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Året i korthet

Vi sätter våra hyresgästers 
verksamhet i centrum

Resultat

3,3 mkr
Tillgångar

572,4 mkr
Investeringar 

13,7 mkr

Uthyrnings- 
grad 

92 % 

Soliditet

10,3 %
Netto- 

omsättning 

64,9 mkr
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ABRIs företagsby Fornanäs med  
logistikcentrum i Ronneby hamn.

Sidan 1  
Restaurerad utemiljö i Bredåkra,  
tidigare kommunhuset i Kallinge.

Sidan 32 
Bild från ombyggnationen av 

företagsbyn Svarven.             



ÖKAD UTHYRNING
UNDER HÄNDELSERIKT ÅR

Det är omöjligt att summera 2020 utan att nämna pandemin. Kampen 
mot corona påverkar hela världen, vårt sätt att leva, umgås och att arbeta. 
ABRI följer myndigheternas och Ronneby kommuns rekommendationer 
som vi också vidarebefordrar till våra hyresgäster. Vi gör allt vi kan för att 
personal, hyresgäster, besökare och leverantörer ska kunna arbeta säkert 
och få en trygg tillgång till våra fastigheter och lokaler. 

Vår verksamhet har fungerat bra trots de begränsningar som har funnits 
då bolagets alla medarbetare på ett utomordentligt sätt fortsatt ge god 
service och finnas tillgängliga för våra hyresgäster. 

ÅRET INLEDDES MED ETT STARKT STARTFÄLT 
som visade på goda förutsättningar att öka bo-
lagets omsättning till historiska siffror, något vi 
senare fick revidera i och med att coronapande-
min drabbade världen och Sverige. När vi i slutet 
av året summerar nettoomsättningen har den 
istället minskat jämfört med fjolåret. Nedgången 
beror främst på att bolaget givit hyresrabatt till 
hyresgäster i utsatta branscher och varit till- 
mötesgående gällande anstånd med betalning 
av hyra för de hyresgäster som drabbats väsentligt 
av rådande pandemi. 

Trots pandemin ökade bolagets uthyrnings-
grad under 2020 och sju av elva företagsbyar 
är fullt uthyrda. Även vår soliditet ökade något.  
Flertalet bygg- och renoveringsprojekt har på-
gått enligt planerat där vi rustar upp lokaler in-
teriört, exteriört och fräschar upp fasaderna. Vi 
har också fortsatt arbetet med utemiljön i våra 
företagsbyar så att de upplevs som trygga och 
säkra att vistas i. Just nu fokuserar vi på trafik-
säkerhet och belysning. 

ABRI har 2020 parallellt med den sedvanliga 
verksamheten även varit bygg- och projektledare 

för en av bolagets största byggnationer någonsin; 
ombyggnationen av fastigheten Svarven 1 till 
Parkdalaskolan. Byggnationen startade i mars 
och beräknas slutföras till hösten 2021. Under 
året såldes även Svarven 1 till Ronneby kommun.

Bolaget stöttar näringslivet i Ronneby kommun 
och medverkar i olika grupperingar som exem-
pelvis kommunens exploateringsgrupp, Ron-
neby Handel, VD-gruppen, Ung Företagsam-
het och Fastighetsägarna. Vi samverkar också 
med Ronneby kommuns näringslivsenhet och 
stabsgrupp för att hjälpa samhälle och företag 
att hållbart ta sig igenom denna ovanliga och 
oroliga tid. 

Flera av våra hyresgäster har det fortfarande 
svårt och vi gör vårt allra bästa för att gemen-
samt hitta konstruktiva lösningar. ABRIs styrel-
se beslutade att bolaget kan erbjuda flexibla 
lösningar som innebär en förskjutning av hy-
resbetalningen framåt i tiden där en individuell 
prövning görs gällande anstånd. Vi har även följt 
regeringens beslut avseende tillfällig sänkning av 
hyror för april-juni 2020 för de hyresgäster som 
uppfyller kraven.

