beräknas sjunka framöver. 
 

Personal 
Antalet tillsvidareanställda var vid årets slut 61 personer. Under 
sommarsäsongen har bolaget behov av betydligt fler anställda för att klara 

fastighetsskötseln och tar då in tidsbegränsat anställda. Totalt under 2019 
uppgick säsongsanställda till 26 personer. Omsättningen på personal bedöms 

som låg, 2019 slutade tre personer vilket utgör 5 procent. 
 
Sjukfrånvaron har gått ner från 6 procent till 4,7 procent vilket är bättre än 

målet som är satt till max 5,5 procent. Även andelen långtidssjukfrånvaro av den 
totala sjukfrånvaron visar på en nedåtgående trend. Frisktalet, som mäter 

personer med max fem sjukdagar per år, ligger oförändrat på 46 procent. 
 
Miljöpåverkan 

Marks Bostads AB jobbar för att vara oberoende av fossila bränslen samt minska 
verksamhetens miljöbelastning. Under 2019 har kommunkoncernens arbete med 

Agenda 2030 startat upp. Bostadsbolaget har också gått med i Allmännyttans 
klimatinitiativ som bland annat har som målsättning att sänka 

energiförbrukningen med 30 procent fram till 2030. Åtgärder för att minska el, 
värme- och vattenförbrukning fortsätter sedan tidigare år. Likaså har arbetet 
med fastighetsnära källsortering och en bättre avfallshantering fortsatt, dels 
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genom utbyggnad av mer tillgänglig sophantering, dels genom omfattande 
informationsinsatser till hyresgästerna. Uppvärmningen av bolagens byggnader 
är i det närmaste helt fossilfri och personalen transporterar sig i stor utsträckning 

med hjälp av elbilar. 
 

Framtidens mål är att även byggprocessen ska gå i riktning mot mindre 
miljöpåverkan. Detta genom att uppmuntra klimatsmarta lösningar gällande 
förnyelsebara materialval och byggsystem samt klimatvänliga transporter och 

design.  
 

Framtid och risker 
Marks kommun har som målsättning att växa befolkningsmässigt och 

bedömningen är att det kommer att behövas 1400 nya boenden fram till år 
2030. Marks Bostads AB är en viktig aktör i detta samhällsbyggande och ser 
stora möjligheter att bidra till kommunens framtida utveckling genom att 

utveckla fastighetsbeståndet och tillhandahålla goda boendemiljöer. En risk kan 
vara att tillgång till byggrätter, rådande konjunkturläge och den samlade 

resurstillgången i kommunen begränsar möjligheterna att nå målen. En annan 
risk är att ökad nybyggnation skapar överskott på lägenheter med vakanser och 
hyresförluster som följd. För närvarande är denna risk låg då det är stort 

söktryck på lediga lägenheter men bolaget jobbar förebyggande med att bygga 
varumärke och att vara en attraktiv hyresvärd med attraktiva boenden.  

 
Utifrån att fastighetsbeståndets genomsnittliga värdeår är 1976 föreligger ett 
stort framtida yttre underhållsbehov på bolagets fastigheter. För att minska 

risken för oförutsedda underhållskostnader krävs att bolaget jobbar aktivt med 
att planera och bedöma underhållsinsatser.  

 
Möjligheterna till finansiering av framtida satsningar bedöms som god men 
utifrån ökande belåningsgrad ökar känsligheten och risk vid räntehöjningar över 

tid. Ränterisken hanteras genom att använda finansiella derivatinstrument i form 
av så kallade ränteswapar. Refinansieringsrisken bedöms som liten då 

kommunen har möjlighet att ställa borgen för koncernbolagens lån.  
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Mark Kraftvärme AB 

 
Bolagets uppdrag är att inom Marks kommun producera och leverera energi, som 
i första hand är förnyelsebar samt på uppdrag av Marks kommun utföra andra 

insatser på energiområdet. Verksamhetsstarten med fjärrvärme skedde 1996. 
Därefter har fjärrvärmen utvecklats med inriktning på framtida värmeförsörjning 
i Marks kommun. Bolaget ska också inom Marks kommun utveckla och integrera 

en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation samt bedriva 
därmed förenlig verksamhet. 

 
Årets verksamhet 
Mark Kraftvärme AB har producerat och levererat fjärrvärme, ånga och el i 

enlighet med uppdraget. Produktionen har under året gjorts med biobränslen till 
98,6 procent vilket är lägre andel än tidigare år och innebär att mer eldningsolja 

har använts i produktionen. Orsaken är arbete med kraftverkspannans roster. 
Planerat utbyte och ombyggnad av denna roster påbörjades i maj och var klart 
under oktober.  

 
Bolagets kunder har haft tillgång till fjärrvärme under hela året med endast ett 

fåtal, kortare driftstopp. Trots att produktionen fungerat väl har leveransen av 
värme och ånga varit lägre än föregående år. Graddagarna har varit 91,4 
procent av ett normalår vilket indikerar minskad efterfrågan. Produktionen och 

försäljningen av el har också gått ner från 10,8 GWh till 9 GWh. Den lägre 
elproduktionen beror till stor del på driftstörningar till följd av utbyte av 

kraftverkspannans förbränningsroster. Antalet nya fjärrvärmekunder var 5, att 
jämföra med 2018 då 17 nya kunder anslöts. Målet är 10 nya fjärrvärmekunder 
per år.  

 
Stadsnätsverksamheten är den andra delen i Mark Kraftvärmes uppdrag. Bolaget 

har under flera år jobbat med att bygga ut stadsnätet och är nu i stort sett klara. 
Totalt har 96 procent av kontrakterade stadsnätsanslutningar färdigställts. Av de 
anslutningar som är färdigställda har 75 procent valt tjänsteleverantör. Hos 

Marks Bostads AB, som är den enskilt största kunden till Mark Kraftvärme AB vad 
gäller fiber, har 96,4 procent av hyresgästerna tillgång till stadsnätet. I de 

mindre orterna kommer anslutning att pågå de närmaste åren.  
 
Genom ett samarbete med Netwest (nätbolag ägt av Västra Götalandsregionen, 

kommuner och kommunala bolag), Splitvision (Borås stadsnät) och 
fiberföreningar har en stamförbindelse färdigställs mellan Borås och Skene som 

möjliggör för Mark Kraftvärme AB att nå fler tjänsteleverantörer samt utöka 
försäljningen av fiberförbindelser. Arbete pågår med en fortsatt sträckning mot 

Varberg.  
 
