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VD har ordet 
De fokusområden vi har arbetat med under år 
2020 är projektet ”Tidaholms bästa 
arbetsplats” för vår personal samt hållbarhet, 
renovering och att utöka vårt 
fastighetsbestånd. 

Under året har hela vårt arbete kring strategi 
och målarbetet förfinats och majoriteten av 
våra mål är numera mätbara och väsentligt 
tydligare. Detta har gett oss en tydligare bild 
av hur och åt vilket håll verksamheten ska 
utvecklas och är grunden i vår handlingsplan 
och nya styrkort för 2020 och 2021. 

Vi har förvärvat en ny fastighet genom köpet 
av bolaget Stallängens Bostad AB och har 
arbetat vidare mot vårt mål, att bli den största 
fastighetsförvaltaren i Tidaholm. 

Renovering i Kv. Brage är påbörjad vilket går i 
linje med vårt mål att renovera samtliga 
lägenheter innan 2035. 

Vi har aktivt arbetat med energi- 
effektiviseringar i alla våra fastigheter och 
resultatet är fantastiskt bra och har lett till 
stora besparingar på vår energiförbrukning. 

Projektering av Kaplanen/Kungsbro 
fastigheterna är klar och vår plan är att 
byggstart skall ske under mitten av 2021. 

En stor optimism råder just nu inför framtiden 
och nya mål och strategier är satta. Vi ser med 
stor tillförsikt fram emot framtiden för hela 
bolaget. 

 

Framtidsspaning 
Framtiden ser ljus ut, många utmaningar och 
möjligheter som kommer att utveckla våra 
bolag och vår personal. 

De större projekten som ligger i en nära 
framtid är att fortsätta renovera vårt 
fastighetsbestånd och att arbeta mot vårt mål 
med 50 nya lägenheter innan 2025. 

Vi kommer även under kommande år planera 
för att montera upp laddstolpar vid våra 

områden, marknaden styr givetvis detta 
projekt. 

Vi kommer även i fortsättningen arbeta enligt 
vår vision med att ”utveckla Tidaholmsbygden 
och gör den hållbar och attraktiv”. Arbetet 
med att utveckla infrastrukturen såväl 
stadsnät som fjärrvärme, både nybyggnation 
och utveckla den befintliga verksamheten. 

 

Tack! 
Jag vill passa på att tacka alla medarbetare 
och styrelsen för ett väl genomfört år. Det har 
varit många utmaningar och möjligheter och 
stora förändringar, men resultatet av vårt 
arbete utvecklar våra verksamheter och driver 
hela koncernen framåt. Stort tack för allt gott 
arbete! 

Jag vill också tacka våra kunder, leverantörer 
och samarbetspartners för förtroendet ni gett 
oss under året. Min förhoppning är att vi i 
även i fortsättningen skall ha ett bra 
samarbete och fortsätta bidra till en bättre 
miljö och ett hållbart Tidaholm. 

 

 
 

Mattias Andersson, VD 

Assently: 8c62876c963abc3df58dcf498184a8e1c964fcbf7f3fac210d4b472102cd3fd438cf82c4043d6a41f7de745d4be53d61b65a02f4a210fe1f7b0a1a7f873f60de



Tidaholms Bostads AB 
Org nr 556041-4582 

3 

 

 

Medarbetarnöjdhet 
90,5% 

 

Personal 
Målarbete 
Verksamhetsmålen har under året satt 
riktningen för arbetet och trots en del 
påverkan av coronapandemin har 
engagemanget varit högt på alla nivåer inom 
organisationen. 

 
Arbetsmiljö 
Arbetet med ständiga förbättringar inom 
arbetsmiljöområdet har fortsatt och 
utvecklats under år 2020. Nya rutiner har 
kommit på plats för arbetet mot koncernens 
målsättning att ha en hälsofrämjande 
arbetsplats. 

 
Personalomsättning 
Vid årets början bestod personalgruppen av 6 
medarbetare samtliga tillsvidareanställda. 
Under året har en av dessa slutat och ersatts 
av annan tillsvidareanställd. Utöver detta har 
verksamheten utökat med en 
tillsvidareanställd. 