ABRI Årsredovisning 20204 ABRI Årsredovisning 20204



Dennis Robérteus 
Verkställande direktör i ABRI

Personalen på ABRI har sedan i maj arbetat under 
förutsättningar rekommenderade av Ronneby 
kommun. Vi har hittat nya sätt att arbeta och 
där det har varit möjligt även arbetat från hem-
met, och vi har gått över till att möta våra kunder 
digitalt i större utsträckning. Efter utbrottet av 
coronaviruset stängde vi kontoret för spontana 
besök och har istället funnits tillgängliga via tele- 
fon eller mejl, samtidigt införde vi restriktioner 
vid utförandet av servicearbeten. Kontoret och 
jourberedskapen bemannas som vanligt och för 

att säkra tillgången till kompetens är personalen 
uppdelad i två grupper som inte träffar vandra.

Årets kundundersökning visar att bolaget, trots 
utmaningen att utföra arbete riskfritt hos våra 
hyresgäster, har mycket nöjda hyresgäster och 
på frågan om ABRI är en bra hyresvärd höjdes 
medelbetyget något jämfört med förra året. Vi 
ser nu med tillförsikt fram emot att återvända 
till vanliga möten och business as usual så fort 
det går. 

” Vi ger samma service som 
vanligt men vi har delvis ändrat 

vårt sätt att arbeta ”
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Dennis Robérteus, VD ABRI.



Företagsby
Antal 

fastigheter
Antal 

hyresgäster
Uthyrningsbar 

yta kvadratmeter
Uthyrningsgrad* 

2020-12-31

Karlstorp 2 5 23 800 100,0%

Fornanäs 3 1 14 800 100,0%

Svenstorp 2 16 18 100 77,5%

Hantverkaren 1 9 7 900 100,0%

Hjulet 1 6 1 900 100,0%

Häggatorp 4 4 15 500 89,8%

Kallinge Företagscenter 3 96 49 200 88,1%

Bredåkra 1 5 2 400 100,0%

Piren 1 2 2 800 100,0%

Viggenområdet 2 2 1 200 100,0%

Telefonen 2 13 32 100 93,2%

22 159 169 700 92,0%

Verksamheten
AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER, 
ABRI, BEDRIVER FASTIGHETSFÖRVALTNING 
MED I HUVUDSAK INDUSTRI-, KONTORS- 
OCH HANDELSLOKALER SAMT HOTELLET 
RONNEBY BRUNN. 

Bolaget har förutom fastighetsförvaltning även till uppgift 
att medverka vid företagsetableringar samt att genom 
aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby 
kommun. 

ABRI äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler 
inom Ronneby kommun och har ett fastighetsbestånd 
på cirka 169 700 (174 800) kvadratmeter. Bolaget förvaltar 
22 (23) fastigheter som är fördelade i elva (tolv) företags-
byar. Under 2020 har fastigheten Svarven 1 sålts.

* Uthyrningsgrad avser kontrakterad yta.

ABRIs servicetekniker finns tillgängliga dygnet runt, 
alla dagara i veckan, året om.
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2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 64,9 69,5 68,6 68,2 68,2

Resultat före bokslutsdispositioner 3,3 4,2 4,6 3,9 4,0

Balansomslutning 572,4 585,1 587,2 590,4 584,0

Soliditet 10,3% 10,0% 9,7% 9,4% 10,4%

Avkastning på eget kapital 5,5% 7,0% 8,2% 7,1% 6,5%

Genomsnittlig uthyrningsgrad 92,0% 89,5% 97,2% 96,4% 93,2%

Historisk flerårsöversikt

Företagsbyn Karlstorp med hotellet Ronneby Brunn.
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Verksamheten i bolaget har bedrivits och utvecklats i enlighet med  
det fastställda ändamålet med verksamheten och i enlighet med de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten, så som de är angivna i de för  
år 2020 gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Bolagsordning och ägardirektiv har efterlevts. I bolagsordningen står angivet att ABRI ska äga, 
anskaffa, iordningställa och förvalta fastigheter samt medverka vid företagsetableringar och 
åtgärder för främjande av näringslivets utveckling i Ronneby kommun. 