Under hösten arbetsbefriades bolagets VD och det inleddes en utredning 

angående tagande av muta i samband med sponsring av närstående. Efter 
förhandlingar på lokal och central nivå har bolaget vid styrelsemöte den 13 

februari 2020 valt att skilja VD från sin anställning med omedelbar verkan. 
Bedömningen gjordes även att VD grovt brutit mot anställningsavtalet och att 
det därför inte skulle betalas ut någon ersättning. Som en följd av denna 

händelse har styrelsen initierat en extern genomlysning av vissa funktioner inom 
bolaget. Genomlysningen kommer att genomföras under 2020.  
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Ekonomi 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 9,5 mnkr vilket är i stort 
sett samma resultat som föregående år (9,4 mnkr). Från att tidigare ha varit 

främst fjärrvärmeverksamheten som bidragit resultatmässigt så bidrar de båda 
verksamhetsområdena nu lika mycket till årets resultat. Jämfört med utfall 2018 

så betyder det att fjärrvärmeverksamheten har minskat resultatet något. 
Orsaken är lägre intäkter från el till följd av driftstopp på grund av ombyggnad 
panna samt sjunkande marknadspriser på elcertifikat. Stadsnätsverksamhetens 

ökning av resultat beror på en klar intäktsökning om nästan 8 mnkr, till största 
delen från intäkter tjänsteleverantörer.  

 
Investeringarna under året uppgår till 59,4 mnkr. Inom fjärrvärmeverksamheten 

har 30,5 mnkr investerats i utbyte av kraftverkspannans roster och i 
fjärrvärmeförtätningar. På stadsnätssidan har 29 mnkr investerats i 
fiberutbyggnad, främst i ytterområdena för Marks Bostads AB samt i Örby Krok 

och Rydal. Vid årets utgång har Mark Kraftvärme totalt lånat 260 mnkr hos 
Kommuninvest. Låneportföljens genomsnittliga räntebindningstid är 0,88 år och 

räntenivån 1,78 procent. Den årliga nedskrivningsprövning som har gjorts för 
2019 visar att det inte finns något nedskrivningsbehov av bolagets tillgångar.  
 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt innebär en avkastning på eget 
kapital om 14,5 procent vilket medför att snittet över en fyraårsperiod förbättras 

till -0,5 procent. Ägarens krav är 3 procent. Soliditeten är oförändrad 27,7 
procent och uppfyller ägarens krav om minst 20 procent. 
 

Personal 
Antal anställda är 21 personer, varav 19 tillsvidareanställda och 2 tidsbegränsat 

anställda. De två tidsbegränsade anställningarna är en utökning från föregående 
år. Antalet övertidstimmar har ökat betydligt och beror främst på driftproblem 
inom fjärrvärmen kopplat till de problem som funnits med kraftverkspannans 

roster innan utbytet kunde ske under sommaren. Bolaget har inte använt sig av 
tillfälligt anställd personal under perioden och har därmed inget utfall i timtid 

timmar.  
 
Det systematiska arbetet med att nå en lägre sjukfrånvaro är sannolikt en 

bidragande orsak till att sjukfrånvaron fortsatt minska från 2,7 procent till 2,1 
procent. Enligt samma trend visar frisktalet, som mäter antalet individer med 

max 5 sjukdagar per år, en positiv utveckling från 74 procent till 84 procent.  
 
Bolagets VD arbetsbefriades under hösten efter misstänkta oegentligheter 

angående tagande av muta. Förhandling om uppsägning av anställning pågår och 
har hänskjutits till centrala förhandlingar. Under tiden har en tillförordnad VD 

utsetts.  
 
Miljöpåverkan 

Miljömässigt strävar Mark Kraftvärme AB efter att ha en produktion och leverans 
av fjärrvärme med låga utsläpp av partiklar, fossil koldioxid och kväveoxid. När 

användningen av olja i stället för biobränslen ökade under 2019 innebar det att 
utsläppsnivåerna av fossil koldioxid blev högre och att målet för utsläpp inte 

nåddes. Orsaken var driftstörningar på kraftverkspannan och en senarelagd start 
av ombyggnad av pannan.  
 



Spinnerskan i Mark AB    
Årsredovisning för 2019 
 

10 
 

Utöver att leverera miljömässigt bra energi jobbar Mark Kraftvärme med flera av 
kommunens lokala miljömål. Bland annat har bolaget uppfört laddstationer för 
eldrivna fordon åt Marks kommun och det finns ett uppdrag att ytterligare bygga 

ut infrastrukturen för laddstolpar i syfte att främja användandet av elbilar. För 
att minska energianvändningen för transporter i tjänsten har bolaget investerat i 

en elbil. Bolaget har också jobbat med att minska antalet kemikalier som 
används och fasat ut ett flertal giftiga produkter.  
 

Framtid och risker 
I och med en ny stamförbindelse mellan Borås och Skene kan antalet 

tjänsteleverantörer ökas vilket innebär ökat utbud för kunderna. Bolaget arbetar 
också med att bygga ett LoRaWAN-nät (radiobaserad nätinfrastruktur) som kan 

användas av medborgare, företag och kommun för att koppla upp olika typer av 
sensorer för mätning och registrering. Gentemot kommunen ses uppdraget över i 
syfte att utöka driftsåtagandet till ett helhetsansvar och även inkludera 

inomhusnäten i kommunens förvaltningsnät. 
 

Fiberutbyggnaden fortsätter enligt plan under 2020 och beräknas bli färdig under 
året. I samband med översynen av ägardirektiv som påbörjades under 2019 
finns som förslag att Mark Kraftvärme AB får ett utökat uppdrag att verka för att 

stadsnätet byggs ut i hela kommunen, även i områden där det inte finns 
affärsmässiga förutsättningar för utbyggnaden.  

 
Bolagets verksamhet är kapitalintensiv och finansieras via upplåning. För att 
hantera ränterisken säkras delar av låneportföljen med hjälp av ränteswapar. 

Bolaget har också att hantera risker med sjunkande bränslepriser och risker 
kring el, elcertifikat och utsläppsrätter. Stora investeringsbehov i kombination 

med en lönsamhet som inte följer marknadsmässiga avkastningskrav kan 
innebära en risk att bolagets tillgångar är för högt värderade och måste skrivas 
ned. Bolaget gör årligen en nedskrivningsprövning av materiella 

anläggningstillgångar.  
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Marks Fastighets AB 
 
Bolaget hyr ut lokaler till industri- och serviceföretag, tillhandahåller tjänster 

knutna till denna verksamhet och utför på uppdrag av Marks kommun insatser i 
syfte att utveckla näringsliv och sysselsättning.  
 

