Årsredovisning
AB Ronneby Industrifastigheter

I vår företagsby Kallinge Företagscenter finns
ett fyrtiotal företag etablerade inom främst
industri- och verkstadsbranschen.
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ABRI är Ronnebys
största kommersiella
fastighetsbolag
Funktionella lokaler

Vi erbjuder väl anpassade lokaler som ger våra
hyresgäster möjlighet att helt fokusera på sin verksamhet.

Attraktiv miljö

Läs mer om vår verksamhet i ”Välkommen
till ABRI” som du laddar ner på www.abri.se

Våra tolv företagsbyar ligger strategiskt bra,
inom 15 bilminuter från Ronneby flygstation.

Optimala möjligheter

Vi bygger om, vi bygger till och vi bygger nytt,
allt efter våra hyresgästers behov.

Visste du att..

ABRI var bygg- och projektledare för
utomhusbadet Brunnsbadet. Bygget
kostade 48 miljoner kronor och stod
klart till sommaren 2010. Badet är
ett av Ronnebys mest uppskattade
besöksmål för boende och turister.
Läs mer på www.brunnsbadet.se

Form och produktion
Paula van Riessen

Sidorna 16 till 26 är utdrag ur den
legala årsredovisningen.
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VD kommentar
Bolagets främsta mål för året var att prioritera uthyrningen i kvarteret
Telefonen. Något som blev resultatrikt då Flextronics International
Sweden AB etablerade sig på över 12 000 m² under sommaren.

Dennis Robérteus

"

2012 innebar en milstolpe i ABRI:s historia då
bolaget för första gången hade nästan fullt uthyrda
fastigheter med en vakansgrad på under 3%.
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Året har bjudit på flera positiva överraskningar
trots en sviktande världsmarknad. Vi har undgått
större företagskonkurser bland våra hyresgäster,
och vi har sänkt våra vakanser avsevärt.

ningsrummen upp. Friskvårdsföretaget STAC
i samma fastighet fick också större lokaler under hösten, då vi byggde till fler behandlingsrum,
kontor, ett förlängt gym och en ny träningssal.

Vid årsskiftet -11/-12 skrev ABRI en avsiktsförklaring med företaget Nordic Vehichle Conversion
AB (NVC) för etablering i Telefonen. Under våren
stod det klart att bolaget skulle stanna kvar i de
befintliga lokalerna i Backaryd. Vid detta tillfälle
erbjöds istället Flextronics International Sweden
AB dessa lokaler för sin verksamhet. Industri,
kontor, utveckling och lager skulle flyttas från
Verkö i sin helhet då ABB där behövde större ytor.
Ett avtal upprättades snart efter att ledning och
personal sett möjligheterna i Telefonen.

Under 2011-12 växte ABRI med 2 000 m² efter flera utbyggnader av vårt fastighetsbestånd,
bland annat Ragnsells utbyggnad i Kallinge Företagscenter. Bolagets totala uthyrningsbara yta har
nu ökat till 177 000 m². Vi nyanställde en fastighetschef och en CAD-ritare med ansvar för projektering, vilket innebär att personalstyrkan under
året vuxit med en halv tjänst, till 9 anställda.

Under sommaren iordningsställde vi fastigheten för Flextronics och bolaget flyttade in delar
av verksamheten etappvis under byggets framåtskridande. Det innebar att man flyttade in och
producerade, samtidigt som vi iordningställde
lokalerna. Den första produktionslinan, lina blå,
kom igång redan under sommaren och det allra
första kretskortet producerades den 22 augusti.
I oktober flyttade slutligen hela arbetsstyrkan på
350 personer till Telefonen. Det innebär att det
nu arbetar cirka 650 personer totalt i fastigheten,
nästan lika många som då fastigheten uppfördes
av Ericsson.
En förutsättning för att samla Flextronics verksamhet var att kunna flytta på callcentret Call4U
som erbjöds fräscha och anpassade lokaler med
entré mot ”den nya framsidan” vid Angelskogsvägen. Vårdcentralen Capio utökade under våren
sin barnavårds- och distriktssköterskecentral och
i gymmet Wellness Studio fräschades omkläd-

