
ÅRSÖVERSIKT
2021

YHTIÖT

BOLAGEN





Y
M

PÄ
RISTÖMERK

K
I

M
ILJÖMÄR

KT

Painotuote

4041 0089

ÅRSÖVERSIKT
2021

INNEHÅLL

Verkställande direktörens 
översikt 4
Koncernpresentation 5
Fastigheter och 
fastighetsutveckling 8
Uthyrningsverksamhet 12
Invånare 16
Energi 17
Förvaltning och ledning 20
Personal 21
Ekonomiöversikt 23
Forskning och utveckling 26
Resultaträkning 29
Balans 30

A-BOLAGEN

Berggatan 3  
06100 Borgå

(019) 521 3600
toimisto@a-yhtiot.fi

Kontorstid
måndag 10.30–16.00

onsdag 10.00–16.30
övriga vardagar 10.00–16.00

Servicejour
040 592 8505

a-yhtiot.fi
Årsöversikt 2021. Utgivare A-bolagen. 
Redaktör och bilder Inka Akkanen och 
Kaisa Viitanen. English summary Jörgen 
Wollsten. Layout Kinestasis Oy / Veikko 
Anttila. Tryckeri Lehtisepät, Lahtis 2022. 
Omslagsbild Anna Brandt. På omslaget 
Teemu Juvonen.

mailto:toimisto@a-yhtiot.fi
http://a-yhtiot.fi


4 A-BOLAGEN

År 2021 var för A-bolagens del planeringsbetonat. Bolaget påbörjade plane-
ringen av såväl saneringar, som kompletterings- och nybyggen. Planeringen 
av kompletteringsbyggen inleddes på både Östra Långgatan i Kvarnbacken och 
Björkbackavägen i Ernestas. När det gäller det sistnämnda projektet kom man 
så långt att staden förordade beviljande av undantagslov, men då grannarna 
anförde besvär till Förvaltningsdomstolen avstannade planeringsprocessen i 
väntan på domstolens beslut.

På Östra Långgatan gick det däremot raskt framåt i fråga om planeringen av 
såväl sanering som kompletteringsbyggande. Bygglov, konkurrensutsättning 
och finansiering blev allt klart så att nybyggnadsarbetena kunde inledas i 
november 2021 och saneringen i mars 2022. Enligt tidtabellen slutförs bygg-
arbetena i november 2022. Då står 22 sanerade och 17 nya bostäder färdiga. 
Projektet planerades och konkurrensutsattes som miljövänligt både med 
tanke på koldioxidavtryck och energianvändning. Ett solkraftverk installeras 
också.

För objektet Wittenbergsgatan 1 vann stadsplanen laga kraft sommaren 
2021, då bolaget inledde planeringen av sanering och nybyggen på platsen. 
Tre nya våningshus skall byggas och lofthuset på tomten saneras. Husen skall 
inrymma bostäder för handikappade, seniorer och vanliga hyresgäster.

På saneringssidan står Ilmarinens väg 8 i Vårberga som nästa i tur. Där 
planeras en höjning av tomteffektiviteten genom utbyggnad av de nuvarande 
byggnaderna.

Borgå stads boendeprogram blev klart våren 2021. Bolagets strategi 
uppdateras av den nya styrelsen i början på år 2022 att överensstämma med 
programmet. 

Alla delområden fick goda betyg i den invånarnöjdhetsenkät, som genom-
fördes på senhösten 2021. På skalan 1–5 gav invånarna helhetsbetyget 4, vilket 
visar att de är nöjda. Den bästa feedbacken fick vår kundtjänst och kommuni-
kation, för vilket jag vill tacka vår kompetenta och professionella personal.

Under år 2021 byggde bolaget dessutom mer solkraftverk. De är nu 20 till 
antalet och syns i förbrukningssiffrorna för året. Bolaget har ett energisam-
fundsavtal med Borgå Energi Ab.

Ekonomin är stabil, vilket garanterar en förmånlig hyresnivå. Den stabila 
ekonomin grundar sig på att hyresgästerna betalar sina hyror och avgifter i tid 
och på att vandalismen hålls i styr.

A-bolagens år 
planeringsbetonat

Mika Vuori
verkställande direktör
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Koncernpresentation
A-bolagen är ett koncernbolag i Borgå, som ägs av Borgå stad. Bolaget 
verkar i koncernens kontorsbyggnad på Berggatan 3.

Moderbolaget Porvoon A-asunnot Oy – Borgå A-bostäder Ab grundades 
den 18.11.1965 och antecknades i handelsregistret den 18.2.1966. Bolaget har 
alltsedan början av år 2012 varit ett av Borgå stad helägt dotterbolag. Aktie-
kapitalet på 6 542 424 euro är till fullo betalt och antecknat i handelsregistret 
den 14.11.2006. Antalet aktier är 38 943 st. Om aktieägares rätt att överlåta 
sina aktier samt om beräkning av aktieöverlåtelsepris gäller, vad som stadgas 
i bostadsproduktionslagstiftningen (arava). Bolagets minimiaktiekapital är 
3 449 792 euro och maximikapital 13 399 008, inom ramen för vilka belopp 
aktiekapitalet kan höjas utan att bolagsordningen behöver ändras. Aktiens 
nominella värde är 168 euro. Bolaget har endast en aktieserie, i vilken varje 
aktie har en röst.

Till bolagets uppgifter hör att producera och upprätthålla ett arava- och 
räntestödfinansierat fastighetsbestånd samt att tillhandahålla bokförings-, 
förvaltnings- och disponenttjänster åt hela koncernen. Uthyrnings- och 
byggverksamheten har fortsatt i samma omfattning som tidigare. 
Borgå A-bostäder har koncentrerat sig på att hyra ut och äga arava- och 
räntestödsbostäder.

Porvoon A-asunnot Oy – Borgå A-bostäder Ab äger hela aktiekapitalet, 
det vill säga 237 aktier i fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab. 
Fastighetsbolaget äger bostadsaktiebolaget Asunto Oy Suomentalo och fast-
ighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10. Kiinteistö Oy A-Lukaali 
Ab har till uppgift att upprätthålla ett icke subventionerat bostadsbestånd 
samt att tillhandahålla service-, underhålls- och kundbetjäningstjänster åt 
koncernen.
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Koncernens omsättning under räkenskapsåret 1.1–31.12.2021 var 
18 216 635,61 euro, varav moderbolagets andel 15 749 573,06 euro.

Omsättning € Affärsvinst €
År Koncern Moderbolag År Koncern Moderbolag

2019 17 825 045,44 15 438 050,57 2019 2 554 581,54 2 230 350,53

2020 18 196 255,28 15 758 355,95 2020 1 473 557,84 1 830 473,82

2021 18 216 635,61 15 749 573,06 2021 1 429 712,35 1 291 014,37

Affärsvinst av om sättningen %
År Koncern Moderbolag

2019 14 % 14 %

2020 8 % 12 %

2021 8 % 8 %

A-koncernens ekonomiska situation är stabil. Bostädernas beläggnings-
grad är mycket hög, 99,21 %. Någon egentlig tomgång i bostäderna före-
kommer inte.