Årets verksamhet 
Bolagets fastighet Rydal 2:11 har sedan ett par år tillbaka en konstaterad 

oljeförorening som är under utredning. Marks kommun åtog sig genomförandet 
av utredningen under förutsättning att statligt bidrag beviljades. Förstudier har 
visat på behov av ytterligare utredningar och Länsstyrelsen har därför beviljat 

bidrag för undersökningar som fortsatte även under 2019. Först när en komplett 
huvudstudie är genomförd är det aktuellt med ansökan om statlig sanering av 

området. 
 
Under 2016 fattades beslut om avveckling av Marks Fastighets AB men 

situationen kring oljeföroreningen på fastigheten i Rydal gör att bolagets 
avveckling har flyttats fram. Målsättningen är emellertid fortfarande att 

fastigheterna ska säljas och bolaget avvecklas. Hyresgästen av bolagets andra 
fastighet Assberg 1:82 har erbjudits att köpa fastigheten men avböjt.  
 

Utvecklingen av Rydal som konferenscenter har fortsatt under året som gått. 
Sedan tidigare finns en konferensvärd för att förbättra servicenivån kring 

förhyrningen. Ett avtal har tecknats med kultur- och fritidsförvaltningen som 
reglerar att intäkterna tillfaller förvaltningen men att Marks Fastighets AB får en 
så kallad omsättningshyra på den externa uthyrningen. Målsättningen är att öka 

den externa uthyrningen samt att det ska ske en successiv utveckling av 
konferensverksamheten.  

 
Övrigt som har gjorts på Rydalsfastigheten avser underhåll av 
sprinkleranläggning, tillgänglighetsanpassning samt målning av fönster. Under 

2020 planeras ytterligare åtgärder avseende tillgänglighetsanpassning, 
ventilation samt nytt larmsystem.  

 
Vid halvårsskiftet 2019 gjordes en omläggning av lånet kopplat till hyresavtalet 
av fastighet Assberg 1:82. Omläggningen innebär att Marks Fastighets AB har 

amorterat lånet till kommunen och tagit upp ett eget lån hos Kommuninvest. 
Omläggningen får ingen resultatpåverkan för Marks Fastighets AB eftersom 

hyresavtalet reglerar att hyresbeloppet justeras motsvarande. Däremot har 
hyresgästens kostnad blivit lägre eftersom räntenivåerna är lägre idag jämfört 

med när hyresavtalet tecknades.  
 
Ekonomi 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -343 tkr (att 
jämföra med -98 tkr föregående år). Redovisat årsresultat efter 

bokslutsdispositioner och skatt är –276 tkr (-144 tkr).  
 
Ägaren ställer inget avkastningskrav eller soliditetskrav på bolaget men sett över 

den senaste fyraårsperioden blev avkastningen i snitt 8,1 procent (9,1 procent). 
Soliditeten ökade från 66,0 procent till 68,5 procent. 
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Personal 
Marks Fastighets AB har ingen egen personal utan hyr administrativa tjänster 
från Marks kommun. 

 
Framtiden 

Marks Fastighets AB kvarstår som ägare av Rydalsfastigheten tills vidare. Enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2017 anges att avvecklingen får avvakta tills 
föroreningen är åtgärdad eller i varje fall tills den är utredd och börjar åtgärdas. 

 
Vad gäller uthyrning av Rydalsfastigheten så förväntas en del av rullsalen bli 

uthyrd under 2020. Det finns också en del mindre lokaler att hyra ut. En 
inventering av den yttre miljön görs i början av 2020 och kan leda till åtgärder 

under året. Arbetet med att hitta köpare till Assberg 1:82 fortsätter.  
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Koncernen 
 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 
Under året har Spinnerskans styrelse initierat en översyn av ägardirektiv och 
bolagsordningar för samtliga bolag som ingår i Spinnerskankoncernen. I 

samband med denna översyn fick VD för Spinnerskan i Mark AB också i uppdrag 
att utreda eventuella möjligheter till förändrat uppdrag för Marks Fastighets AB 

samt ändrat uppdrag angående fiberutbyggnad för Mark Kraftvärme AB. För 
fastighetsbolaget var frågeställningen i första hand om organiseringen av 
kommunens byggnation av fastigheter kan göras på något annat sätt.  

 
Till stöd i arbetet anlitades Front advokatbyrå för att utreda juridiska, 

skattemässiga och redovisningsmässiga aspekter på förändrade uppdrag. 
Dotterbolagen och berörd nämnd i kommunens organisation gavs möjlighet att 
yttra sig om förslagen och deltog vid två av Spinnerskans möten. Resultatet av 

översynen har blivit att Mark Kraftvärme föreslås få ett ändrat uppdrag med 
större möjligheter att bygga ut fiber i områden med sämre kommersiella 

förutsättningar. Vad gäller organiseringen av byggnation är beslutet att inte göra 
några organisatoriska förändringar men att ägardirektiv kan justeras för att 
bättre överensstämma med respektive organisations framtida uppdrag. För 

Marks Fastighets AB kvarstår därmed uppdraget i nuvarande form och planen är 
bolaget ska avvecklas när det finns möjlighet.  

 
I och med förslaget att ändra ägardirektivet för Mark Kraftvärme AB så kommer 
bolaget att verka under affärsmässiga principer vad gäller fjärrvärme- och 

elverksamhet medan stadsnätsdelen tar sin utgångspunkt i 
självkostnadsprincipen. Det finns en risk att detta får negativ påverkan på 

bolagets lönsamhet och kan leda till nedskrivningsbehov av 
anläggningstillgångar.  

 
Marks Bostads AB bedöms ha goda förutsättningar att fortsätta utveckla sitt 
fastighetsbestånd och därigenom bidra till kommunens utveckling. Lönsamheten 

är stabil men utmaningar finns i en hög nybyggnationstakt samtidigt med ett 
äldre fastighetsbestånd som kräver stora underhållsinsatser.  

 
Sammantaget är bedömningen att koncernens bolag har goda framtida 
möjligheter. De osäkerhetsfaktorer och väsentliga risker som koncernen är utsatt 

för beskrivs i tabellen på nästa sida. 
 

Användning av finansiella instrument 
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen 
använder koncernbolagen finansiella derivatinstrument. Räntebindning och 

kapitalbindning frikopplas från varandra för de enskilda lånen. Det ger möjlighet 
att när som helst förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på 

räntemarknaden utan att kapitalbindningen påverkas. Vid årsskiftet uppgår 
koncernens utestående ränteswapavtal till 820 mnkr, föregående år 720 mnkr. 
Marknadsvärdet beräknas till -39 423 tkr, föregående år -44 034 tkr. En 

utförligare redovisning finns under not 20. 
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Risk Kommentar 

Ränterisk Koncernen har en upplåning på 1 185 mnkr. 
Genom swapar och andra avtal om 

räntebindningstider bedöms resultateffekten 
vid en räntehöjning som begränsad. Dock ökar 
en högre belåningsgrad koncernens känslighet 

och risk vid räntehöjningar. Koncernen har 
också ett lån från Marks kommun på 204 mnkr. 