Under året har förvaltningen av fastigheterna löpt på utan större förändringar i fastighets-
beståndet. Fastigheten Svarven 1 har under året sålts till Ronneby Kommun enligt beslut i 
kommunfullmäktige. 

Gällande aktiva åtgärder för att främja näringslivet har bolaget deltagit och stöttat bland annat 
Ung Företagsamhet, kommunens exploateringsgrupp, Ronneby Handel, näringslivsgalan Guldeken, 
VD-gruppen och Fastighetsägarna. Bolaget har även stöttat kommunens näringsliv genom att 
erbjuda den av riksdagen beslutade möjligheten att ge hyresrabatt till företag i specifika branscher 
samt att vara tillmötesgående gällande anstånd med betalning av hyra för de hyresgäster som 
drabbats väsentligt av rådande pandemi.

Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget:  
• årligen återbetala 1,5 mkr, avseende tidigare utbetalade villkorade aktieägartillskott, till ägaren 
• lämna 1,0 mkr i utdelning till moderbolaget 
• arbeta efter en långsiktig målsättning att nå en soliditet på lägst 15% 
• arbeta efter att all ny, till- och ombyggnad ska ske enligt Ronneby kommuns generella  
            kvalitetsprogram för hållbar byggnation                  
• arbeta för att öka andelen el-/biogasbilar i den kommunala verksamheten 
• deltaga i kommunkoncernens kris- och beredskapsarbete 
• rapportera gjorda insatser för att förbättra företagsklimatet i Ronneby kommun 
Dessutom finns uppdraget att minska personalkostnaderna med 3,5% mellan åren 2018 och 
2021 kvar från kommunens budget 2019.

Återbetalning av aktieägartillskottet 
samt utdelning kommer att 
verkställas och soliditeten 
har förbättrats från 10,0% 
till 10,3%. 

Mål
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Ordmoln med de 
vanligaste orden 
våra hyresgäster 
använder när de 
skriver om ABRI, 
från kundunder-
sökningen 2020.



ABRIS NU GÄLLANDE BOLAGSORDNING 
ANTOGS AV ÅRSSTÄMMAN DEN 15 MAJ 2019. 

ABRIS NU GÄLLANDE ÄGARDIREKTIV ANTOGS 
AV ÅRSSTÄMMAN DEN 15 JANUARI 2020. 

Bilden visar några av bolagets mål och utfall för 2020.

STRATEGISKT 
MÅLOMRÅDE BOLAGSMÅL INDIKATOR MÅLVÄRDE MÅLUPP- 

FÖLJNING

Fler jobb ABRI ska vara en service- 
inriktad och aktiv hyresvärd 
för att kunna bibehålla en 
hög uthyrningsgrad.

Uthyrd yta i förhållande 
till total uthyrningsbar yta.

> 95% 92,0% 

Totalbetyg i ABRIs  
kundundersökning.

> 8,5 medelbetyg 8,77%

Andel deltagare i  
kundundersökning.

> 60% medverkan. 60%

Antal serviceanmälningar 
per år.

Fler än 2019. Färre elektroniska 
anmälningar än 
föregående år.

Attraktivt 
boende

ABRI ska säkerställa att ute-
miljön i våra företagsbyar 
med stort flöde av invånare 
upplevs som trygg och säker.

I kundundersökningen 
finns sex frågor som  
handlar om utemiljön. 

Bättre utfall på 
frågor om ute-
miljön i kundun-
dersökningen än 
föregående år.

Av de sex frågor 
som avser ute-
miljön i kund- 
undersökningen 
har fem frågor 
bättre utfall än 
föregående år.

En bra  
miljö

ABRI ska arbeta med miljö- 
och energibesparingar samt 
eftersträva att all ny-, till- 
och ombyggnation inklusive 
fastighetsunderhåll sker i 
enlighet med Ronneby kom-
muns generella kvalitetspro-
gram för hållbar byggnation.