Strategin blev färdig i september 2019. Strategin följs och kommer att 
uppdateras i enlighet med stadens boendeprogram. Åstundan är att strategin 
skall vara i linje med både ägarens strategi och boendeprogrammet.

Porvoon A-asunnot Oy – Borgå A-bostäder Ab
Fastighetsförvaltning     Bokföring     Hyreskontroll    Administration

Uthyrning av aravabostäder
Byggherre för aravaproduktion   Ägande av aravafastigheter

Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab
Kundbetjäning                          Fastighetsskötsel                           Städning

Uthyrning av fritt finansierade bostäder  
Ägande av aravafrigjorda fastigheter

Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10
Äger Hansavägen 10

As Oy Suomentalo
Äger Runebergsgatan 36
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I budbärarens roll
Invånarna väljer årligen en förtroendeperson till sitt hus. Minna 
Pääskysmäki, som bor på Bäckgatan i Gammelbacka, åtog sig den här upp-
giften för första gången.

Bäckgatan 2 med omgivning är mer än bekant för Minna Pääskysmäki. Hon 
flyttade in i ett av de nybyggda husen där för 20 år sedan.

Invånarna var mycket aktiva i de nybyggda husen.
– Vi ordnade tillsammans talkon och också mycket annat. Men sedan 

verkade intresset för samverkan försvinna. Fenomenet syns i all frivilligverk-
samhet. I vårt fall kan en bidragande orsak vara den att hyresgästomsättningen 
i vårt hussamfund varit rätt stor de senaste åren. Minna Pääskysmäki märkte 
att hon var den enda som deltog i höstens invånarmöte från sitt hussamfund. 
Den företrädare för A-bolagen, som ledde mötet, lockade henne att åta sig 
att bli förtroendeperson. Minna tänkte efter en liten stund, konstaterade att 
barnen redan vuxit upp och att hon har både tid och intresse för uppgiften.

– Vi hade tidigare förtroendepersoner, säkerhetssambandspersoner och till 
och med en huskommitté. Nu, då vi de senaste åren inte ens haft en förtroen-
deperson har informationsflödet blivit obefintligt. Om man vill ha förbättringar 
till stånd i något som gäller huset eller överhuvudtaget bara information, 
måste det finnas en diskussionskanalförbindelse med hyresvärden.

Minna understryker just kommunikationens betydelse i förtroendeperso-
nens arbete.

– Förtroendepersonen är ingen mottagare av klagomål från de andra 
invånarnas sida utan en koordinerare och vidarebefordrare av utvecklingsidéer, 
som fötts i huset.

”
Förtroendepersonen 
är en koordinerare och 
vidarebefordrare av 

utvecklingsidéer.

Minna Pääskysmäki 
anser att det behövs en 
förtroendeperson för en 
diskussionförbindelse 
med hyresvärden. 
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Fastigheter och 
fastighetsutveckling

Koncernen hade i slutet på räkenskapsåret totalt 54 fastighetsobjekt 
med sammanlagt 149 bostadshus, i vilka det finns 2 113 bostadslägenheter. 
Lägenhetstypfördelningen i fastigheterna per den 31.12.2021 framgår av 
följande tabell:

Antal/st. Lägenheter %-andel av bostäderna
Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

520 435 1 r+k/kv/sk/ku 25 % 24 %

984 896 2 r+k/kv 47 % 49 %

434 374 3 r+k/kv 20 % 20 %

130 110 4 r+k 6 % 6 %

16 15 5 r+k 1 % 1 %

5 5 6 r+k och större 0 % 0 %

24 0 Grupphemsplats 1 % 0 %

2 113 1 835 Sammanlagt 100 % 100 %

Koncernen har 31 affärslägenheter. Moderbolaget hyr ut 17 stycken, av vilka 
det största är Omenamäen palvelukeskus – Äppelbackens servicecenter, som 
innehavs av Borgå stad. Staden använder utrymmena som ett servicecenter 
för äldre personer och handikappade, på samma sätt som Brandbackens 
servicecenter.

Huvuddelen av invånarnas parkeringsplatser har eluttag för bilvärmare. 
Moderbolaget har bilgarage i tre hus, på Uvvägen 5 och Tranvägen 6 med 
sammanlagt 29 garageplatser. Antalet parkeringsplatser med eluttag för 
bilvärmare är 1 300 och antalet platser med tak nästan 90.

Den år 2020 påbörjade utredningen om ett kompletteringsbygge och en 
sanering av de nuvarande bostäderna på Björkbackavägen 8 har avancerat 
till undantagslovsfasen. Borgå stad beviljande i juni 2021 undantagslov för 
det planerade kompletteringsbygget, men två överklaganden av beslutet 
har lämnats in till förvaltningsdomstolen. A-bolagen måste därför invänta 
domstolens avgörande. Om överklagandena förkastas kan byggprojektet föras 
vidare som planerat.
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På Källstigen 3–4 inleddes en sanering av vattenrörledningsnätet i oktober 
2021. I lofthusfastigheten med sina 50 bostäder förnyas vattenledningarna, 
kranarna och vattenarmaturerna. Genomförandet har lagts upp så att installa-
tionsarbetena i respektive bostad tar ungefär en vecka och inte förutsätter att 
invånarna flyttar bort för den tiden. Entreprenaden fortsätter år 2022.

Koncernens reparationskostnader uppgick till totalt 4 372 148,85 euro. 
Moderbolagets andel därav var 3 750 443,99 euro.

Reparationskostnadernas fördelning 2021

VVSEA,
fastighetsteknik

och hissar

985 860,70
829 060,57

Lägenhets-
reparationer

1 947 558,98
1 778 158,88

Utvändiga 
fasadreparationer 
och reparationer 
på gårdsområden 
och av utrustning

1 177 331,22
980 608,33

Invändiga 
fastighetsrepara-

tioner och låsning. 
Reparations-
planering och
övervakning

261 397,95
162 606,21

1 500 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

500 000 €

0 €

Koncern

Moderbolaget

Koncern
Moderbolaget
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Budgetenliga reparationer: VVVEA, fastighetsteknik och hissar
– Tranvägen 6 / Uvvägen 5: Ventilationsaggregaten förnyades
– Tranvägen 6 / Uvvägen 5: Elcentralerna byttes ut
– Källstigen 3–4: Hushållsvattenledningsnätet sanerades
– Aspdungevägen 33: Jordvärme togs i bruk
– Bertilsvägen 20: Vattenmätare installerades
– Ladugårdsvägen 4: Bilvärmeuttagens höljen förnyades
– Sommarvindsvägen 8, Ilmarinens väg 4 och 6, Runebergsgatan 36, 

Pilbågsvägen 4 och 6 samt Brandbackens servicecenter: Solkraftverk 
installerades på taken

Budgetenliga fastighetsreparationer
Bostadslägenheter reparerades huvudsakligen i samband med flyttningar 
för att upprätthålla kvalitetsnivån på lägenheterna. År 2021 gjordes mera 
reparationer på grund av vattenskador än vanligt. På Ilmarinens väg 4 och 6 
sanerades tre lägenheter.