Räntan på det lånet är fast på 0,5 procent. 

Refinansieringsrisk Risken att inte kunna omsätta befintliga lån, 

eller vid behov inte kunna ta upp nya, bedöms 
som liten. Marks kommun som äger 
moderbolaget går i borgen för koncernens lån. 

Kommunen är medlem i Kommuninvest som 
genom hög kreditrating har goda möjligheter 

att finansiera sin utlåning till kommuner och de 
kommunala bolagen även vid finansiella kriser. 

Klimat Varma vintrar ger sämre resultat för Mark 
Kraftvärme AB, men bättre för övriga bolag. 
Nettoeffekten blir dock negativ.   

Anläggningsrisk,  
Mark Kraftvärme AB 

Bolagets produktionsanläggningar är 
försäkrade. 

Bränslepriser Bränslepriserna för Mark Kraftvärme AB 
omförhandlas årligen. Eventuella höjningar 

gäller från 1 juli och får därför halv 
genomslagskraft. 

Taxebundna kostnader De taxebundna kostnaderna är en stor del av 
Marks Bostads AB:s driftkostnader. 

Nedskrivningsprövningar Kravet på nyproduktion inom Marks Bostads AB 
har ökat. Risk vid nyproduktion samt vid stora 

underhållsåtgärder är att det bokförda värdet 
på fastigheten överstiger marknadsvärdet, 
vilket innebär att en nedskrivning av det 

bokförda värdet måste göras.  
 

Motsvarande nedskrivningsprövning gäller för 
Mark Kraftvärme AB. En nedskrivning av värdet 
ska göras om tillgångarna inte bedöms ge 

marknadsmässig avkastning.  

Vakanser För närvarande bedöms vakansrisken för Marks 

Bostads AB som låg men risken ökar vid större 
andel nybyggnation.  
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Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag 
 

  2019 2018 2017 2016  

Koncernen       

Nettoomsättning Tkr 340 566 332 129 317 386 309 874  

Resultat efter finansiella poster Tkr 28 297 15 980 7 494 9 804  

Balansomslutning Tkr 1 704 545 1 599 540 1 499 933 1 420 461  

Antal anställda st 82 80 80 79  

Soliditet % 10,5 9,9 9,6 9,8  

Avkastning på totalt kapital % 3,1 2,6 2,3 2,5  

Avkastning på eget kapital % 15,9 10,1 5,2 7,1  

       

Moderbolaget       

Nettoomsättning Tkr 2 762 2 849 2 354 2 341  

Resultat efter finansiella poster Tkr -868 -619 -431 -266  

Balansomslutning Tkr 369 581 369 215 368 812 370 020  

Soliditet % 20,5 20,6 20,7 20,7  

 

 

 
Förändring av eget kapital 

 
 

     

 Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 
Annat eget 

kapital 
Summa  

eget kapital 

Koncernen     

Eget kapital 2018-12-31 30 200 24 900 102 910 158 010 

Nyemission   - - 

Årets resultat   20 522 20 522 

Eget kapital 2019-12-31 30 200 24 900 123 432 178 532 

     

 Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 
Fritt eget 

kapital 

Summa 
 eget 

kapital 

Moderbolaget     

Eget kapital 2018-12-31 30 200 0 45 925 76 125 

Nyemission   -  

Årets resultat   -409 -409 

Eget kapital 2019-12-31 30 200 0 45 516 75 716 

 
 
Resultatdisposition 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade vinstmedlen 

och årets resultat för moderbolaget, sammantaget 45 516 tkr, balanseras i ny 
räkning. 
 
Resultat och ställning 

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande balans- 
och resultaträkningar samt kassaflödesanalys.  
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Koncernresultaträkning (tkr)   

   

  Not 2019 2018 
 1   

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning  340 566 332 129 

Aktiverat arbete för egen räkning  1 153 982 

Övriga rörelseintäkter 2 6 583 7 089 

Summa rörelsens intäkter   348 302 340 200 

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter  -29 051 -29 638 

Övriga externa kostnader 3,5 -146 367 -154 975 

Personalkostnader 4 -53 672 -51 769 

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 6,7,8,9 -64 063 -61 322 

Övriga rörelsekostnader 8 -1 632 -1 672 

Summa rörelsens kostnader   294 785 299 376 

      

Rörelseresultat   53 517 40 824 

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 440  702 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -25 660 -25 546 

Summa finansiella poster   -25 220 -24 844 
    

Resultat efter finansiella poster   28 297 15 980 

Skatt på årets resultat 12 -7 775 -1 984 

Årets vinst   20 522 13 996 
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Koncernbalansräkning (tkr)    

                                                                                                                                               

  Not 2019 2018 

 1   

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Hyresrätter och liknande rättigheter 6 1 294 1 357 

Summa immateriella anläggningstillgångar  1 294 1 357 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 7 36 131 37 915 

Förvaltningsfastigheter, inkl. mark 8 1 181 552  1 147 845 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 307 586 268 852 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 13 106 015 63 858 

Summa materiella anläggningstillgångar   1 631 284 1 518 470 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga värdepappersinnehav 14 40 40 

Långfristiga fordringar 15 882 1 024 

Övriga finansiella anläggningstillgångar  8 161 8 687 

Summa finansiella anläggningstillgångar   9 083 9 751 

Summa anläggningstillgångar   1 641 661 1 529 578 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager    

Råvaror och förnödenheter  4 218 3 928 

Summa varulager  4 218 3 928 

    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar Marks kommun  2 493 3 129 

Koncernvalutakonto Marks kommun  33 187 40 758 

Kundfordringar  6 807 7 801 

Aktuella skattefordringar  146 248 

Övriga kortfristiga fordringar  1 943 626 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 13 238 13 249 

Summa kortfristiga fordringar   57 814 65 811 

    

Kassa och bank 17 852 223 

Summa omsättningstillgångar   62 884 69 962 

    

SUMMA TILLGÅNGAR   1 704 545 1 599 540 
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Koncernbalansräkning (tkr)    

       

  Not 2019 2018 

 1   

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget Kapital 18   

    

Aktiekapital  30 200 30 200 

    

Övrigt tillskjutet kapital  24 900 24 900 

Annat eget kapital   102 910 88 915 

Årets resultat  20 522 13 996 

Summa eget kapital   178 532 158 011 

    

Avsättningar    

Uppskjuten skatteskuld 19 37 535 29 757 

Summa avsättningar   37 535 29 757 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 20 1 185 004 1 107 000 