 
Medarbetaren i fokus 
2020 har varit ett medarbetarår för ökad 
medarbetarnöjdhet. Coronapandemin har 
gjort det till lite av en utmaning eftersom 
personalsamlingar och after work har fått 
utebli. Däremot har vi genomfört TBE- 
vaccinationer för samtliga, två 
motionsutmaningar, vi har uppnått en bättre 
samverkan och utsett Årets medarbetare, för 
att nämna några saker. 

 
Medarbetarenkät 
Vi är otroligt stolta över att våra medarbetare 
trivs. Ett resultat på hela 90,5 % 
medarbetarnöjdhet överträffar våra 
förhoppningar och visar att vi verkligen gör 
något rätt. 

 

 

 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2020 landar på 
0,6 % för Tidaholms bostadsaktiebolag. Vilket 
är fantastiska siffror, inte desto mindre under 
en pågående pandemi. 

 
Distansering 
Distans har varit temat under 2020 för oss 
som för alla andra och varit den största 
påfrestningen – vi har saknat varandra. Våra 
fastighetsskötare har hållit ställningarna på 
plats medan våra kontorsmedarbetare har fått 
turas om att jobba hemifrån. Pandemin är inte 
över ännu så arbetet följer med oss in i 2021, 
och vi längtar alla tills vi kan träffas igen. 

 
Friskvård 
Vi har även i år haft vår stående tid för 
innebandy 1 gång per vecka, men det har inte 
kunnat nyttjas på samma sätt. 
Stegutmaningarna har däremot passat bra och 
flera av medarbetarna har deltagit i en 
utmaning i vardagsmotion. 

 
Uttaget friskvårdsbidrag 
Medarbetarna i bolaget har nyttjat 57,5 % av 
friskvårdsbidraget. 
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Miljö 
Följande är ett urval av de Hållbarhets- och 
miljöaktiviteter har vi genomfört under året. 

Allmännyttans klimatinitiativ 
Tidaholms Bostads AB har skrivit på ett 
gemensamt upprop inom allmännyttan med 
syfte att minska utsläppen av växthusgaser. 

 
Fordonsparken i bolaget har minskat sin 
fossila CO2 påverkan med 99,9%, detta genom 
att alla våra fordon drivs med HVO eller el. 

 
Energibesparing 
Vi har aktivt arbetat med energibesparingar 
genom att koppla upp våra fastigheter mot 
övervakningssystem och därmed haft kontroll 
på vår energiförbrukning. 

 
Belysning 
I våra fastigheter monteras löpnade LED 
belysning i trapphus och källare. Dessa styrs 
via närvaro vilket generar en besparing. 

 
 

 

Årsredovisning 
Förvaltningsberättelse- Allmäntom 
verksamheten 

 
Tidaholms Bostads AB ska på olika sätt agera 
på den lokala bostadsmarknaden för att stärka 
kommunens utveckling. Tillgång till bra 

bostäder till rimliga priser är nödvändigt för 
att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft 
och tillväxt. 

 
Bolaget har sitt säte i Tidaholm och ägs till 
100 % av Tidaholms Energi AB. 

 
Vision - koncernen Tidaholms Energi 
Tidaholms Energi AB utvecklar 
Tidaholmsbygden och gör den hållbar och 
attraktiv. 

 
Affärsidé - koncernen Tidaholms energi 
Genom skräddarsydda, prisvärda erbjudanden 
för såväl infrastruktur, tjänster och lösningar 
för el, fjärrvärme som för IT-kommunikation 
och bostäder, bidrar vi till att göra det 
attraktivt att leva, bo och verka i Tidaholms 
kommun. Vi bygger vår framgång genom 
närhet, omtanke och kvalitet. 

 

 

Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

 
 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 23 669 22 874 21 007 20 377 
Rörelsemarginal % 13 11 10 13 
Balansomslutning 135 260 100 856 74 002 72 543 
Soliditet % 
Definitioner: se not 

12 14 17 15 
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Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Under året har bolaget fortsatt arbeta med att 
hitta samordningseffekter ihop med 
Tidaholms Energikoncernen. Arbetet löper på 
bra och vi ser stora samordningsfördelar och 
gemensamma utmaningar. 

 
Det har varit och är ett stort tryck på 
lägenheter i vårt bestånd och vi har fler 
intressenter än vad vi kan erbjuda lägenheter. 