ABRI arbetar också aktivt med näringslivsfrågor och nyetableringar i kommunen. Under
slutet av året startade vi ett projekt för företagsetableringar i Ronneby tillsammans med övriga
fastighetsägare i kommunen. En projektledare har anställts för att under ett år jobba med
att stärka kunskaperna om Ronneby som etableringsort och att öka antalet etableringar av
företag inom tjänste- och servicesektorn. Målet
är att minst tio företag, alternativt 100 nya arbetstillfällen ska ha etablerats eller kontrakterats att
etablera sig i Ronneby innan projekttidens slut.
Idédiskussionerna om användningsområdet
för Piren har initierats under året och förslag och
skisser har presenterats där Piren i framtiden
kan få ett kallbadhus, marina och restaurang,
med tillfälle till rekreation, upplevelser och avkoppling.

Dennis Robérteus, VD ABRI
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Nöjda kunder
Våra hyresgäster är våra bästa
marknadsförare. Att de trivs och kan
utvecklas positivt i våra lokaler är
ett av våra främsta mål.
För att veta att vi gör rätt och ger den service
som eftersträvas genomför vi varje år en kundundersökning över mejl och via brevsvar.

Nybyggnation av Brunnsbadet

Kundundersökning 2012

Verksamhet
ABRI är ett modernt och stabilt kommunalt fastighetsbolag med stort
engagemang i sina hyresgästers företag. Vi håller en öppen dialog
med hyresgästerna, ger god service och arbetar långsiktigt med
fastigheternas utformning, allt för att varje hyresgäst ska få de bästa
möjligheterna att lyckas med sina verksamheter i våra lokaler.
ABRI äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och
lokaler. Vår uthyrningsbara yta är ca 177 000 m²
vilket vid en jämförelse är nästan lika stort som
25 fotbollsplaner. Vi har 21 fastigheter med ett
60-tal byggnader i vårt bestånd som tillsammans bildar tolv större företagsbyar.
Bolagets resultat före bokslutsdispositioner
och skatt uppgick till 2,5 mkr (3,1 mkr). Nettoomsättningen har jämfört med fjolåret ökat med
3,2 % och uppgick till 70,7 mkr (68,5 mkr).
Vi arbetar även med företagsetableringar,
marknadsföring och utveckling av befintliga företag i Ronneby. Vi medverkar i processer som
initieras av våra hyresgäster och andra aktörer
som vill diskutera tillväxt och förändring av sin
verksamhet. Bolaget genomför även aktiviteter
för näringslivets utveckling i Ronneby.
AB Ronneby Industrifastigheter ägs av AB
Ronneby Helsobrunn som till 100% ägs Ronneby kommun. ABRI har en politiskt tillsatt
styrelse, vars mandatperiod sträcker sig över
fyra år. Bolaget har 9 anställda.
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109 repressentanter för företag med verksamhet i våra lokaler fick frågor om bland annat miljö, säkerhet, service och avtal. Svaren var genomgående stabila och positiva, och ABRI har
högt betyg hos hyresgästerna. Vårt medelbetyg
år 2012 är 8,3 (det sammanlagda medelbetyget
för de tre senaste åren är 8,53).

Besvarad av: 72 / 109
Är ABRI en bra hyresvärd?
1 är Icke Godkänt
10 är Mycket Väl Godkänt

Ronneby Flygstation

Kallinge Företagscenter

Kommunhuset

Häggatorp
E22

Sörby

Futurum
Hjulet
Hantverkaren
E22

Resecentrum

Telefonen

Svarven

Brunnsparken
Fornanäs

Piren

Besvarad av: 72 / 109
Vid behov, kan du tänka dig att
hyra av ABRI igen? (%)
Ja, absolut
79,17%
Ja, kanske
18,06%
Ja, om inget annat finns
1,39%
Nej, helst inte
0,00%
Nej, aldrig
0,00%
Vet inte
1,39%

Besvarad av: 72 / 109
Skulle du rekommendera ABRI som
hyresvärd till andra företag? (%)
Ja, absolut
72,22%
Ja, i de flesta fall
20,83%
Ja, kanske
5,56%
Nej, antagligen inte
0,00%
Nej, aldrig
0,00%
Vet inte
1,39%

Våra tolv företagsbyar har attraktiva lägen i Ronneby

ABRI Årsredovisning 2012
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Hantverkaren

Framtida utveckling
Bolaget kommer även att fortsätta att inrikta
sig på energi- och miljöbesparande åtgärder enligt beslutade mål samt att arbeta med att tydliggöra och stärka bolagets varumäkre.