Utvändiga budgetenliga fastighetsreparationer samt 
reparationer av gårdsområden och utrustning
– Pilbågsvägen 4 och 6: Fasaderna på gårdsbyggnaderna målades
– Joujkahainens väg 11: Gårdsområdet iståndsattes
– Stefan Löfvings gata 6–8: Plåttaken målades
– Mannerheimgatan 25c: Plåttaken målades
– Nordenskiöldsgatan 24: Balkongernas trädelar iståndsattes
– Stefan Löfvingsgatan 20–14: Lekplatsen förbättrades
– Adlercreutzgatan 11–13 / Nordenskiöldsgatan 2: Elementfogarna förnyades 

och betongdelarna målades
– Aspdungevägen 33: Ytterdörrarna behandlades
– Grindstigen 2: Trädelarna på fasaderna målades
– Gulsippsvägen 2: Plåttaken målades
– Blåsippsvägen 5: Postlådorna förnyades
– Vikingavägen 7–9: Taken iståndsattes

Invändiga budgetenliga fastighetsreparationer och 
reparationsplanering samt övervakning
– Pepotvägen 2: Fogar sanerades
– Estbackavägen 7a: Mellantaket tilläggsisolerades
– Vikingavägen 7–9: Förnyande av låssystem
– Hansavägen 4–6: Förnyande av låssystem
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A-bolagen ökar planmässigt utnyttjandet av solenergi i fastigheternas 
elförsörjning. År 2021 monterades solpaneler på 11 husobjekts tak. Utnytt-
jandet av solenergi är en del av A-bolagens miljömål och stadskoncernens 
miljöprogram. År 2020 skaffades solpaneler till nio husobjekt och med 
beaktande av den nytta man haft av dem vill man ytterligare bredda den egna 
produktionen av grön el. 

De inbesparingar i fastigheternas elinköp, som solelen medför, är till ömse-
sidig nytta för A-bolagens alla fastigheter. De tre solkraftverksleverantörerna 
har valts efter konkurrensutsättning. A-bolagen använder två tekniskt olika 
system, SMA Solar Technology och Solar Edge för energiutvinningen. Årets 
kraftverksinstallationer uppskattas tredubbla den producerade mängden solel. 

I början av året 2021 var kraftverkens totala effekt är ca 300 kWh. I slutet 
av året hade de 20 anläggningarna vid årets slut en sammanlagd effekt på 
uppskattningsvis 1,2 MWh. 

”
Årets kraftverks-
installationer upp-
skattas  tredubbla 

den producerade 
 mängden solel.

Fler solpaneler på taken

De inbesparningar 

som solelen medför, 

är till ömsesidig nytta 

för A-bolagens alla 

fastigheter.

ANNA BRANDT
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Uthyrningsverksamhet

Moderbolaget använder sig i aravahyreshusobjekten av ett hyresut-
jämningssystem. Enligt invånardemokratilagen kan man jämna ut antingen 
kapitalvederlaget, skötselvederlaget eller bägge. Bolaget använder hyresut-
jämningssystemet så att husen på invånardemokratiorganens försorg klassi-
ficerats i olika utjämningsgrupper. Ursprungligen skedde det på basen av hur 
gammalt ett hus var, hurudan utrustningsnivå det hade och vilket läge samt 
utgående från uppfattningen om en skälig hyresnivå i respektive hus. På det 
sättet skapades några utjämningsgrupper, i vilka åldersgaffeln var ca fem år.

Saneringar och byggverksamhet har ändrat innehållet i utjämningsgrup-
perna, som i samarbete med invånardemokratiorganen rationaliserats.  
I början på räkenskapsperioden var antalet hyresutjämningsgrupper 7.

Aravahyresvärden har en ensidig hyresförhöjningsrätt. Meddelande om 
hyreshöjningar bör ges två kalendermånader innan höjningen träder i kraft. 
Det hör invånarna till att kontrollera hyresjusteringskalkylerna. Invånarkom-
mittén har behandlat och godkänt dem.

Hyrorna i moderbolaget per objektgrupp:

Hyrorna (€ /grad. m²) fr.o.m. den 1.1.2020, ARA-objekt 
Utjämnings-

grupp Adress

1 10,30 Ilmarinens väg 2, Johannisbergsvägen 10, Fredrika Runebergs gata 5 

2 10,70 Pilbågsvägen 4, 6 och 8, Joukahainenvägen 11, Källstigen 3–4, 
Sommarvindsvägen 8, Björnstigen 2–4, Stefan Löfvings gata 6–8, 
Stefan Löfvings gata 10–14, Sampovägen 4, Adlercreutzg. 11–13/
Nordenskiöldsg. 2, Björkbackavägen 8

3 11,20 Uvvägen 5/Tranvägen 6, F. E. Sillanpääs gata 4, Aspdungevägen 33, 
Blåsippsvägen 5, Bäckgatan 2, Sommarvindsvägen 3–5 

4 12,00 Joukahainenvägen 3, Mannerheimgatan 36, Nordenskiöldsgatan 
24, Tullportsgatan 4 A–C, Mannerheimgatan 25, Sibeliusbule-
varden 11–13, Linjevägen 34, Galgbackavägen 9, Drottningvägen 4, 
Pepotvägen 2, Grindstigen 2, Bertilsvägen 17 och 20, Gulsipps  vägen 2, 
Blåsippsvägen 1, Estbackavägen 7 a, Gungstigen 1 

5 13,10 Pepottriangeln 1

6 13,50 Lagmansstigen 2

7 18,70 Björkbackavägen 6 (internat)

I kön till vanliga hyreslägenheter fanns det under år 2021 i medeltal 176 
ansökningar. Antalet var mindre än föregående år då ansökningarna uppgick 

ANNA BRANDT
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till i medeltal 322. Ansökningsmängden till trots kan en bostad anvisas till och 
med mycket snabbt om ansökan inte begränsats med flera olika kriterier och 
om bostadsbehovet är akut.

Invånarantalet i hela koncernen var i slutet av räkenskapsperioden 3 289 
och i moderbolaget 2 908. Invånartätheten var vid samma tidpunkten 1,55 
personer/lägenhet i koncernen och 1,58 i moderbolaget.