 
Under året har fortsatt arbete med renovering 
av våra fastigheter. Vårt renoveringsprojekt på 
Kv. Brage har löpt på bra med vissa 
utmaningar under tiden. Vi har haft en del 
saneringsarbete som påverkar projektet. 

 
Vi har under året köpt fastigheten Stallängen 
5:10. Fastigheten är ett LSS-boende och 
Tidaholms kommun är hyresgäst. 
Fastighetsköpet gjordes som ett bolagsköp, 
Stallängen bostad AB. Detta går helt i linje 
med våra långsiktiga mål. 

 
Vi har en under året skrivit ett markavtal 
gällande fastigheten Kaplanen 1 (Röda skolan) 
med Tidaholms kommun. Arbetet med att 
projektera en ombyggnad till hyreslägenheter 
är gjord. Tidplanen är att renoveringen skall 
inledas under maj månad 2021. 

 
Omflyttningsgraden har varit 7 % och vår 
tillgänglighet var 99,3% för våra bestånd. 

 
Vi har investerat ca 35 MSEK under året. Detta 
är oerhört positivt att vi har kommit in vår nya 
fas med bolaget. 

 
Vårt ändamål och befogenhet under 
året 
Vi har under året uppfyllt de fastställda 
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt 
bolagsordningen. 

 
Verksamheten har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna som har angetts i 
bolagsordningen. 

Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en 
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen 
som för VD som för övrig personal. Under året 
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra 
sätt. 

 
Vårt avkastningsmål i ägardirektivet är 5% och 
resultatet för 2020 är 6,45 % i avkastning. 

 
Vårt andra ekonomimål i ägardirektivet är 15% 
soliditet och resultatet för 2020 är 12 % för 
bolaget. Vi nådde inte det uppsatta målet 
p.g.a. att vi har tagit upp lån i bolaget för 
renoveringar och köp av nya fastigheter, detta 
ger effekten att soliditeten minskar på kort 
sikt, men på lång sikt är det positivt för såväl 
ägaren som för bolaget. 

 
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och 
vårt mål är att överträffa våra ägardirektiv. 

 
Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut 

 
Vi hade under februari en brand som 
inträffade i en hyreslägenhet på Kv. Manhem. 
Räddningstjänsten var snabbt på plats och vi 
kunde stoppa en spridning av elden. 
Lägenheten totalförstördes, inga 
personskador skedde, vilket är oerhört 
positivt. 

 
Stallängen bostads AB är nu fusionerat med 
Tidaholms Bostads AB. 

 
Vi har en aktiv dialog med vår ägare Tidaholms 
kommun om vårt arbete framåt. Under 2021 
kommer vi att ha flera dialogmöten för att ha 
en samsyn på kommande utmaningar i 
bolaget. 

 
Vi arbetar nu med att fastställa vilken strategi 
vi ska arbeta utefter, detta utreds p.g.a. långa 
tidplaner på vissa tänka projekt. 

 
I övrigt har inga stora händelser skett eller 
som vi behöver rapportera om kring i 
Tidaholms Bostads AB. 
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Eget kapital        

2019-12-31 Bundet eget kapital   Fritt eget kapital   

 Aktiekapital Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond Över- 
kursfond 

Fond för Bal.res. 
verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
1 000 

 
– 

 
200 

 
– 

 
– 11 125 

 
12 325 

Justerad IB 1 000 – 200 – – 11 125 12 325 
Årets resultat      1 849 1 849 
Förändringar direkt mot eget kapital 
Fusionsförlust     – -47 -47 
Fusion Willmans Bostad AB –   – 50 50 
Summa – – – – – 3 3 

Vid årets utgång 1 000 – 200 – – 12 977 14 177 

2020-12-31 Bundet eget kapital   Fritt eget kapital   

 Aktiekapital  Reservfond Över- 
kursfond 

Bal.res. 
inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
1 000 

  
200 

 
– 

  
12 977 

 
14 177 

Justerad IB 1 000  200 –  12 977 14 177 
Årets resultat      2 262 2 262 

Vid årets utgång 1 000  200 –  15 239 16 439 

 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 15 238 847 kr, enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning   15 239 

Summa   15 239 
 
 

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

Belopp i tkr Not 2020  2019 
 
Hyresintäkter 

  
23 669 

  
22 874 

Övriga förvaltningsintäkter   139   317 
  23 808  23 191 
Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader 