2012
Nettoomsättning

ABRI kommer dessutom att ta ett större ansvar inom kommunkoncernen avseende etableringsfrågor.

2011

2010

2009

2008

70,7

68,5

66,7

62,4

63,0

2,5

3,1

3,2

3,8

1,8

Balansomslutning

575,7

560,1

572,1

551,7

554,4

Soliditet

6,4%

6,4%

6,0%

5,9%

5,2%

Avkastning på totalt kapital

3,4%

3,6%

2,5%

3,1%

4,4%

94,5%

94,8%

91,1%

90,6%

91,9%

Resultat före bokslutsdispositioner

Genomsnittlig uthyrningsgrad

Historisk
flerårsöversikt
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Antal

Antal

Uthyrningsbar

Uthyrningsgrad

fastigheter

hyresgäster

yta kvm

2012-12-31

2

5

23 600

100,0%

Fornanäs

3

1

14 000

100,0%

Futurum

2

11

18 100

100,0%

Hantverkaren

1

12

7 900

100,0%

Hjulet

1

6

1 900

100,0%

Häggatorp

2

5

13 200

100,0%

Kallinge Företagscentrum

3

80

49 100

94,2%

Kommunhuset i Kallinge

1

8

2 400

100,0%

Piren

1

6

8 300

98,6%

Svarven

1

1

5 100

100,0%

Sörbydal

2

2

1 200

100,0%

Telefonen

2

21

32 100

94,1%

21

158

176 900

97,3%
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hög uthyrningsgrad. Uthyrningsgraden ska
vara större än 95%, men en viss varkansgrad
måsta finnas för att kunna ge god service och
flexibilitet.

•• ABRI ska verka för en attraktiv etableringskommun. Det innebär bland annat att vi arbetar
med förutsättningarna för att företagare enkelt
ska kunna etablera sig och expandera inom
Ronneby kommun. Under 2013 genomförs
ett samordningsprojekt initierat av ABRI med
syfte att öka företagsetableringarna och
målsättningen att generera 10 nya företag alternativt 100 nya arbetstillfällen till kommunen.

den minska sitt totala enerigbehov av el och
värme med 20%.

Brunnsparken

Totalt

•• ABRI ska aktivt arbeta med att bibehålla en

•• ABRI ska under den närmaste fyraårsperio-

I soliditetsmåttet för 2010-2012 har hänsyn tagits till utdelningen till ägaren.

Företagsby

svarande 15%. Målsättningen är att bolaget
årligen ska generera ett resultat som innebär
att vi kan återbetala vårt villkorade aktieägartillskott med 1,5 mkr per år.

Fastigheter och
uthyrningsgrad
avseende
kontrakterad yta

Visionsmodell för Ronneby kommun och ABRI

Övergripande mål i kommunfullmäktiges budget
Ekonomi i balans
Fler jobb

Attraktivt
boende

En bra
skola

En bra
omsorg

En bra
socialtjänst

En bra
miljö

Levande
kultur
& rik fritid

Övergripande mål AB Ronneby Industrifastigheter
Soliditet
15 %

Hög
uthyrningsgrad

Återbetalning
aktieägartillskott

Nöjda hyresgäster

Minska
energibehovet

Uppföljning

Arbetet under 2012 har varit lyckosamt och
bolaget har vid ingången av 2013 en uthyrningsgrad på 97,3%. Verksamheten framöver kommer att fokusera mer på att vårda, värna och utveckla befintliga företagsbyar i samarbete med
våra hyresgäster.

•• ABRI arbetar långsiktigt mot en soliditet mot-

Mål

Bolagets långsiktiga målsättning är
att nå, samt bibehålla, en hög uthyrningsgrad på minst 95%.

Övergripande mål

Attraktiv
etableringskommun

ABRI Årsredovisning 2012
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Vackra Ronnebyån som mynnar ut i Östersjön. På bilden
syns våra fastigheter Hotell Ronneby Brunn med utomhusbadet Brunnsbadet, Piren och delar av Fornanäs.