Också antalet nya hyresgäster, det vill säga utflyttningen var likaså något 
mindre än året innan. En del av dem som bytte bostad var invånare som flyttat 
till en annan bostad till följd av den påbörjade saneringen i A-bolagsfastig-
heten på Östra Långgatan 25. Inga nya invånare eller bostadsbytare flyttade in 
i nybyggen eller saneringsobjekt eftersom inga sådana bostäder blev färdiga år 
2021.

Störande grannar uppges i dubbelt flera fall än föregående år som orsak 
till bortflyttning. Det har också blivit vanligare att disponenterna och kund-
tjänsten kontaktas på grund av störande grannar. I övrigt är flyttorsakerna i 
stort sett oförändrade.

 
Flyttningar inom hela koncernen:

År Nya hyresgäster Hyresbyten Totalt

Till gamla 
hus

Till nybyggen 
eller grundre-
noveringshus

Till gamla 
hus

Till nybyggen 
eller grundre-
noveringshus

2019 287 46 14 1 348

2020 326 12 49 0 387

2021 303 0 51 0 354

Av vilka största delen i moderbolaget:

År Nya hyresgäster Hyresbyten Totalt

Till gamla 
hus

Till nybyggen 
eller grundre-
noveringshus

Till gamla 
hus

Till nybyggen 
eller grundre-
noveringshus

2019 259 46 14 1 320

2020 301 12 46 0 359

2021 257 0 28 0 285
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Bortflyttningsorsakerna år 2021:

Flytnningsorsak %-andel

Störande grannar   6 %

Anskaffning av ägarbostad  9 %

Bortflyttning från orten 27 %

Byte till annan A-bostad 10 %

Hyrans storlek   7 %

Annan orsak 41 %

Andra oklassificerade orsaker var huvudsakligen ändrade levnadsförhål-
landen, dödsfall, flyttning till annan hyresbostad, till någon annan form av 
boende eller till servicebostad eller avslutade studier. De bortflyttades andel 
på grund av bortflyttning från orten består huvudsakligen av invånarbyten i 
studiebostäderna.

Någon egentlig tomgång förekom inte under räkenskapsåret, men till följd 
av reparationer och reparationsplanering i samband med flytt har lägenheter 
stått tomma från några dagar till en månad.

Hyresfordringarna uppgick i slutet på räkenskapsperioden till 221 842,72 
euro i hela koncernen, varav i moderbolaget 200 031,98 euro. Koncernens 
långvariga, över ett år gamla hyresfordringar, som gått till indrivning och inte 
bokförts som kreditförluster, var i slutet på året 22 249,49 euro, varav moder-
bolagets andel 12 620,17 euro. Hyresfordringarna uppgick sålunda till totalt 
244 092,21 euro i hela koncernen (2 113 bostadslägenheter) medan beloppet i 
moderbolaget var 212 652,15 euro (1 835 bostadslägenheter).

I slutet på föregående räkenskapsperiod var hyresfordringarna i hela 
koncernen 257 842,30 euro (2 113 bostadslägenheter) och i moderbolaget 
223 625,36 euro (1 835 bostadslägenheter).
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Utvecklingen av hyresfordringarna per lägenhet räknade har varit följande:
 

År Koncern € Moderbolag €
2019 124,27/lägenhet 131,01/lägenhet

2020 122,03/lägenhet 121,87/lägenhet

2021 115,52/lägenhet 115,89/lägenhet

Kreditförluster
Kreditförluster bokförs när gäldenären i ett utmätningsförfarande konstateras 
medellös eller gäldenären annars blivit helt insolvent.

Kreditförluster har årligen bokförts enligt följande:

År Koncern € Moderbolag €
2019 59 053,43 53 410,56

2020 49 010,34 48 609,18

2021 62 713,70 42 360,20

Återkravsintäkter har årligen kunnat bokföras enligt följande:

År Koncern € Moderbolag €
2019 5 278,47 4 562,26

2020 6 215,90 4 841,17

2021 6 339,50 5 182,69

Vräkningar
Vräkningsbeslut, som ledde till att en invånare flyttade bort under 
räkenskapsperioden:

År Koncern Moderbolag
2019 3 3

2020 2 2

2021 5 5
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Invånare

Invånardemokratin förverkligar i koncernen i enlighet med sam-
förvaltningslagen så, att man i varje boendeenhet (inklusive bolagets icke 
subventionerade fastighetsbestånd) strävar efter att med ett invånarmötesbe-
slut välja en förtroendeperson, en viceförtroendeperson och en huskommitté.

Totalt ordnades 55 invånarmöten i september 2021. I 37 enheter valdes en 
förtroendeperson, i 25 enheter en säkerhetssambandsperson.

Förtroendepersonerna bildar tillsammans en invånarkommitté, som har till 
uppgift att verka i enlighet med samförvaltningslagens bestämmelser. Kom-
mittén skall dessutom delta i vidareutvecklingen av invånarverksamheten 
samt stöda huskommittéernas verksamhet.

År 2021 begränsades invånarverksamheten av coronaepidemin. Utöver de 
boendeenhetsspecifika invånarmötena ordnades bara ett stort invånarmöte, 
den 18.8.2021, där budgeten för år 2022 presenterades och hyreskalkylerna för 
år 2022 godkändes.

När coronarestriktionerna avskaffades på hösten 2021 ordnade invånarför-
eningen den 4.9 en invånarfest på det till Ilmarinens väg 2 hörande gårdsom-
rådet. Föreningen arrangerade också två utflykter för invånarna på hösten 2021.

Den årliga invånarnöjdhetsenkäten genomfördes i oktober 2021. Enkäten 
besvarades av 26 % av invånarna. Nöjdheten låg på samma nivå som tidigare, 

svarsmedeltalet på skalan 1–5 
var 3,7. Jämfört med föregående 
år gavs kundbetjäningen och 
städningen ett bättre betyg. 
Underhållstjänsterna och 
fastighetsförvaltningen fick ett 
något nedsatt betyg.

Reijo Sillanpää är van att gå på 

invånarmöten och blev vald till 

förtroendeperson år 2021.
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Energi

I förbrukningsjämförelserna bör observeras att förbruknings-
siffrorna visar faktisk förbrukning utan väderkorrigering. Att förbruknings-
siffrorna är högre än föregående år beror entydigt på att värmebehovet år 
2021 var 30 % större än år 2020. Mot den bakgrunden kan det konstateras att 
bolagets åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen lyckats.

Naturgasfastigheternas förbrukningssiffror har räknats om till MWh. 
Jordvärmefastigheternas energiförbrukningsandel har specificerats där det är 
möjligt.