Gällande ABRIs fordonspark 
ska vi verka för att öka an-
delen el- och biogasbilar. 

Andel interna upphand-
lingar som sker i enlighet 
med Ronneby kommuns 
generella kvalitetsprogram 
för hållbar byggnation.

 
 
 
Andel drivmedel till fordon 
som drivs av el, biogas el-
ler förnyelsebart bränsle.

100% 

 

 
90% av inköpt 
drivmedel ska 
uppfylla kraven.

100%

 
 
 
90% HVO.

alt 90% nöjda.
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Gällande ny, till- och ombyggna-
tioner sker huvuddelen av dessa 
med avtal upphandlade av Ronneby 
kommun. Vid nya upphandlingar 
uppdateras dessa avtal löpande 
med kraven på kvalitetsprogram för 
hållbar byggnation. ABRIs egna upp-
handlingar under 2020 har gjorts 
enligt kommunens fastställda krav. 

Under året har bolaget inte haft behov av att byta eller anskaffa fler bilar.

Gällande kris- och beredskapsarbete har ABRI deltagit i de aktiviteter vi blivit inbjudna till och 
rapportering har gjorts gällande insatser för kommunens företagsklimat. 

Uppdraget att minska personalkostnaden med 1,5% mellan åren 2018 och 2020 har uppfyllts. 



Företagsby 2020 2019

Karlstorp/Brunnsparken 6,1 7,3

Fornanäs 0,5 2,3

Svenstorp 0,3 0,3

Hantverkaren 0,2 0,2

Häggatorp 1,4 0,4

Kallinge Företagscentrum 2,2 7,4

Bredåkra/Kommunhuset 1,3 0,9

Svarven 0,3 2,0

Telefonen 1,4 1,6

Investeringar totalt 13,7 22,4

Investeringar per företagsområde 
under åren 2020 och 2019.

Investeringar
Investeringarna uppgår för räkenskapsåret till 13,7 miljoner kronor (22,4 mkr). 
De större investeringarna fördelas enligt följande:

Resultat
Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick till 3,3 miljoner kronor (4,2 mkr). Nettoomsättningen har 
minskat jämfört med fjolåret och uppgick till 64,9 miljoner 
kronor (69,5 mkr). Omsättningsminskningen beror främst på 
den hyresrabatt som givits till bolag i utsatta branscher på 
grund av pandemin samt att uthyrningsgraden har minskat.

Företagsbyn Telefonen.
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Förväntad framtida utveckling  
samt risker och osäkerhetsfaktorer

ÄRINGSLIVET EFTERFRÅGAR 
lokaler efter produktionens 
toppar och dalar, vilket 

innebär att deras behov kan skifta 
från månad till månad. 

Kontraktstiderna blir kortare och kraven ökar 
gällande flexibilitet för både yta och tid. Ökad 
miljömedvetenhet och ny teknik ställer krav 
på hållbara lösningar gällande bland annat 
energi, logistik och infrastruktur. Det allmänna 
konjunkturläget med risker som nedläggning-
ar eller flytt av enheter till andra länder samt 
ovissheten gällande räntor är faktorer som 
skapar viss osäkerhet om framtiden. 

Bolagets uthyrningsgrad uppgår per den 
31 december 2020 till 92,0%. Den rådande 
samhällssituationen med pågående pandemi 
har haft betydande påverkan på bolagets 
räkenskaper. Flertalet hyresgäster har under 
pandemin dragit ned på sin verksamhet.

Bolaget har genomfört den hyresrabatt till 
företag i specifika branscher som riksdagen tog 
fram under 2020. Detta har inneburit minskade 

hyresintäkter med cirka 1,7 miljoner kronor. 
Kompensation avseende hyresrabatten har 
erhållits från staten med cirka 0,8 miljoner 
kronor. Den rådande situationen har även 
inneburit att investeringar fått flyttas framåt i 
tiden och istället har det löpande underhållet 
prioriterats. 

Under året har fastigheten Svarven 1 sålts till 
Ronneby kommun och avtal tecknats med 
ABRI avseende byggprojektledning för ombygg-
nation av fastigheten till skola, enligt beslut av 
kommunfullmäktige. 