Skulder till Marks kommun  - - 

Summa långfristiga skulder   1 185 004 1 107 000 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till Marks kommun  203 946 212 510 

Koncernvalutakonto, Marks kommun  - - 

Leverantörsskulder  33 164 31 542 

Övriga kortfristiga skulder  10 011 10 298 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 56 353 50 422 

Summa kortfristiga skulder   303 474 304 772 

    

SUMMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 704 545 1 599 540 
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Kassaflödesanalys för koncernen (tkr)     

      

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2019-12-31 2018-12-31 

Rörelseresultat före finansiella poster  53 517 40 824 

Avskrivningar 6,7,8,9 65 188 61 147 

Övriga ej likviditetspåverkande poster   -1 124 176 

  117 581 102 147 

    

Erhållen ränta  440 702 

Erlagd ränta  -25 695 -25 711 

Betald inkomstskatt  - - 

  92 326 77 138 

    

Ökning/minskning varulager  -290 2 470 

Ökning/minskning kundfordringar  994 -368 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  12 332 -2 771 

Ökning/minskning leverantörsskulder  1 622 -11 222 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   -16 952 -4 466 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  90 136 60 781 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 6 - - 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 7,8,9,13 -178 832 -126 530 

Sålda materiella anläggningstillgångar 7,8,9 2 017 6 124 

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 15 - - 

Avyttring/amorteringar av övriga finansiella 

anläggningstillgångar 

15 

668 892 

Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar  - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -176 147 -119 514 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyemission  - - 

Upptagna lån  79 067 130 946 

Nettoförändring koncernvalutakonto Marks kommun  7 573 -72 224 

Amortering  0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  86 640 58 722 

    

Årets kassaflöde  629 -11 

Likvida medel vid årets början  223 234 

Likvida medel vid årets slut  852 223 
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Moderbolagets resultaträkning (tkr)   

    

  Not 2019 2018 
 1   

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning  2 762 2 849 

Summa rörelsens intäkter   2 762 2 849 

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 3,5 -3 088 -3 159 

Personalkostnader 4 -131 -27 

Summa rörelsens kostnader   -3 219 -3 186 
    

Rörelseresultat   -457 -337 

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 651 664 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

(Marks kommun) 
 -1 062 -946 

Summa finansiella poster   -411 -282 
    

Resultat efter finansiella poster   -868 -619 

Bokslutsdispositioner 11 459 337 

Skatt på årets resultat 12 - - 

Årets förlust   -409 -282 
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Moderbolagets balansräkning (tkr) 
 

 

     
  

  Not 2019 2018 

 1   

TILLGÅNGAR    

 

Anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i dotterbolag 24 344 441 344 441 

Summa anläggningstillgångar   344 441 344 441 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar övriga koncernbolag  23 650 23 650 

Aktuella skattefordringar  10 94 

Summa kortfristiga fordringar   23 660 23 744 

    

Kassa och bank 17 1 480 1 030 

Summa omsättningstillgångar   25 140 24 774 

    

SUMMA TILLGÅNGAR   369 581 369 215 
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Moderbolagets balansräkning (tkr) 
 

 

     
  

  Not 2019 2018 

 1   

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 18   

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  30 200 30 200 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  - - 

Balanserad vinst eller förlust  45 925 46 207 

Årets resultat  -409 -282 

Summa eget kapital   75 716 76 125 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till Marks kommun  - - 

Summa långfristiga skulder   - - 

Kortfristiga skulder    

Skulder övriga koncernbolag  89 728 90 187 

Skulder till Marks kommun  203 818 202 755 

Leverantörsskulder  0 106 

Övriga kortfristiga skulder  5 1 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 314 41 

Summa kortfristiga skulder   293 865 293 090 

    

SUMMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER   369 581 369 215 
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Noter 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
Spinnerskan i Mark AB:s årsredovisning samt koncernredovisningen har 

upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är i allt väsentligt oförändrade jämfört med tidigare år. 
  
Koncernredovisning 

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande 

inflytande. 
 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 

dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan 
tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I 

koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna 
kapital som tillkommit efter förvärvet. 

 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
 

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag 

redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 
 
Intäkter 

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet 
med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och 

rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. 
 
Övriga intäkter redovisas enligt följande. 

Hyresintäkter: I den period uthyrningen avser. 
Fjärrvärmeintäkter: I den period förbrukningen har skett.  

Producerad el: I den period försäljningen har skett. 
Ränteintäkter: I enlighet med effektiv avkastning. 
Erhållen utdelning: När rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. 

Fiberanslutningar: Intäkter från privatbostäder/villor periodiseras över en 
femårsperiod. 

 
Lånekostnader 
Räntekostnader och andra lånekostnader redovisas som kostnader i den period 

till vilken de hänför sig.  
 

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, 

förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. 
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Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och 
görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är 
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 

 
För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed 

sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 
 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på 

tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit 
genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott. 

 
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. Uppskjuten skatteskuld 
avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag, 

filialer, intresseföretag och andelar i joint ventures redovisas inte i denna 
koncernredovisning då moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för 
återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en 

återföring sker inom överskådlig framtid. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar görs enligt linjär metod över 

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Enligt K3-reglerna ska materiella 
anläggningstillgångar delas upp i komponenter om förbrukningen av betydande 

komponenter skiljer sig väsentligt. Avskrivningar görs enligt den bedömda 
nyttjandeperioden för respektive komponent. När en komponent byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 

komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparation och 
underhåll redovisas som kostnad. 

 
Uppdelning per komponent/komponentgrupp och livslängder redovisas nedan per 
bolag. 

 
Marks Bostads AB 

  
Byggnadskomponent Livslängd år 

Stomme 70–100 

Stomkompletteringar 35 

Yttertak 35–50 

Fasad 40–50 

Fönster 40 

Köksinredning 30 

Värme 40–50 

Sanitet 35–40 

Elinstallationer 35–40 

Ventilation/styr och övervakning 20–25 
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Hiss 20 

Tvättstuga (fristående) 30 

Lokalanpassning 10 

Restpost 20–35 

Markanläggning 20–40 

 
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.  
För maskiner och inventarier sker avskrivning med 20 procent, utifrån en 

bedömd nyttjandeperiod på 5 år. 
 