  
-9 123 

  
-10 094 

Övriga externa kostnader  -3 344  -3 712 
Personalkostnader 2 -4 045  -3 586 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -4 218   -3 191 
Rörelseresultat  3 078  2 608 

Resultat från finansiella poster 
    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 36  13 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4   -852    -772 
Resultat efter finansiella poster  2 262  1 849 

Resultat före skatt  2 262  1 849 

Skatt på årets resultat 11   –    – 
Årets resultat  2 262  1 849 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 5 94 101  94 690 
Inventarier, verktyg och installationer 6 1 055  1 197 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
7 

 
  17 897 

  
  2 983 

  113 053  98 870 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  7 176  – 
Fordringar hos koncernföretag  9 150  – 
Andra långfristiga fordringar 8   60    101 
  16 386  101 
Summa anläggningstillgångar  129 439  98 971 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     
Råvaror och förnödenheter    110    108 
  110  108 
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  53  77 
Fordringar hos koncernföretag  19  – 
Övriga fordringar  124  115 
Fordringar på Tidaholms kommun 10 5 142  1 099 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    295    248 
  5 633  1 539 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank    78    238 
  78  238 
Summa omsättningstillgångar  5 821  1 885 

SUMMA TILLGÅNGAR  135 260  100 856 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

  
1 000 

  
1 000 

Reservfond    200    200 
  1 200  1 200 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

  
12 977 

  
11 128 

Årets resultat    2 262    1 849 
  15 239  12 977 
  16 439  14 177 
Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 
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  108 314 

  
  79 993 

  108 314  79 993 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

  
3 004 

  
2 404 

Leverantörsskulder  5 072  973 
Skulder till moderföretag  87  114 
Aktuell skatteskuld  253  – 
Övriga skulder  271  378 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    1 820    2 817 
  10 507  6 686 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  135 260  100 856 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 

 
 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

 
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som utgör byggnad, har skillnaden i förbrukningen 
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 
komponenter vilka skrivs av separat.   

 
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. 

 
 

Nyttjandeperiod 
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år 

 
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader:  
Hyreshus 
Byggnadsstomme och grund 

 
100 år 

Garage/Carport 50 år 
Stam/Fönster/Köksinredning/Lgh Dörrar/Relaining Stam 50 år 
Värme/Ventilation/Hiss/Tak 40 år 
Fasad 75 år 
Badrum/Tvättstuga/Entrépartier/Entré Armatur/Ny ventilation tvättstuga 20 år 
Inre ytskikt, vitvaror 15 år 
Industribyggnad 
Byggnadsstomme 

 
100 år 

Ventilation 40 år 
Markanläggningar 20 år 
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Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 

 
Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. 
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella 
plats och skick. 

 
 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

 
Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 
Bolaget har inga finansiella instrument. 

 
Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte- 
metoden. 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

 
Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 

bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller 

- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

 
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden 
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

 
Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

 
 

Not 2 Personal 
 

Medelantalet anställda 
2020 2019 

 

  7 6 
Totalt 7 6 

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 2020 2019 

 
Ränteintäkter, övriga 

 
  36 

 
  13 

 36 13 
 
 
 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 2020 2019 

 
Räntekostnader, övriga 

 
  -852 

 
  -772 

 -852 -772 
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Not 5 Byggnader och mark 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

150 924 

 
 

115 690 
Nyanskaffningar 3 141 26 882 
Rörelseförvärv – 10 913 
Avyttringar och utrangeringar   –   -2 561 
Vid årets slut 154 065 150 924 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-56 234 

 
-55 447 

Rörelseförvärv – -134 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 1 970 
Årets avskrivning   -3 730   -2 623 
Vid årets slut -59 964 -56 234 

Redovisat värde vid årets slut 94 101 94 690 

Varav mark   2020-12-31    2019-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 2 683 2 375 
Rörelseförvärv   -   308 
Redovisat värde vid årets slut   2 683   2 683 

 
 
 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

4 299 

 
 

4 138 
Nyanskaffningar 345 161 
Avyttringar och utrangeringar   -660   – 
Vid årets slut 3 984 4 299 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-3 102 

 
-2 667 

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 660 – 
Årets avskrivning på anskaffningsvärden   -487   -435 
Vid årets slut -2 929 -3 102 