Våra företagsbyar
ABRI äger ca 177 000 m ² lokalyta för kommersiell verksamhet. Flera
av våra fastigheter ligger i eller nära centrala Ronneby, vi har även
fastigheter i hamnen, vid E22 och i närheten av Ronneby flygplats.
Vår uthyrningsbara yta är fördelad på tolv större företagsbyar.
Brunnsparken
Företagsbyn Brunnsparken
består av ca 23 600 m² varav
den största fastigheten är hotellet Ronneby Brunn, en av
södra Sveriges största anläggningar med 264 gästrum, 32
konferenslokaler, restaurang,
festlokaler, nattklubb, diskotek
och spa.
Fornanäs
Fornanäs är ca 14 000 m² och
har enbart företaget Tarkett som
hyresgäst. I fastigheterna finns
höglager och kontor.

Futurum

Futurum
Futurum i Bräkne-Hoby är ca
18 100 m². I fastigheten finns ett
större varuhus, flera industrier,
centrallager och restaurang.
Hantverkaren
Hantverkaren ligger centralt i
Ronneby och är ca 7 900 m².
Våra största hyresgäster är
KMT Cutting Systems och Projet System som båda utvecklar
och tillverkar maskiner för vattenskärningsindustrin.
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Hjulet
Vid Ronnebys västra infart ligger Hjulet som har en yta på
ca 1 900 m².
Häggatorp
Häggatorp i Kallinge är totalt ca
13 200 m². Vår största hyresgäst är Berg & Berg.
Kallinge Företagscenter
Kallinge Företagscenter är vår
äldsta och största företagsby
med ca 49 100 m² yta för industri, lager och kontor. Tidigare
tillverkades här bland annat spisar av Kockums gjuteri. Idag är
ett fyrtiotal företag etablerade
i området.
Kommunhuset
Det f.d. Kommunhuset i Kallinge
är ca 2 400 m² stort och inrymmer kontor. Hyresgäster är två
olika försäkringsbolag och kommunens Resurscentrum.

Svarven

Svarven
Orbit One är ensam hyresgäst
på ca 5 100 m². Företaget tillverkar kretskort och monterar
elektronik.
Sörby
I Sörbydal har vi byggt två nya
fastigheter på sammantaget ca
1 200 m² till Svensk Bilprovning
och till Arla Foods. I området
finns fortfarande gott om mark
som är projekterad för företag.
Om du är intresserad, kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Telefonen

Piren

Piren
I hamnen på östra och västra
Piren äger vi ca 8 300 m² som
i huvudsak består av lager.

Telefonen
Kvarteret Telefonen ligger vid
Resecentrum i centrala Ronneby och är totalt ca 32 100 m².
Våra största hyresgäster är Flextronics och Fueltech Sweden.
I fastigheten finns även flera
kontor, vård- och friskvårdsanläggningar och en restaurang.

ABRI Årsredovisning 2012
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Spa med varmbassäng
i Hotell Ronneby Brunn

Investeringar och större projekt
ABRI har investerat 34,9 mkr (20,9 mkr)
under 2012. De största investeringarna gjordes i företagsbyn Telefonen
där vi nu har höjt uthyrningsgraden
från 69,5% till 94,1 %
Företagsbyn Telefonen ligger centralt i Ronneby och består av ca 32 100 m². Fastigheten
har under 2012 genomgått stora förändringar
och årets investeringar uppgick till ca 33,3 mkr. I
fastigheten har ca 14 000 m² byggts om, anpassats och uppgraderats för tillverkningsindustri,
kontor, vårdklinik och gymverksamhet. Fastighetens uthyrningsgrad har i och med dessa investeringar ökat från 69,5% till 94,1%.
I fastigheten Svarven bedrivs tillverkningsindustri och årets investeringar på ca 0,3 mkr
avser uppgraderingar av tekniska installationer.
Svarven är ca 5 100 m² och har en hyresgäst.

Företagsby

Det nyrenoverade hotellet Ronneby Brunn är
en av södra Sveriges största resortanläggningar. Under 2012 har vi investerat 0,3 mkr i fastigheten. Av de 60 mkr som budgeterades 2007
har hittills ca 47 mkr upparbetats.
Fastigheten Hantverkaren har en uthyrningsbar yta på ca 7 900 m². I fastigheten finns främst industri2011
och handelsföretag. Under
året har investeringar gjorts
1,8
med ca 0,5 mkr avseende lo4,1
kalanpassningar och uppgra1,4
deringar av tekniska installa8,4
tioner.