Mark Kraftvärme AB 
 

Komponent Livslängd år 

Panncentral, Skene Lasarett 10 

Pannor, Snickaren, Örby Pumphus och Hyssna  15 

Oljepannor, Assbergsverket 15 

Assbergsverkets bio- och biokraftpannor 15–25 

Fritslaverkets pannor 20 

Fjärrvärmeledningar  40 

Byggnader 33 

Inventarier och verktyg 3–5 

Kanalisation 30 

Fiberkabel 20 

Aktiva komponenter 5 

Serverhall 10–30 

Markanläggningar 20 

Förbättringsutgifter i annan fastighet 20 

Solcellsanläggning 20 

 

Marks Fastighets AB    
 

Byggnadskomponent Livslängd år 

Elinstallationer 25 

Hissinstallationer 25 

Rörinstallationer 25 

Ventilationsinstallationer 25 

Stomme/stomkompletteringar 70 

Yttertak 35 

Ytterfasad, fönster 35 

Övrigt 15 

  

Övriga komponenter  

Markanläggningar 20 

Tekniska anläggningar 10–20 

Inventarier, verktyg och installationer 5–10 
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Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 
Per balansdagen bedöms om det finns en indikation på att en tillgångs värde är 
lägre än dess redovisade värde. Finns en sådan indikation beräknas tillgångens 

återvinningsvärde och om detta värde understiger redovisat värde så görs en 
nedskrivning. Nedskrivning görs endast om värdenedgången antas vara 

bestående. För tillgångar som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en 
prövning om nedskrivningen fortfarande är motiverad. En nedskrivning återförs 
när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället 

låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda 
beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången 

skulle haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning 
gjorts. 

 
Fastighetsvärdering 
Koncernbolagen gör en årlig individuell värdering av förvaltningsfastigheterna 

baserat på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade avkastningskrav, se 
not 8. 

 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till 

anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre 
värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ned till detta lägre värde. 

 
Statliga stöd 
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet 

kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed 
sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader 

redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de 
kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga 
stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens 

redovisade värde. 
 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas 
som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt 

över leasingperioden. 
 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket 
innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som 

redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga 
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och 

derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när ett 
koncernbolag blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar 
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 

instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats 
eller på annat sätt upphört. 

 
Koncernbolagen utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering mot 
ränterisker. Avtal om så kallade ränteswapar skyddar bolaget mot 
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ränteförändringar. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument 
nettoredovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Bolagen i 
koncernen tillämpar så kallad ”säkringsredovisning” och bokför inte förändringar i 

ränteswaparnas marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen har 
upprättats enligt kap 11 i BFNAR 2012:1. 

 
Fordringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 

anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar är upptagna 
till det belopp som, efter individuell bedömning, beräknas bli betalt. 

 
Kortfristiga placeringar 

Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde på balansdagen. 

 

Låneskulder 

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för 
transaktionskostnader. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. 

 
Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in- först-ut-principen, till det 

lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. För homogena 
varugrupper tillämpas kollektiv värdering. 

 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till 

följd av inträffade händelser, där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser 
krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker samt att beloppet har kunnat 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering görs när en 
detaljerad formell plan för åtgärden finns och en välgrundad förväntan har 
skapats hos dem som berörs. Avsättningar för framtida garantikrav avser de 

närmaste två åren och baseras på historisk information om garantikrav samt 
aktuella trender som kan tyda på att framtida krav kan komma att avvika från de 

historiska. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. 
 
Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det 

kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela 
denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för 

ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. 
 
Uppskattningar och bedömningar 

Bolagen i koncernen gör uppskattningar och bedömningar 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 år behandlas i 

huvuddrag nedan. 
 

Inom Marks Bostads AB görs bedömningar vid värdering av fastigheternas 
marknadsvärden men även vid utrangeringar av komponenter. Motsvarande 
bedömning av marknadsvärde görs av Mark Kraftvärme AB avseende de två olika 

verksamheterna, fjärrvärme respektive stadsnät.  
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 

omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
 

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, 
kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk 
för värdefluktuationer, dels 

- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 

 
I kassa- och banktillgodohavanden ingår bolagens fordran i det 

kommungemensamma koncernvalutakontosystemet. Skulder i detta system 
redovisas som kortfristig skuld och förändring av denna skuld redovisas i 
kassaflödesanalysen under finansieringsverksamheten som nettoförändring av 

lån i finansinstitut, inklusive koncernvalutakonto i Marks kommun. 
 

Nyckeltalsdefinitioner 
 
Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i 
förhållande till balansomslutningen. 

 
Avkastning på totalt kapital 
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. 

 
Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital (dvs exklusive 
obeskattade reserver). 
 

Direktavkastning på totalt kapital 
Förhållandet mellan driftnettot och fastigheternas marknadsvärde. Med driftnetto 

avses hyresintäkter minus kostnader för drift, underhåll, kommunal 
fastighetsavgift och eventuell tomträttsavgäld. Kostnader för 
centraladministration, av- eller nedskrivningar, kapitalvinster och finansiella 

kostnader/intäkter ingår inte i driftnettot. 
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Not 2 Koncernen 

Övriga rörelseintäkters fördelning 2019 2018 

   

Ersättning från hyresgäster 1 684 1 222 

Ersättning för hyresindrivning 205 136 

Återvunna fordringar 254 305 

Extern försäljning 2 443 2 615 

Hyresintäkter 974 451 

Försäkringsersättning - 288 

Realisationsvinst 611 - 

Övrigt 412 2 072 

Summa övriga rörelseintäkter 6 583 7 089 

   

   

   

Not 3 Koncernen 

Övriga externa kostnader 2019 2018 

   

Driftkostnader -81 385 -82 017 

Underhållskostnader -51 402 -60 640 

Fastighetsskatt -5 111 -4 411 

Övrigt -8 469 -7 907 

Summa övriga externa kostnader -146 367 -154 975 
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Not 4 Koncernen  Moderbolaget 

Personal 2019 2018  2019 2018 

      

Medelantalet anställda      

Kvinnor 20 20  - - 

Män 62 60  - - 

Totalt 82 80    

      

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 

pensionskostnader   

 

  

Löner och ersättningar till styrelsen och VD 2 787 2 523  104 22 

Löner och ersättningar till övriga anställda 34 184 32 827  - - 

 36 971 35 350  22 22 

      

Sociala avgifter enligt lag och avtal 12 321 11 926  27 5 

Pensionskostnader för styrelsen och VD 560 465  - - 

Pensionskostnader för övriga anställda 2 793 2 617  - - 

Totalt 52 645 50 358  131 27 

      

      

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare     

Antal styrelseledamöter på balansdagen Koncernen  Moderbolaget 

 2019 2018  2019 2018 

Kvinnor 3 5  - 1 

Män 19 17  5 4 

Totalt 22 22  5 5 

      

Antal verkställande direktörer och andra ledande 

befattningshavare  

 

  

Kvinnor 2 2  - - 

Män 6 6  1 1 

Totalt 8 8  1 1 

 

Mark Kraftvärme AB 

Enligt avtal har verkställande direktören rätt till 20 månadslöner vid uppsägning från bolaget. 