ABRI kommer även fortsättningsvis att fo-
kusera på att vårda, värna och utveckla 
befintliga företagsbyar i samarbete med 
våra hyresgäster. Dessutom kommer ABRI 
fortsätta att inrikta sig på energi- och miljö- 
besparande åtgärder samt arbeta för en ute-
miljö i företagsbyarna som upplevs som trygg 
och säker att vistas i, enligt beslutade mål, 
samt att arbeta med att tydliggöra och stärka 
bolagets varumärke. 

ABRI kommer även framöver att arbeta aktivt 
inom kommunkoncernen med etableringsfrågor.  

N
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Bolagets bygg- och 
renoveringsprojekt 

har pågått som 
planerat under året.



Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret och efter dess utgång

Presenterat per företagsby

KARLSTORP
Företagsbyn Karlstorp ligger i Brunnsparken och består av cirka 23 800 kvadrat-
meter varav den största fastigheten är Ronneby Brunn Hotell. Hotellet är en av 
södra Sveriges största resortanläggningar med 264 hotellrum, 30 konferenslokaler, 
kongresshall (Blekinge Convention Center), restaurang, festlokaler, nattklubb och 
spa. Under 2020 har cirka 6,1 miljoner kronor investerats i fastigheten. Årets in-
vesteringar består främst i uppgradering av tekniska installationer, brandskydd 
och hotellrum samt takomläggningar och ombyggnad av ventilationssystem.
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HANTVERKAREN
Fastigheten Hantverkaren ligger centralt i Ronneby. 
Hantverkaren har en uthyrningsbar yta på cirka  
7 900 kvadratmeter. I fastigheten finns främst in-
dustri- och handelsföretag. Under året har cirka 
200 000 kronor investerats i fastigheten avseende 
främst uppgradering av tekniska installationer.

BREDÅKRA
Företagsbyn Bredåkra är före detta Kommunhuset 
i Kallinge och är cirka 2 400 kvadratmeter stort 
och inrymmer främst kontor och förråd. Årets 
investeringar på cirka 1,3 miljoner kronor avser 
främst markanläggningar och uppgradering av 
tekniska installationer.

HJULET
Hjulet ligger vid Ronnebys västra infart och 
är en av ABRIs mindre företagsbyar på cirka 
1 900 kvadratmeter. I denna fastighet finns 
främst kontor, lager och produktionsloka-
ler. Under året har inga större investeringar 
genomförts.

HÄGGATORP
Företagsbyn Häggatorp ligger i Kallinge och 
har en yta på cirka 15 500 kvadratmeter. Här 
finns kontor, industrilokaler, logistikcenter 
samt lager. Under året har cirka 1,4 miljoner 
kronor investerats och avser främst lokalan-
passningar och markanläggningar. 
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SVARVEN 
Fastigheten Svarven har en yta på cirka 5 100 
kvadratmeter och har under året sålts till Ronneby 
kommun.



VIGGENOMRÅDET
I Sörbydal finns två fastigheter på totalt cirka 
1 200 kvadratmeter. Den ena fastigheten är 
en bilprovningsanläggning och den andra 
är ett kyllager. Under året har inga större 
investeringar genomförts i dessa fastigheter.

PIREN
I Ronnebyhamn på västra Piren förvaltar 
ABRI cirka 2 800 kvadratmeter byggnadsyta. 
Detta är en lagerlokal och inga investeringar 
har gjorts under året.

SVENSTORP 
Svenstorp i Bräkne-Hoby är cirka 18 100 kvadratmeter 
stort och här finns  flera industrier, lager, ett gym 
samt en restaurang. Under året har cirka 300 000 
kronor investerats i fastigheten. Det har främst gjorts 
investeringar avseende lokalanpassningar. Under 
2019 lämnade en större hyresgäst fastigheten och 
dessa lokaler är fortfarande lediga.