Koncern

Energityp 2019 2020 2021  
Specifik 

förbrukning

Ändring av speci-
fika förbrukningen 

från år 2020
värme 21076 19904 22091 MWh 42 kWh/Bm3 12 %

el 3331969 3026362 3058408 kWh 6 kWh/Bm3 5 %

vatten 175820 181872 182345 m3 343 l/Bm3 0 %

Moderbolag

Energityp 2019 2020 2021
Specifik 

förbrukning

Ändring av speci-
fika förbrukningen 

från år 2020
värme 18 157 17 124 18 884 MWh 42 kWh/Bm3 11 %

el 2 861 755 2 634 863 2 690 532 kWh 6 kWh/Bm3 3 %

vatten 154 386 160 082 160 584 m3 355 l/Bm3 0 %

Elförbrukningsökningen har motverkats av bolagets solkraftverksinstal-
lationer. Den kalla vintern ökade elförbrukningen på bilvärmeplatserna, där 
man inte har direkt nytta av solkraftverken.

Bolaget hade i slutet av år 2021 totalt 11 solkraftverk. De har producerat 
288 930 kWh solelektricitet. Det motsvarar ca 10 % av bolagets totala elbehov. 
Jämfört med år 2020, då de första solkraftverken byggdes, har produktionen 
ökat med 36 %.

Bolaget har år 2021 kunnat använda ca hälften av den egna produktionen 
direkt för förbrukning, den andra hälften matades in i elnätet. Den delen har 
bolaget också direkt nytta av på så sätt att den i sin helhet dras av från bolagets 
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elfaktura. Bolaget har efter att solkraftverken tagits i bruk minskat sina koldi-
oxidutsläpp med ca 170 ton CO2-ekv (koldioxidekvivalenter), vilket motsvarar 
över 5 000 planterade träd.

Vattenförbrukningen är större än målsättningen framför allt som en följd 
av att folk tillbringat mera tid hemma på grund av coronasituationen och 
därför har det också gått åt mera vatten.

ANNA BRANDT
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I syfte att förbättra energieffektiviteten följer man på koncernnivå med 
förbrukningen per hustyp:

Koncern

Värme

Objekt Byggnadstyp Förbrukning Volym Specifik förbrukning
Ändring av specifika för-
brukningen från år 2020

36 våningshus 16 391 423 003 39 kWh/Bm3 10 %

8 lofthus 3 076 65 171 47 kWh/Bm3 11 %

10 radhus 2 624 43 942 60 m3/Bm3 21 %

Vid en jämförelse per hustyp framgår jämförelseårets värmebehovsskillnad 
märkbarast. I synnerhet radhusfastigheterna, som bolaget fick hand om 2018, 
förbrukar märkbart mera värme och varmvatten. I dem krävs betydande 
byggnadstekniska förbättringar innan förbrukningar fås i styr.

El

Objekt Byggnadstyp Förbrukning Volym Specifik förbrukning
Ändring av specifika för-
brukningen från år 2020

36 våningshus 2 554 173 423 003 6 kWh/Bm3 -2 %

8 lofthus 279 866 65 171 4 kWh/Bm3   0 %

10 radhus 224 369 43 942 5 kWh/Bm3   9 %

När det gäller elförbrukningen ser man den egna elproduktionens bety-
delse i våningshusen. I radhusen ökar bilvärmningen förbrukningen och att 
solkraftverk har inte byggts.

Vatten

Objekt Byggnadstyp Förbrukning Volym Specifik förbrukning
Ändring av specifika för-
brukningen från år 2020

36 våningshus 141 701 423 003 335 l/Bm3  1 %

8 lofthus 24 761 65 171 380 l/Bm3 -1 %

10 radhus 15 883 43 942 361 l/Bm3 -4 %

Vattenförbrukningen ligger på rimlig nivå, 145 l/inv/dygn, fastän den ökat 
under de exceptionella åren. För att minska vattenförbrukningen görs aktivt 
underhåll av vattenarmaturerna samtidigt som man målmedvetet går över till 
lägenhetsspecifik mätning av vattenförbrukningen.
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Förvaltning och ledning

Borgå A-bostäder Ab:s styrelse har fr.o.m. 6.10.2021 fem av Borgå 
stad valda och två av invånarna valda ledamöter. Styrelsen sammanträdde nio 
gånger under räkenskapsåret. Sammansättningen var följande:

Styrelsens sammansättning 1.1–5.10.2021:

Ordförande: Viceordförande:
Marko Piirainen Anders Rosengren
 
Ledamöter: 
Elin Andersson Janne Hyvönen
Jarmo Grönman Matleena Jensen
Vesa Hanhinen Anne Wetterstrand

Styrelsens sammansättning 6.10–31.12.2021:

Ordförande: Viceordförande:

Jarmo Grönman Anders Rosengren

Ledamöter: 
Vesa Hanhinen Riikka Lintukangas
Jani Heinänen Ulla Raitimo
Matleena Jensen

 

BI Mika Vuori, AIT-disponent, ISA, var 
verkställande direktör för koncernen och 
moderbolaget. Som revisor fungerade KPMG 
Julkistarkastus Oy med Juha Huuskonen, 
KHT, CGR som huvudansvarig revisor.

Moderbolagets ordinarie bolagsstämma 
hölls den 26.5.2021 och en extraordinarie 
bolagsstämma den 6.10.2021. På stämmorna 
behandlades i bolagsordningen föreskrivna 
ärenden. Representerade var 100 % av 
bolagets hela aktiestock, det vill säga 38 943 
aktier och röster.

På bilden styrelsemed-

lemmarna Ulla Raitimo, 

Jarmo Grönman, 

Riikka Lintukangas, 

Jani Heinänen, 

Vesa Hanhinen och 

Matleena Jensen. Från 

bilden saknas Anders 

Rosengren.
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Personal

Pesonalen uppgick till i medeltal 32 
personer under räkenskapsperioden, varav sju 
i moderbolaget. Förvaltning samt projektled-
ningsuppgifter sköts av verkställande direk-
tören, fastighetsdirektören, ekonomichefen, 
servicechefen, kommunikationschefen och 
fastighetschefen, vilka också tillsammans 
bildar koncernens ledningsgrupp.

I kundbetjäningen verkar tre fastighets-
sekreterare och en uthyrningsassistent. 
Utöver vanliga kund-/söktjänster går alla 
felanmälningar via kundbetjäningen, där de 
registreras i ett uppföljningssystem, via vilket 
man kan följa med hur arbetena framskrider 
och med svarstiderna. I uthyrningsverksam-
heten finns en legitimerad hyresförmedlare 
och en legitimerad fastighetsförmedlare. 
Ekonomi, bokföring och hyresövervakning 
handhas av ekonomichefen tillsammans med 
en bokförare och en fastighetssekreterare.

Disponenterna ansvarar för fastighetsför-
valtningen. Dess uppgift är att definiera kvaliteten på städning och service. 
Disponenterna ser dessutom till att bostädernas kvalitet är i balans så att 
bostäderna i genomsnitt är i samma skick.