Brunnsparken

0,3

Futurum

0,0

Hantverkaren

0,5

Kallinge Företagscentrum

0,2

Svarven

0,3

0,0

33,3

4,4

0,3

0,8

34,9

20,9

Telefonen
Övriga fastigheter
Investeringar totalt i mkr
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2012

Kallinge Företagscentrum är vår största företagsby med ca 49 100 m² uthyrningsbar yta
för industri, lager, förråd och kontor. I området
finns ett fyrtiotal mindre och medelstora företag
och Ronneby kommun bedriver även ett antal verksamheter här. Årets investeringar inom
företagsbyn uppgår till ca 0,2 mkr och avser
uppgraderingar av tekniska installationer. Den
pågående miljöundersökningen i området har
fortskridit under året och åtgärdsplan avseende
miljöföroreningar har sedan tidigare överlämnats till länsstyrelsen för beslut.

| ABRI Årsredovisning 2012

Större investeringar
fördelade per företagsby

Under året flyttade Flextronics
in i kvarteret Telefonen

Miljö och energi
ABRI jobbar fortlöpande med en hållbar utveckling av miljön och en
minskning av bolagets klimatpåverkan. I vårt miljöarbete ingår att
då det är möjligt använda miljövänliga material vid nybyggnation, att
källsortera avfall och att återanvända byggnadsmaterial.
Vi arbetar också med att minska energiförbrukningen i våra fastigheter och de flesta av
våra fastigheter är anslutna till fjärrkyla och
fjärrvärme. Utöver sedvanligt underhåll investerar vi även i åtgärder för energibesparing. Till
exempel har vi tilläggsisolerat flera fastigheters
tak, satt in nya energisparande fönster och använder värmepumpar. När belysningen i våra

fastigheter behöver förnyas, byter vi i möjligaste
mån till LED-belysning.
Vi ställer miljökrav på våra underleverantörer
vid upphandling och vid nyanskaffningar av fordon väljer vi miljöklassade bilar.
Vårt mål är att arbetet med miljön och energifrågorna ständigt förbättras och utvecklas.

ABRI Årsredovisning 2012
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Knutpunkten Sörbydal är Ronnebys
främsta etableringsområde.
Ronneby Flygplats/F17

Utmaningar och framtid
Vi vill vara företagens förstahandsval vid en etablering i Ronneby.
Våra kundrelationer bygger på företagens förtroende för ABRI,
vårt engagemang och vår höga servicenivå. Under verksamhetsåret har vi kontakt med så gott som alla våra hyresgäster och vi
arbetar fortlöpande med lokalanpassningar. Den pågående dialogen tror vi skapar bra förutsättningar för långsiktiga kundrelationer.

Väg 27 till Växjö/Göteborg

ABRI:s fastigheter är
nästan fullt uthyrda och
fokus ligger därför på att
få våra befintliga hyresgäster att trivas i våra
lokaler. Vårt starka varumärke är en viktig konkurrensfördel, både när
vi arbetar med att behålla
förtroendet hos våra befintliga hyresgäster, men
även när vi bearbetar hyresmarknaden för att nå
nya företag som vill etablera sig i kommunen.

E 22 till Köpenhamn

Våra hyresgäster, övriga företag, näringsliv och invånare, ska lätt finna information
om ABRI, vår verksamhet, lokaler och tjänster. Därför arbetar vi med Internet och vår företagssajt abri.se, vi finns på Facebook, och
i kommunens webb och intranät. Vi arbetar
även med ny teknik i marknadssammanhang. Exempelvis har vi varit med och tagit
fram en mobilapp för Brunnsparken.
Till Ronneby centrum

14
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ABRI ska vara aktivt i arbetet med företagsetableringar, näringslivsfrågor och utvecklingen av befintliga och nya industriområden i
kommunen. Bolaget initierade i slutet av 2012
bildandet av en ny etableringsgrupp med representanter från olika kommunala enheter.