 

Marks Bostads AB 

Enligt avtal har verkställande direktören rätt till 12 månadslöner vid uppsägning från bolaget.  

 

   

      

Not 5 Koncernen  Moderbolaget 

Ersättning till revisorerna 2019 2018  2019 2018 

      

Revision      

PwC 392 379  77 71 

      

Andra uppdrag än revisionsuppdraget      

PwC 57 116  0 0 

Summa ersättning till revisorerna 449 495  77 71 
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Not 6 Koncernen 

Hyresrätter och liknande rättigheter 2019 2018 

   

Ingående anskaffningsvärden 1 581 1 581 

Inköp - - 

Försäljningar och utrangeringar - - 

Omklassificeringar - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 581 1 581 

   

Ingående avskrivningar -224 -161 

Försäljningar och utrangeringar - - 

Omklassificeringar - - 

Årets avskrivningar -63 -63 

Utgående ackumulerade avskrivningar -287 -224 

   

Ingående nedskrivningar - - 

Årets nedskrivningar - - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar - - 

   

Utgående restvärde enligt plan 1 294 1 357 

   

  

 
Not 7 Koncernen 

Byggnader och mark 2019 2018 

   

Ingående anskaffningsvärden 62 293 61 164 

Inköp - 441 

Försäljningar och utrangeringar - - 

Omklassificeringar 335 688 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 62 628 62 293 

   

Ingående avskrivningar -24 377 -22 266 

Försäljningar och utrangeringar - - 

Omklassificeringar - - 

Årets avskrivningar -2 120 - 2 112 

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 497 -24 378 

   

Ingående nedskrivningar - - 

Årets nedskrivningar - - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar - - 

   

Utgående restvärde enligt plan 36 131 37 915 

   

Bokfört värde byggnader i Sverige 33 896 35 745 

Bokfört värde mark, markanläggningar i Sverige 2 235 2 170 

Taxeringsvärden byggnader i Sverige 9 392 25 381 

Taxeringsvärden mark i Sverige 183 325 
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Not 8 Koncernen 

Förvaltningsfastigheter (inkl. mark) 2019 2018 

   

Ingående anskaffningsvärden 1 783 262 1 635 111 

Inköp 74 481 158 621 

Försäljningar och utrangeringar -2 964 -10 470 

Omklassificeringar - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 854 779 1 783 262 

   

Ingående avskrivningar -625 657 -591 633 

Försäljningar och utrangeringar 2 337 4 298 

Omklassificeringar - - 

Årets avskrivningar -40 147 -38 322 

Utgående ackumulerade avskrivningar -663 467 -625 657 

   

Ingående nedskrivningar -9 760 -8 508 

Försäljningar och utrangeringar - 48 

Årets nedskrivningar - -1 300 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 760 -9 760 

   

Utgående restvärde enligt plan 1 181 552 1 147 845 

   

Bokfört värde förvaltningsfastigheter i Sverige 1 017 946 997 262 

Bokfört värde mark, markanläggningar i Sverige 106 114 103 287 

Taxeringsvärden förvaltningsfastigheter i Sverige 1 280 318 974 845 

Taxeringsvärden mark i Sverige 374 498 281 484 

   

Beräknat marknadsvärde förvaltningsfastigheter 

(belopp i miljarder kronor) 1,8 mdkr 1,7 mdkr 

 

Värderingen är gjord enligt Datschas modell med schablonmässiga värden på 

driftkostnaderna och med direktavkastningskrav från Newsec. Vid till exempel nybyggnationer 

har driftkostnaderna prövats individuellt och de har justerats om behov för detta föreligger. 

Hyresintäkterna har värderats individuellt för varje fastighet. 

 

Koncernbolagen har begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna enligt 

ägardirektivet. Bolagen skall bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan bolaget 

fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt. Bolagen skall inhämta kommunfullmäktiges yttrande gällande större investeringar eller 

försäljningar av fast egendom. 

 

      

   

 

 

   

   

  



Spinnerskan i Mark AB    
Årsredovisning för 2019 
 

33 
 

Not 9 Koncernen 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2019 2018 

   

Ingående anskaffningsvärden 533 075 491 362 

Inköp 2 808 14 968 

Försäljningar och utrangeringar -4 917 -720 

Omklassificeringar 59 050 27 464 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 590 016 533 075 

   

Ingående avskrivningar -244 245 -224 315 

Försäljningar och utrangeringar 3 527 720 

Årets avskrivningar -22 858 -20 650 

Utgående ackumulerade avskrivningar -263 576 -244 245  

   

Ingående nedskrivningar -19 978 -21 102 

Årets nedskrivningar 1 124 1 124 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -18 854 -19 978 

   

Utgående restvärde enligt plan 307 586 268 852 

      

 

Not 10 Koncernen 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2019 2018 

   

Ränteintäkter 106 224 

Leasingintäkt 334 478 

Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 440 702 

   

 

Not 11 Koncernen  Moderbolaget 

Bokslutsdispositioner 2019 2018  2019 2018 

      

Erhållna koncernbidrag - -  459 337 

Lämnade koncernbidrag - -  - - 

Summa bokslutsdispositioner - -  459 337 
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Not 12 Koncernen  Moderbolaget 

Skatt på årets resultat 2019 2018  2019 2018 

      

Aktuell skatt - -  - - 

Uppskjuten skatt, övriga temporära 

skillnader -7 775 -1 984 

 

- - 

Summa skatt på årets resultat -7 775 -1 984  - - 

      

Redovisat resultat före skatt 28 297 15 980  -409 -282 

Skatt enligt gällande skattesats -6 056 -3 516  88 62 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla 

kostnader -112 -94 

 

-88 -62 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga 

intäkter - 1 

 

- - 

Skatteeffekt övervärde fastigheter -244 -251  - - 

Skatteeffekt 

nedskrivning/utrangering -59 -82 

 

- - 

Skatteeffekt 

ränteavdragsbegränsningar -1 528 - 

 

  

Skatteeffekt övriga korrigeringar 224 1 958  - - 

Redovisad skattekostnad -7 775 -1 984  - - 

  

 

Not 13 Koncernen 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 2019 2018 

   

Ingående nedlagda kostnader 63 859 139 510 

Under året nedlagda kostnader 135 465 59 524 

Under året gjorda omfördelningar -93 309 -135 176 

Summa utgående nedlagda kostnader 106 015 63 858 

     

 

   

Not 14 Koncernen 

Långfristiga värdepappersinnehav 2019 2018 

   