Servicechefen har hand om servicehelheten och övervakar den. Service-
chefen och en serviceförman har svarat för koncernens egen service. Servi-
cechefen har ansvar för kvaliteten på köptjänsterna och sköter i samarbete 
med den egna servicen och fastighetsförvaltningen om att servicen i hela 
koncernen håller jämn kvalitet.

Hela personalen genomgår regelbundet hälso- och konditionskontroller. 
Det görs också upp individuella hälsoupprätthållande program. I arbetshälso-
vården har också de anställdas mentala belastningstillstånd definierats.

I kundbetjäningen 

arbetar tre fastighets-

sekreterare och en 

uthyrningsassistent.

ANNA BRANDT
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Gården på Joukahainenvägen 11 i Vårberga 
renoverades sommaren 2021. I sin nya skepnad 
är den nu ett mångsidigt lek- och vistelseområde, 
som fått tack av både större och mindre använ-
dare. Gårdsrenoveringen kostade ca 40 000 euro. 

A-bolagen har nästan varje år utöver de 
normala underhållsarbetena gjort större gårdsre-
parationer på sina fastigheter. Förra år var turen 
kommen till fastigheten Joukahainenvägen 11.

Barnens mycket slitna lekredskap fick ge plats 
för nya gårdslekredskap, som erbjuder mångsidiga 
utmaningar. Det nya trygga lekområdet, som även 
krävde mark-schaktningsarbeten, inhägnades 
med planteringsbassänger. Dessutom anlades en 
ny grill- och vistelseplats för invånare i alla åldrar 
och  tork- och vädringsställena flyttades annor-
städes på området.

– Mommos gård är bäst, sammanfattar 
sexåriga Luna Koskinen. Den käcka grundskole-
eleven har besökt mormor Mariella på Joukahai-
nenvägen 11 regelbundet ända sedan hon var liten, 
ofta trivs hon hela veckoslutet. 

Luna och hennes kompisar har hunnit testa 
alla nya lekredskap på gården. 

– En del är verkligt lätta, men ändå skojiga. 
Och så finns det ju också någonting för riktigt små 
barn. Här är både stora och små barn och vi större 
ser upp för de små och skyddar dem.

Också vuxna kommer med positiv feedback om 
gårdsområdet.

– Jag vande mig den här sommaren vid att 
dricka eftermiddagskaffet på gården. Och 
eftersom sommaren var mycket varm och 
kvällsmaten åts senare än vanligt i många familjer 
var det ofta både barn och vuxna på gården också 
sent på kvällen, berättar Lunas mommo Mariella 
Koskinen.

”
Mommos gård 
är bäst.

Gården på 
Joukahainenvägen 11 
i ny skepnad
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Ekonomiöversikt
Koncernens ekonomi vilar på stadig grund och med planmässig 
indrivning har hyresfordringarna fåtts ned på en låg nivå. Skötselkostnaderna 
överskreds med allt som allt 758 335 euro. Reparationskostnaderna var den 
största orsaken till att budgetmomentet överskreds. Överskridningen var 
997 434 euro. Vatten- och avloppskostnaderna, elkostnaderna och uppvärm-
ningskostnaderna underskred för sin del budgeten med 143 947 euro respek-
tive 60 725 och 49 580 euro. Finansieringsintäkterna och -utgifterna under-
skred de budgeterade med 211 976 euro. Omsättningen som helhet underskred 
den budgeterade omsättningen med 73 345 euro.

Koncernens egen personal har skött byggprojektens bokföring under 
byggtiden, finansieringsarrangemang och kontakterna till Finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet, ARA, samt konkurrensutsättning av lån och 
övriga med byggprojekten förknippade ärenden.
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Lån 31.12.2021

Koncern € Moderbolag € 
Långfristigt främmande kapital, totalt 86 824 024,82 78 151 629,50

Av Statskontoret beviljade lån 30 886 994,44 30 886 994,44

Långfr. lån från penninginrättningar 55 378 018,90 46 782 361,86

Övriga långfristiga skulder (hyresgarantier) 559 011,48 482 273,20

Amorteringar av långfristiga lån 2021 5 453 226,40 4 824 471,80

Amorteringsreserveringar i budgeten 2021 5 453 227,94 4 824 471,94

Amorteringar av långfristiga lån 2022, 5 391 912,52 4 763 157,92

Av vilka amorteringar till statskontoret 2022 3 305 018,66 3 305 018,66

Soliditet och avkastning på det egna kapitalet

Soliditet Avkastning på eget kapital

År Koncren Moderbolag Koncern Moderbolag
2019 10,45 % 9,05 % 9,31 % 0,03 %

2020 11,03 % 9,12 % 2,58 % 0,03 %

2021 11,84 % 9,03 % 2,69 % 0,06 %

Moderbolagets likviditet har varit god. Kreditlimiten har inte behövt 
utnyttjas ens de dagar då stora ränte- och amorteringsrater betalats. Limiten 
var inte heller i användning vid utgången av räkenskapsperioden.

Nyckeltal

2019 2020 2021

Beläggningsgrad % 99,29 99,30 99,38

Skuld /kvadratmeter € 868,08 817,01 771,83

Amorteringar €/m2/mån. 3,74 3,86 3,76
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Taxeringsvärdet på A-bostäders aktie har i beskattningen fastställts enligt 
följande:

2018 2019 2020

366,56 € 397,01 € 412,38 €

Verksamhetsomgivningen för A-bolagen som ett bostadsbolag ägt av 
staden är ytterst stabil i de inom synhåll varande förhållandena. Det till stor 
del med statsbeviljade lån finansierade bostadsbeståndet är inte riskkäns-
ligt för ränteändringar. Bolagens banklån är i huvudsak bundna till långa 
referensräntor. I fråga om aravahyresbostäderna har hyresvärden ensidig 
hyreshöjningsrätt, vilket gör det möjligt att föra över eventuella kostnadsför-
ändringar på hyrorna med två månaders varsel.

A-bolagens egendom är vederbörligen försäkrad och försäkringarna upp-
dateras årligen. En kraftig nedgång i bostädernas beläggningsgrad är en risk, 
som kunde försvåra bolagets normala verksamhet. Något sådant är ändå inte 
i sikte eftersom beläggningsgraden i koncernens bostäder för närvarande är 
99,21 %. Enligt en rapport, som Inspira gjorde år 2020, skulle bolaget klara sig 
utan ökad låntagning fastän räntenivån skulle stiga 5 %, beläggningsgraden 
sjunka till 82 % och reparationskostnaderna öka 50 %.

Bolaget har fastighetsfullvärde- och ansvarsförsäkringar i If Skadeför-
säkring Ab, Cyberförsäkring Dual Finland Ab samt pensionsförsäkringar i 
Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Bolagets försäkringar sköts av 
försäkringsmäklarbolaget Howden Finland Oy.