I etableringsgruppen är vi sammankallande
och huvudansvariga för uppföljningen av företagskontakter inom etableringsfasen. Bolaget blir även ansvarigt för marknadsföringen avseende etableringsfrågor.
Den största utmaningen i närstående
framtid är etableringen av företag i området Sörbydal. Området erbjuder unika möjligheter att bygga på första parkett mot E22
och Ronneby flygplats. El, vatten och vägar
är redan framdragna, nu pågår arbetet med
att sälja marken till kommersiell verksamhet inom handel och industri. I området finns
redan flera företag etablerade till exempel
ÖoB, Mekonomen och Woody.

ABRI Årsredovisning 2012
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Förslag till disposition beträffande
bolagets vinst eller förlust

Balansräkning
Belopp i kkr

Summa

2012-12-31

2011-12-31

TILLGÅNGAR

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 37 977 471, disponeras enligt följande:
Utdelning, (500 aktier á 3 000 kr)
Balanseras i ny räkning

Not

Anläggningstillgångar

1 500 000
36 477 471
37 977 471

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande bokslutskommentarer.

5

100

100

100

100

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

6

542 736

544 056

Inventarier, verktyg och installationer

7

5 122

6 330

8

19 198

1 129

567 056

551 515

100

100

100

100

567 256

551 715

1 229

997

990

684

2 980

4 791

915

670

6 114

7 142

865

1 287

7 883

8 429

574 235

560 144

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Resultaträkning

Finansiella anläggningstillgångar
Belopp i kkr

Not

2012-01-01

2011-01-01

-2012-12-31

-2011-12-31

70 724

68 511

Aktiverat arbete för egen räkning

633

560

Övriga rörelseintäkter

219

534

71 576

69 605

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

1

-23 877

-23 447

Personalkostnader

2

-5 541

-4 595

3

-22 577

-21 415

19 581

20 148

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Summa anläggningstillgångar

4

114

11

-17 194

-17 058

2 501

3 101

–

–

2 501

3 101

9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Andelar i koncernföretag

SUMMA TILLGÅNGAR

ABRI Årsredovisning 2012
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Balansräkning
Belopp i kkr

Kassaflödesanalys
Not

2012-12-31

2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Resultat efter finansiella poster

Bundet eget kapital

Aktiekapital (500 aktier)

500

500

Reservfond

100

100

600

600

35 476

33 875

2 501

3 101

37 977

36 976

38 577

37 576

Fritt eget kapital

Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

2012-01-01
-2012-12-31

2011-01-01
-2011-12-31

Den löpande verksamheten

10

Balanserat resultat

Belopp i kkr

2 501

3 101

22 724

21 542

25 225

24 643

25 225

24 643

1 028

13 195

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-2 902

-1 732

Kassaflöde från den löpande verksamheten

23 351

36 106

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och

Investeringsverksamheten

liknande förpliktelser
SUMMA AVSÄTTNINGAR

3 441

3 294

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-38 118

-21 429

3 441

3 294

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-38 118

-21 429

Återbetalda lån

15 845

-11 954

Utbetald utdelning

-1 500

-1 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 345

-13 454

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

11

65 369

49 524

Övriga skulder till kreditinstitut

12

400 000

300 000

Skulder till koncernföretag

12

50 000

150 000

515 369

499 524

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Årets kassaflöde

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Finansieringsverksamheten

13

3 620

1 424

143

1 909

13 085

16 417

16 848

19 750

574 235

560 144

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Belopp i kkr

18

2012-12-31

2011-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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1 223
64

865

1 287

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Belopp i kkr

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

-422
1 287

2012-01-01

2011-01-01

-2012-12-31

-2011-12-31

22 577

21 415

147

127

22 724

21 542

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Avsättningar till pensioner
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Not 1

Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer

KPMG
Revisionsuppdrag

Belopp i kkr om inget annat anges
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från
Redovisningsrådets rekommendationer.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

Arvode och kostnadsersättning
till revisorer

10-50 år

Not 2

Anställda, personalkostnader och arvoden
till styrelse

Skatt
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare
perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur
de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler
som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till
andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas beskattade inom överskådlig framtid. Obeskattade
reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att
medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Redovisning av övriga intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga
värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde
(fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget
behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över
de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar
som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget , och de utgifter som uppkommit eller som
förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Koncernuppgifter
Företaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enligt not 19, upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 2 §.