Redovisat värde vid årets slut 1 055 1 197 
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Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Vid årets början 

 
2 983 

 
5 780 

Rörelseförvärv – 10 913 
Omklassificeringar -3 141 -37 955 
Investeringar   18 055   24 245 
Redovisat värde vid årets slut 17 897 2 983 

 
 
 

Not 8 Andra långfristiga fordringar 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 101 63 
Tillkommande fordringar 20 38 
Reglerade fordringar   -61    
 60 101 

Redovisat värde vid årets slut 60 101 

 
Not 9 Långfristiga skulder 

  

 2020-12-31 2019-12-31 
 
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 

 
97 053 

 
62 360 
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Not 10 Fordringar på Tidaholms kommun 
 2020-12-31 2019-12-31 
Beviljad kreditlimit 3 000 3 000 
Outnyttjad del   -3 000   -3 000 
Utnyttjat kreditbelopp – – 

 
Tillgodohavande på Tidaholms kommuns koncernkonto, 5 142 tkr (1 099 tkr). 

 
 

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 

Ställda säkerheter Inga Inga 
 

Eventualförpliktelser 
Garantiförbindelse Fastigo 70 tkr (41 tkr) 

 
 

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Dotterföretaget Stallängens Bostads AB fusionerades in i bolaget under februari 2021 

 
Not 13 Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Tidaholms Energi AB, org nr 556063-9683 med säte i Tidaholm. 
Tidaholms Energi AB upprättar koncernredovisning för den koncernen som bolaget ingår i. 
Företaget äger Stallängens Bostad AB med org nr 559189-5353 med säte i Tidaholm. 

 
 

Tidaholms Energi AB ägs till 100% av Tidaholms kommun. 
 

Not 14 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: (Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar 

 
Not 15 Disposition av vinst eller förlust 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 15 238 847 kr, enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning   15 239 

Summa   15 239 
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Årsredovisningen signeras digitalt av nedanstående parter: 
 

Ingela Backman Mattias Andersson 
Ordförande Verkställande direktör 

 
Lennart Axelsson Per Bergström 
Vice ordförande Ledamot 

 
Michael Brisman Mikael Snäll 
Ledamot Ledamot 

 
Maria Fredriksson Katarina Wallgren 
Ledamot Ledamot 

 
 

 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats samma dag som 
datum för digital signering  
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 

 
 

Björn Andersson 
Auktoriserad revisor 
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Case Audit Log
2021-03-29 12:41:27 Case sent by Linda Göransson


Title: Årsredovisning 2021 TBAB


Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 TBAB e-sign.pdf:
32dc4883afc14a5da7e61c4c93876efadfae941eafa7a3998f0fb51b45fbe2f3f7264e08fce119bf7b51708087f10bcc
19df3257e9806942489b546e0af99d22


2021-03-29 12:42:11 Case request opened by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2021-03-29 12:42:13 Case reviewed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-29 12:42:32 Case signed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-03-29 13:47:12 Case reviewed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-29 13:47:58 Case signed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-03-30 06:13:43 Case reviewed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 06:30:56 Case signed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent:


2021-03-30 06:32:54 Case request opened by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)


2021-03-30 06:33:00 Case reviewed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.0.3 Safari/605.1.15


2021-03-30 06:36:27 Case signed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent:


2021-03-30 10:05:33 Case reviewed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0


2021-03-30 10:09:46 Case signed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent:


2021-03-30 12:40:19 Case request opened by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 66.102.9.94


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-30 12:40:24 Case reviewed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-30 12:40:55 Case signed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent:


Sida 1 av 2







2021-03-30 12:43:14 Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0; Microsoft Outlook
15.0.5267; ms-office; MSOffice 15)


2021-03-30 12:43:25 Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36


2021-03-30 12:44:05 Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2021-03-30 13:06:35 Case reviewed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 13:06:58 Case signed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent:


2021-03-31 09:47:29 Case request opened by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931
(BankID)
IP: 66.249.93.47


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-31 09:47:34 Case reviewed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-31 09:48:28 Case signed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2021-03-31 09:48:28 All parties have signed, certificate generated
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-3110:11:29
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3111:38:11
                    Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3111:38:34
                    Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3111:38:34
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    





Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1746808/1cd9b42a7fe4d06179dd1f1da2f11d353a739aba/?asset=verification.pdf