Placeringar €

Kojamo Oyj:s aktier 62 000 st., bokföringsvärde 16 818,79 €

Kuntarahoitus Oyj:s aktier 6 875 st., bokföringsvärde 4 204,70 €

Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab:s aktier 237 st., bokföringsvärde 237 129,82 €

KAS asunnot Oy:s aktier 80 st., bokföringsvärde 13 455,20 €

Totalt 271 608,51 €

Medlemskap
Isännöinnin Auktorisointi ISA ry Borgå Fastighetsförening r.f.

Helsingforsnejdens handelskammare Finlands näringsliv EK r.f.

Suomen isännöintiliitto ry (för 
disponenter)

Kiinteistötyönantajat ry
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Forskning och utveckling

Koncernen har haft ett självutvecklat fastighetsdatasystem, som 
motsvarar de egna behoven. Under räkenskapsperioden har ett nytt system 
tagits fram tillsammans med en samarbetspartner, vilket kan användas mobilt 
oavsett tid och rum. Servicearbetsorder kan också mobilt kvitteras som 
utförda. Det nya systemet tas i bruk i början av nästa räkenskapsperiod.

A-bostäder förberedde ett avtal med 
Telia Oy om förbättring av fastighe-
ternas datatrafikförbindelser. Husbo-
lagets internethastighet höjdes från 
10 Mbit/s till 100 Mbit/s. Bredbands-
anslutningen ingår i hyran. Avtalet 
trädde i kraft från början av år 2022.

Konsernen hade i början på 
räkenskapsperioden 6 solkraftverk 
i drift. Under räkenskapsperioden 
konkurrensutsattes anskaffningen 
av 10 kraftverk till att byggas under 
räkenskapsperioden. På grund av 
leveransfördröjningar till följd av 
coronan flyttades färdigställande 
och driftsättning av 5 kraftverk över 
till nästa räkenskapsperiod. Bolaget 
fortsätter att bygga ut solkraften under 
kommande räkenskapsperioder.

Borgå A-bostäder deltog i beredningen av Borgå stads boendeprogram. 
Programmet inverkar på A-bostäders strategi och styr principerna för bosätt-
ning och byggande. A-bostäder deltog också i uppgörandet av Borgå stads 
integrationsprogram.

Satsningar gjordes på personalutveckling och -utbildning. Under år 2021 
deltog koncernens personal i yrkesrelaterad, av arbetsgivaren betald fortbild-
ning. Företagshälsovården konkurrensutsattes. Som ett led i främjandet av 
välmående på jobbet togs Smartum motions- och kulturförmån i bruk.

Under år 2021 togs ett resultatbonussystem i bruk. Det hade beretts ända 
sedan år 2018. Målsättningen med systemet presenterades för hela perso-
nalen och med varje anställd kom man i samband med utvecklingsdiskussio-
nerna individuellt överens om personliga mätare innan bonussystemet togs 
i bruk.
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De undantagsarrangemang, som coronaepidemin föranledde, fortsatte 
delvis mars–juni år 2021. Kundbetjäningen fungerade reducerad och kon-
torspersonalen distansarbetade delvis under våren 2021. Underhållsarbeten 
inomhus gjordes endast i brådskande fall och med användning av skydds-
utrustning. Joggningsbastuturerna drogs in och gymmet samt de hyrbara 
kabinettutrymmena stängdes.

Epidemisituationen inverkade på affärslägenhetshyresgästernas hyresbe-
talningar. Åt hyresgäster med restaurangverksamhet erbjöds möjlighet att 
ansöka om hyreskreditering ifall coronarestriktionerna inverkat väsentligt på 
affärsverksamhetsförutsättningarna.

Bolaget fortsätter sin verksamhet som ett av Borgå stad ägt hyreshusbolag, 
erbjudande ”Boendetjänster från barnaår till silverhår – expert på bättre 
boende”.

Bolagets verksamhet som A-koncernens moderbolag kommer under inne-
varande år att fortsätta som tillhandahållare av bokförings- och fastighetsför-
valtningstjänster år hela koncernen samt som byggare av och ägare till arava- 
och räntestödsbostäder. All kundbetjäning och all fastighetsservice sköts 
via Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab. De företag, av vilka fastighetsservice köps, 
fakturerar direkt A-bostäder. A-koncernen har dessutom hand om fastighets-
förvaltningen för stadens andra hyreshusbolag, Borgå Hyresbostäder Ab.
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150 nya 
kranar 

 

”
Målsättningen är 
att allting skall 
vara klart före 

utgången av juni månad 
2022.

En vattenledningsreparation är en av fastighetens största 
underhållsreparationer. Renoveringen kan ändå planeras så att den minimerar 
störning i boendet. 

 I fastigheten Källstigen 3–4 påbörjades hösten 2021 förnyandet av vat-
tenledningsnätet. Vattenledningarna förnyas, i bostäderna installeras nya 
vattenarmaturer och taken i tamburerna sänks för att dölja de nya vattenled-
ningsdragningarna. Trots de i över ett halvt år pågående reparationerna har 
invånarna hela tiden kunnat bo kvar i sina bostäder. 

Rörreparationerna i fastigheten med sina 50 bostadslägenheter blev nöd-
vändiga på grund av vattenledningarnas dåliga skick. De var gjorda av koppar 
av dålig kvalitet och hade nått slutet på sin livslängd. Medel för vattenled-
ningsreparationerna reserverades i A-bostäders reparationsbudget för åren 
2021 och 2022. Efter konkurrensutsättning av reparationsentreprenaden och 
information åt invånarna kunde arbetena inledas i oktober 2021. 

Våren 2022 har projektet avancerat till installationsfasen inne i bostäderna. 
Entreprenaden lades upp med beaktande av dess inverkan på boendet. De 
utvändiga arbetena genomförs så långt som möjligt så att de inte medför boen-
deolägenheter. De invändiga reparationerna stör boendet och därför strävar 
man efter att de inte skall ta mer än en vecka per bostad. Målsättningen är att 
allting skall vara klart före utgången av juni månad 2022.
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Resultat-
räkning

Koncern Moderbolag
1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

Omsättning

Hyror 
Bruksersättningar 
Disponent- och serviceintäkter, moms
Erlagd moms

18 328 153,18 
170 399,42
159 341,98

-441 258,97 

18 269 246,41 
172 289,98
160 440,77

-405 721,88 

15 589 033,64 
160 539,42

0,00
0,00 

15 597 610,97
160 744,98

0,00
0,00

Omsättning totalt 18 216 635,61 18 196 255,28 15 749 573,06 15 758 355,95

Personalkostnader

Löner och arvoden 
Lönebikostnader 
Pensionskostnader 

1 559 256,05
53 549,73

270 652,12

1 357 131,82
44 013,76

202 403,55

470 631,43
12 169,26

76 982,34

429 072,93
10 381,43
59 011,75

Personalkostnader totalt 1 883 457,90 1 603 549,13 559 783,03 498 466,11

Avskrivningar och nedskrivningar 

Avskrivningar 4 658 093,66 4 795 742,32 3 997 491,54 4 134 692,04

Avskrivningar och nedskrivningar totalt 4 658 093,66 4 795 742,32 3 997 491,54 4 134 692,04