TELEFONEN
Telefonen ligger centralt i Ronneby, bara någon minut 
från Resecentrum och järnvägsstationen. Företags-
byn Telefonen består av cirka 32 100 kvadratmeter 
och här finns flera tillverkande företag, kontor, 
vårdklinik, friskvårdsanläggning samt en restaurang. 
Årets investeringar på cirka 1,4 miljoner kronor avser 
främst lokalanpassningar, markanläggningar samt 
uppgradering av tekniska installationer.
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FORNANÄS
Denna företagsby ligger vid Ronnebyhamn och har 
en yta på cirka 14 800 kvadratmeter. I dessa fastig-
heter finns främst höglager och kontorslokaler som 
hyrs av en hyresgäst. Under året har cirka 500 000 
kronor investerats i fastigheten avseende främst 
lokalanpassning och markanläggningar.



KALLINGE FÖRETAGSCENTER
Kallinge Företagscenter är ABRIs största företagsby med cirka 
49 200 kvadratmeter yta för lager, industri, förråd och kontor.  
I området finns ett fyrtiotal mindre och medelstora företag. 
Ronneby kommun bedriver även ett antal verksamheter här. 
Årets investeringar inom företagsbyn uppgår till cirka 2,2 miljoner 
kronor och avser främst lokalanpassningar, uppgraderingar av 
tekniska installationer och markanläggningar.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget ägs i sin helhet av AB Ronneby Helsobrunn (ABRH), som i sin tur ägs till 100% av Ronneby Kommun.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktie-

kapital
Uppskriv-
ningsfond

Reserv-
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

Ingående balans 2020-01-01 500 0 100 55 571 3 298 59 469

Överföring resultat föregående år 0 0 0 3 298 -3 298 0

Lämnad utdelning 0 0 0 -2 500 0 -2 500

Årets resultat 0 0 0 0 2 513 2 513

Utgående balans 2020-12-31 500 0 100 56 369 2 513 59 482

2020-12-31 2019-12-31

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott 91 161 92 661
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FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 56 368 984

Årets resultat 2 513 590

58 882 574

disponeras så att

till aktieägare utdelas (5 000 kronor per aktie) 2 500 000

i ny räkning överföres 56 382 574

58 882 574

RESULTATRÄKNING

Not
2020-01-01 

-2020-12-31
2019-01-01 

-2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 64 890 69 458

Aktiverat arbete för egen räkning 1 174 703

Övriga rörelseintäkter 1 917 0

66 981 70 161

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2, 4, 6 -22 469 -23 764

Personalkostnader 5 -8 183 -7 105

Avskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -21 803 -23 985

Övriga rörelsekostnader -319 -512

Rörelseresultat 14 207 14 795

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -10 937 -10 626

-10 937 -10 626

Resultat efter finansiella poster 3 270 4 169

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat före skatt 3 270 4 169

Skatt på årets resultat 8 -757 -871

Årets resultat 2 513 3 298
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BALANSRÄKNING
Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter 9 0 0

0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 538 877 552 439

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 11 2 651 20 365

Inventarier, verktyg och installationer 12 1 500 1 449

543 028 574 253

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13, 14 100 100

Uppskjuten skattefordran 15 1 936 2 693

2 036 2 793

Summa anläggningstillgångar 545 064 577 046

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 214 5 580

Fordringar hos koncernföretag 9 710 0

Övriga fordringar 586 1 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 609 1 399

27 119 7 979

Kassa och bank

Kassa och bank 268 55

268 55

Summa omsättningstillgångar 27 387 8 034

SUMMA TILLGÅNGAR 572 451 585 080
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BALANSRÄKNING
Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 500 500

Reservfond 100 100

600 600

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 56 369 55 571

Årets resultat 2 513 3 298

58 882 58 869

Summa eget kapital 59 482 59 469

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 7 082 6 457

7 082 6 457

Långfristiga skulder 19, 22

Checkräkningskredit 20 38 646 53 618

Övriga skulder till kreditinstitut 400 000 400 000

Skulder till koncernföretag 50 000 50 000

Summa långfristiga skulder 488 646 503 618

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 483 3 239

Skulder till koncernföretag 0 2 843

Övriga skulder 1 615 422

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 12 143 9 032

17 241 15 536

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 572 451 585 080
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KASSAFLÖDESANALYS
2020-01-01 