Anskaffningsvärde   

Övriga 40 40 

Summa långfristiga värdepappersinnehav 40 40 

   

Marknadsvärde 40 40 

   

      

   

Not 15 Koncernen 

Övriga långfristiga fordringar  2019 2018 

   

Ingående anskaffningsvärden 1 024 1 389 

Tillkommande fordringar 403  175 

Avgående fordringar, amorteringar -545 -540 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 882 1 024 

   

Utgående restvärde enligt plan 882 1 024 
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Not 16 Koncernen 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2019 2018 

   

Återbetalning av skatt, värmeleverantör 250 53 

Ersättning el-prod/fsg el.cert. 945 810 

Upplupen intäkt fjärrvärme 4 385 4 598 

Övriga poster 7 658 7 788 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 13 238 13 249 

      

 

 

Not 17 Koncernen 

 

Moderbolaget 

Kassa och bank 2019 2018  2019 2018 

      

Kassa och bank 852 223  45 45 

Koncernvalutakonto,  

Marks kommun - - 

 

1 435 985 

Summa kassa och bank 852 223  1 480 1 030 

      

 

Not 18     

Förändring av eget kapital   

     

 Aktiekapital 

Övrigt tillskjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital 

Summa  

eget kapital 

Koncernen     

Eget kapital 2018-12-31 30 200 24 900 102 910 158 010 

Nyemission  - - - 

Årets resultat   20 522 20 522 

Eget kapital 2019-12-31 30 200 24 900 123 432 178 532 

     

     

 Aktiekapital 

Övrigt tillskjutet 

kapital 

Fritt eget 

kapital 

Summa 

 eget 

kapital 

Moderbolaget     

Eget kapital 2018-12-31 30 200 - 45 925 76 125 

Nyemission  - - - 

Årets resultat   -409  -409 

Eget kapital 2019-12-31 30 200 - 45 516 75 716 

  

 

Aktiekapitalet består av 302 000 st aktier. 
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Not 19 Koncernen 

Uppskjuten skatteskuld  2019 2018 

 

Temporära skillnader    

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive  

skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat 

i en uppskjuten skatteskuld.   

   

Uppskjuten skattefordran på kostnad återförd i 

beskattningen och avdragsgill kommande år - 833 - 951 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag -13 789 -12 141 

Uppskjuten skatteskuld avseende övriga temporära 

skillnader 52 157 43 457 

Omräkning av uppskjuten skatt pga ändrad skattesats  -608 

Summa uppskjuten skatteskuld 37 535 29 757 
   

Den uppskjutna skatteskulden har räknats om enligt ändrad skattesats 20,6 procent som gäller  

från år 2021. 

 
 
Not 20 Koncernen 

Långfristiga skulder till kreditinstitut 2019 2018 

Koncernbolagen arbetar både med traditionell lånebindning samt med derivatinstrument, s.k. 

ränteswapar. De nominella beloppen på koncernbolagens utestående ränteswapar uppgick per  

31 december 2019 till 820 000 tkr, föregående år 720 000 tkr. Marknadsvärdet beräknas till -39 423 

tkr, föregående år -44 034 tkr. Sammanställningen nedan visar räntebindnings- och 

kapitalbindningstidens fördelning. 

Räntebindning:   
Förfallodagen inom 1 år 495 004 387 000 

Förfallodagen inom 1–5 år 440 000 490 000 

Förfallodagen efter 5 år 250 000 230 000 

Summa  1 185 004 1 107 000 

   
Kapitalbindning:   
Förfallodagen inom 1 år 323 000 438 000 

Förfallodagen inom 1–5 år 854 000 669 000 

Förfallodagen efter 5 år 8 004 - 

Summa  1 185 004 1 107 000 
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Not 21 Koncernen  Moderbolaget 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter  2019 2018 

 

2019 2018 

      

Upplupna räntekostnader 5 528 5 563  - - 

Upplupna semesterlöner inkl. 

sociala avgifter 4 751 4 562 

 

- - 

Förutbetalda hyror 21 890 20 227  - - 

Anläggningsentreprenader 109 87  - - 

Förskottsbetalning 

anslutningsavg och hyra 11 115 11 757 

 

- - 

Bränsleinköp 3 623 3 175  - - 

Övriga poster 9 337 5 051  314 41 

Summa upplupna 

kostnader och förutbetalda 

intäkter 56 353 50 422 

 

314 41 

           

 

Not 22 Koncernen  Moderbolaget 

Eventualförpliktelser 2019 2018  2019 2018 

      

Garantiförbindelse 

FASTIGO 476 460  - - 

Summa 

eventualförpliktelser 476 460  - - 

         

 

      

Not 23  

Ställda panter   

   

I likhet med föregående år har inte moderbolaget eller koncernen några ställda panter. 
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Not 24      

Andelar i dotterföretag        

      

 Org nr Säte Kapital-   

   andel %   

Koncernen      

 -Marks Bostads AB 556180–9319 Mark 100   

- Viskastrand AB 556908-5193 Kinna 100   

 -Mark Kraftvärme AB 556275–9018 Mark 100   

 -Marks Fastighets AB 556101–5461 Mark 100   

      

 Kapital- Rösträtts- Antal Bokf. värde Bokf. värde 

 andel % andel % aktier 19-12-31 18-12-31 

Moderbolaget      

 -Marks Bostads AB 100 100 440 000 276 408 276 408 

 -Mark Kraftvärme AB 100 100 41 000 60 087 60 087 

 -Marks Fastighets AB 100 100 50 000 7 946 7 946 

Summa    344 441 344 441 

      

    

Moderbolaget      

   2019 2018  

Ingående anskaffningsvärden   349 441 349 441  

Kapitaltillskott   - -  

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  349 441 349 441  

      

Ingående uppskrivningar/nedskrivningar  -5 000 -5 000  

Nedskrivning av andelar i dotterföretag - -  

Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar -5 000 -5 000  

      

Utgående redovisat värde   344 441 344 441  

      

      

 

Not 25  

Moderföretag   

   

Spinnerskan i Mark AB är ett helägt dotterbolag till Marks kommun, organisationsnummer 212000–

1504 (säte Marks kommun). Marks kommun upprättar egen årsredovisning med en sammanställd 

redovisning där Spinnerskankoncernen ingår. 

  

     

   

Not 26  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång   

   

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång fram till och med 

årsredovisningens överlämnande. 
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Not 27  

Resultatdisposition moderbolag   

   

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:   

Balanserat resultat 45 925  

Årets resultat -409   

Totalt 45 516  

   

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 

vinstmedlen disponeras enligt följande   

Balanseras i ny räkning 45 516  

Totalt 45 516  
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2020-                              för 

fastställelse. 
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