2011-01-01
-2011-12-31

82

65

2012-01-01

2011-01-01

-2012-12-31

-2011-12-31

Medelantalet anställda
Sverige
Varav män

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen
Styrelsen

5-10 år

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

2012-01-01
-2012-12-31

7,5

7,0

60%

64%

2012-12-31

2011-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

9%

9%

2012-01-01

2011-01-01

-2012-12-31

-2011-12-31

791

870

(–)

(–)

Övriga anställda

3 057

2 449

(varav vinstandelar)

(–)

(–)

3 848
1 664

3 319
1 520

(467)

(414)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
(varav tantiem)

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Av företagets pensionskostnader avser 77 (60) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser uppgår till 3 441 (3 294). Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.
Avgångsvederlag
Inga

Not 3

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Not 4

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag (varav borgensavgift 1 350 (1 350))
Räntekostnader, övriga

2012-01-01

2011-01-01

-2012-12-31

-2011-12-31

-21 223
-1 354
-22 577

-20 007
-1 408
-21 415

2012-01-01

2011-01-01

-2012-12-31

-2011-12-31

-5 976
-11 219
-17 194

-7 186
-9 872
-17 058

Företaget är helägt dotterföretag till AB Ronneby Helsobrunn, org nr 556033-9219 med säte i Ronneby. Koncernredovisning upprättas av AB Ronneby Helsobrunn, som är ett av Ronneby kommun helägt bolag.
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 32% (30%) av inköpen och 5% (6%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.
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Not 5

Koncessioner, patent, licenser,
varumärken och liknande rättigheter

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början och slut

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början och slut
Redovisat värde vid periodens slut

Not 8
2012-12-31

2011-12-31

3 000
3 000

3 000
3 000

-500
-500

-500
-500

-2 400
-2 400
100

-2 400
-2 400
100

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 9

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2012-12-31

2011-12-31

1 129
-16 816
34 885
19 198

22 884
-42 999
21 244
1 129

2012-12-31

2011-12-31

100
100

100
100

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
2012-12-31
Dotterföretag / Org nr / Säte

Not 6

Byggnader och mark

2012-12-31

2011-12-31

814 778
3 086
16 817
834 681

771 593
186
42 999
814 778

-217 418
-21 223
-238 641

-197 411
-20 007
-217 418

Redovisat värde vid årets slut

-53 304
-53 304
542 736

-53 304
-53 304
544 056

Taxeringsvärden, byggnader
Taxeringsvärden, mark

224 895
40 344

229 588
42 308

2012-12-31

2011-12-31

16 418
146
16 564

16 418
–
16 418

-10 088
-1 354
-11 442
5 122

-8 679
-1 409
-10 088
6 330

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

Not 7

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
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Antal andelar

Andel i %

Redovisat värde

100

100,0

100

Ronneby Brunn AB, 556494-9393, Ronneby

Not 10

Eget kapital

Aktie-

Reserv-

Fritt eget

kapital

fond

kapital

500

100

36 976

Vid årets början
Disposition enl bolagsstämmobeslut

• Utdelning
Årets resultat

-1 500
2 501

Vid årets slut

500

100

37 977

2012-12-31

2011-12-31

78 000
-12 631
65 369

78 000
-28 476
49 524

2012-12-31

2011-12-31

100 000
100 000
250 000
450 000

150 000
100 000
200 000
450 000

2012-12-31

2011-12-31

2 661
7 497
610
2 317
13 085

7 921
6 682
513
1 301
16 417

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 103 161 (104 661).

Not 11

Checkräkningskredit

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Not 12

Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

Förfallotidpunkt, 0-1 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen
Utestående ränteswapavtal uppgår till 250 000 (200 000).
Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 20 500 (-14 800) i tecknade avtal.

Not 13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna räntekostnader
Upplupna semesterlöner
Övriga upplupna kostnader
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Underskrifter styrelsen
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Revisionsberättelse
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Den Japanska trädgården
i vår fastighet Hotell
Ronneby Brunn

Granskningsrapport

Läs mer om ABRI och
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Foto: Paula van Riessen

våra fastigheter på
www.abri.se
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Interiörbild från kvarteret Telefonen

Kontakta oss gärna!

AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby
Telefon 0457-61 87 00
E-post info@abri.se
www.abri.se
Org nr. 556077-1072