-2020-12-31
2019-01-01 

-2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 3 270 4 169

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera

     Avskrivningar och nedskrivningar 21 716 23 897

     Avsättning till pensioner 625 239

25 611 28 305

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 611 28 305

före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -19 140 -1 169

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 705 -852

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 176 26 284

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -19 299 -21 955

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 28 808 512

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 509 -21 443

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -2 500 -1 500

Förändring av checkräkningskredit -14 972 -3 329

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17 472 -4 829

Årets kassaflöde 213 12

Likvida medel vid årets början 55 43

Likvida medel vid årets slut 268 55
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper med mera

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Koncerntillhörighet
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är AB Ronneby 
Helsobrunn (organisationsnummer 556033-9219) med säte i Ronneby. Moderföretag för hela koncernen är 
Ronneby Kommun (organisations-nummer 212000-0837) med säte i Ronneby.

Koncernredovisning
Företaget är ett moderföretag men upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i 
årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget 
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid 
leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer 
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden.

Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd.

Finansiella instrument  
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Se vidare beskrivning för respektive grupp av  
finansiella instrument.

Redovisning av leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. 
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar 
i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas 
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anlägg-
ningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden 
som är hänförlig till obeskattade reserver.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt 
olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är  
väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 20-100 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finan-
siella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det 
belopp varmed de beräknas bli reglerade. 

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaff-
ningsvärde. 

Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
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NOTER
Not 1  Övriga rörelseintäkter

2020 2019

Statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran 856 0

Kompensation för höga sjuklönekostnader 31 0

Övriga bidrag 30 0

917 0

Not 2  Arvode till revisorer

EY

Revisionsuppdraget 95 71

Övriga tjänster 23 95

118 166

Not 3 Leasingavtal - leasegivare

Intäktsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal. 64 890 69 458
Företaget har ingått följande väsentliga hyresavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal.
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:

     Ska betalas inom 1 år 28 2 853
     Ska betalas inom 1-5 år 138 955 206 204

     Ska betalas senare än 5 år 176 530 18 532

 Bolagets leasingavtal som leasegivare består uteslutande av hyresavtal med hyresgäster.

Not 4 Operationella leasingavtal
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal. 340 334
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:

     Ska betalas inom 1 år 75 282

     Ska betalas inom 1-5 år 29 104
     Ska betalas senare än 5 år 0 0

Bolaget har fem leasingavtal avseende bilar.

Not 5  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Män 5 5

Kvinnor 4 4

9 9
Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 144 1 125

Övriga anställda 4 178 3 701

5 322 4 826
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2020 2019
Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 416 491

Pensionskostnader för övriga anställda 529 -23

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 1 766 1 667

2 711 2 135

2020-12-31 2019-12-31

Utestående pensionsförpliktelser

till styrelse och verkställande direktör 1 883 1 506

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen  8% 8%

Andel män i styrelsen 92% 92%

Not 6  Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2020 2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 45% 41%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 3% 3%

Not 7  Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till koncernföretag (varav borgensavgift 1 800 (1 800)) -2 332 -2 146

Övriga räntekostnader -8 605 -8 480

-10 937 -10 626

Not 8  Skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 863 643
Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag -106 228

Summa redovisad skatt 757 871

Genomsnittlig effektiv skattesats 23% 21%

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATTESATS

Redovisat resultat före skatt 3 270 4 169
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4%(21,4 %)): 700 892

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader 10 11

Effekt av förändrad skattesats 51 -32

Redovisad skatt 761 871

Effektiv skattesats 23% 21%

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Förändring av uppskjuten skatt är hänförlig till skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskriv-
ningar på byggnader och markanläggningar samt underskottsavdrag.
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Not 9  Koncessioner, patent, licenser,  
varumärken och liknande rättigheter

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 000 3 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 000 3 000

Ingående avskrivningar -600 -580

Årets avskrivningar 0 -20

Utgående ackumulerade avskrivningar -600 -600

Ingående nedskrivningar -2 400 -2 400

Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 400 -2 400

Utgående redovisat värde 0 0

Not 10  Byggnader och mark

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 992 810 980 339

Årets anskaffningar 278 153

Försäljningar/utrangeringar -38 364 -4 323

Omklassificeringar 24 037 16 641

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 978 761 992 810

Ingående avskrivningar -387 477 -367 825

Försäljningar/utrangeringar 16 517 3 811

Årets avskrivningar -21 405 -23 463

Utgående ackumulerade avskrivningar -392 365 -387 477

Ingående nedskrivningar -52 894 -52 894

Försäljningar/utrangeringar 5 375 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -47 519 -52 894

Utgående redovisat värde 538 877 552 439

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Redovisat värde 538 877 552 439

Verkligt värde 590 500 605 000

Beräkning av verkligt värde
Ovanstående värdering av verkligt värde baseras på värdering utförd av en oberoende värderingsman.  
Värderingen är gjord enligt ortprismodellen.
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Not 11  Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 20 365 15 222

Årets anskaffningar 18 006 22 413

Omklassificeringar -35 720 -17 270

Utgående redovisat värde 2 651 20 365

Not 12  Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden 17 674 17 656

Årets anskaffningar 382 18

Försäljningar/utrangeringar -431 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 625 17 674

Ingående avskrivningar -16 225 -15 791

Försäljningar/utrangeringar 412 0

Årets avskrivningar -311 -434

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 124 -16 225

Utgående redovisat värde 1 501 1 449

Not 13  Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden 100 100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100

Utgående redovisat värde 100 100

Not 14 Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn Kapital- 
andel

Rösträtts- 
andel

Antal 
andelar

Bokfört 
värde

Ronneby Brunn AB 100% 100% 100 100

100

Org.nr. Säte Eget
kapital*

Årets
resultat*

Ronneby Brunn AB 556494-9393 Ronneby 88 0

*Eget kapital samt årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel.
 Med årets resultat avses resultat efter finansiella poster
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Not 15  Uppskjuten skattefordran

2020-12-31 2019-12-31

Ingående saldo 2 693 3 564

Återförda skattefordringar -757 -871

1 936 2 693

Se även not 8 Skatt på årets resultat.

Not 16  Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 56 368 984

Årets resultat 2 513 590

58 882 574

disponeras så att

till aktieägare utdelas (5 000 kronor per aktie) 2 500 000

i ny räkning överföres 56 382 574        
58 882 574

Not 17  Aktier

2020-12-31 2019-12-31

Antal aktier 500 500

500 500

Not 18  Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser

     Belopp vid årets ingång 6 457 6 218

     Årets avsättningar 625 239

7 082 6 457

Not 19  Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 400 000 400 000

Skulder till koncernföretag 50 000 50 000

450 000 450 000

ABRI Årsredovisning 202026



Not 20  Checkräkningskredit

2020-12-31 2019-12-31

Beviljad kredit 78 000 78 000

Utnyttjad kredit 38 646 53 618

Not 21  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner 768 634

Upplupna sociala avgifter 263 273

Upplupna räntekostnader 3 688 3 710

Övriga upplupna kostnader 2 827 1 852

Förutbetalda hyresintäkter 4 597 2 563

12 143 9 032

Not 22  Upplysningar om finansiella instrument

Bolaget tillämpar så kallad ”säkringsredovisning”, vilket bland annat innebär att värdeförändringar i derivatavtal 
inte redovisas över resultaträkningen. Utestående ränteswapavtal uppgår till 300 000 (300 000). Per boksluts-
dagen finns ett undervärde på 7 784 (12 999) i tecknade avtal.

Not 23  Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 24  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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FÖRETAGSLOKALER
I RONNEBY KOMMUN

AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15

372 38 Ronneby
Telefon 0457-61 87 00

E-post info@abri.se
Orgnr 556077-1072

www.abri.se