Övriga kostnader

Övriga skötselutgifter för fastigheten:

Förvaltning
Drift och underhåll 
Städning
Värme
Vatten och avloppsvatten 
El 
Avfallshantering 
Skadeförsäkringar 
Hyror
Fastighetsskatt
Reparationer 
Övriga skötselkostnader 
Avdragbar moms
Fastighets skötselutg. tot 
Kreditförluster

380 042,02
887 573,05
234 815,78

1 880 012,92
866 806,05
380 545,47
392 173,25
205 197,04

119 067,12
508 639,51

4 372 148,85
117 552,30

-155 574,58
10 188 998,78 

-56 372,92 

377 864,50
766 505,22
249 961,10

1 664 047,95
830 718,47
372 867,59
377 500,28
189 271,95
108 551,16
512 170,38

4 794 395,17
158 771,60

-122 012,66
10 280 612,71 

-42 793,28

195 545,79
1 671 098,49

359 417,08
1 607 184,83
760 098,39

336 810,61
346 360,61
156 048,38
134 387,68 
440 455,41

3 750 433,99
106 266,61

0,00
9 864 107,87

-37 176,25 

193 893,32
1 459 059,04

360 620,39
1 422 956,29

732 781,89
320 530,63
332 185,27
144 175,26
133 921,92

442 892,56
3 552 535,42

155 405,02
0,00

9 250 957,01
-43 766,97

Rörelsevinst/-förlust 1 429 712,35 1 473 557,84 1 291 014,37 1 830 473,82

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter från övr. placeringar 
Övr. ränte- och finansiella intäkter 
Ränte- och övr. finansiella kostnader 

26 515,00
22 436,08

1 009 276,08 

22 180,00
20 726,61

1 073 864,13

26 515,00
20 458,61

923 323,96

22 180,00
19 373,84

982 353,13

Finansiella intäkter och kostnader totalt -960 325,00 -1 030 957,52 -876 350,35 -940 799,29

Vinst/förlust före bokslutsdispositioner 
och skatter 469 387,35 442 600,32 414 664,02 889 674,53

Kalkylmässiga skatteskulder +/- -132 755,77 -127 888,31 0,00 0,00

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningsdifferens
Reservering för bostadshus
Minskning av reserv.för bostadshus
Bokslutsdispotioner totalt

 0,00 
0,00
0,00 
0,00

0,00 
0,00
0,00
0,00 

26 455,13
-686 000,00
250 000,00
-409 544,87 

103 320,47
-2 354 500,00
1 364 248,00

-886 931,53

Räkenskapsårets vinst/förlust 336 631,58 314 712,01 5 119,15 2 743,00
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31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Aktiva

Bestående aktiva

Materiella tillgångar

Markområden 
Byggnader och konstruktioner 
Maskiner och inventarier 
Övriga materiella tillgångar 
Förskottsbet o. pågående anskaffn.
Materiella tillgångar totalt

12 606 659,15 
91 506 790,48 

1 850 395,35
11 381,75

313 480,02
106 288 706,75 

12 606 659,15 
95 548 085,64 

1 783 225,10
11 381,75

0,00
109 949 351,64 

11 454 661,21 
85 530 176,22 

1 301 202,55
11 381,75

283 600,02
98 581 021,75 

11 454 661,21 
89 093 933,57 

1 267 334,40
11 381,75

0,00 
101 827 310,93 

Aktier och andelar

Placeringar 34 478,69 34 478,69 271 608,51 271 608,51

Bestående aktiva totalt 106 323 185,44 109 983 830,33 98 852 630,26 102 098 919,44 

Rörliga aktiva

Fordringar

Långfristiga fordringar

Fordringar av fastighetsintäkter 
Övriga fordringar 

22 249,49
7 440,00 

43 009,79
7 440,00 

12 620,17
0,00

31 725,68 
0,00

Kortfristiga fordringar

Fordringar av fastighetsintäkter / kortfr.
Övriga fordringar 
Resultatregleringar/kortfr. 
Fordringar totalt 
Kassa och bankfordringar 

221 842,72
10 777,11
3 804,10

266 113,42
1 842 775,28

214 832,51
7 143,38
1 754,80

274 180,48
3 001 027,51

200 031,98
2 211,80
3 804,10

218 668,05
1 646 139,17 

191 899,68
7 143,38
1 754,80 

232 523,54 
2 618 706,74 

Rörliga aktiva totalt 2 108 888,70 3 275 207,99 1 864 807,22 2 851 230,28 

Aktiva totalt 108 432 074,14 113 259 038,32 100 717 437,48 104 950 149,72

Balans
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Balans Koncern Moderbolag
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Passiva

Eget kapital

Aktie- o.a. motsvarande kapital 
Byggnadsfond 

6 542 424,00
6 467,02 

6 542 424,00
6 467,02

6 542 424,00
6 467,02 

6 542 424,00
6 467,02

Övriga fonder

SVOP-fonden 
Vinst/förlust från tidigare perioder 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust

2 103 332,57
3 693 991,93

336 631,58 

2 103 332,57
3 379 279,92

314 712,01 

2 103 332,57
15 801,53

5 119,15

2 103 332,57
13 058,53
2 743,00

Eget kapital totalt 12 682 847,10 12 346 215,52 8 673 144,27 8 668 025,12

Avskrivningsdifferens

Ackumulerad avskrivningsdifferens 0,00 0,00 0,00 26 455,13

Frivilliga reserveringar 

Reserv. för bostadshus
Frivilliga reserveringar totalt 

0,00 
0,00

0,00 
0,00

8 092 124,00
8 092 124,00

7 656 124,00
7 656 124,00

Kalkylmässig skatteskuld 2 173 174,00 2 040 418,23 0,00 0,00

Främmande kapital 

Långfr. främmande kapital

Lån från penninginrättningar
Lån från statskontoret 
Övriga skulder
Långfr. främmande kapital totalt 

55 378 018,90
30 886 994,44

559 011,48
86 824 024,82

57 464 912,76
34 192 012,96

525 725,03
92 182 650,75

46 782 361,86
30 886 994,44

482 273,20
78 151 629,50

48 240 501,12
34 192 012,96

453 746,75
82 886 260,83

Kortfr. främmande kapital

Lån från penninginrättningar
Lån från statskontoret
Erhållna förskott
Skulder till leverantörer
Skulder till företag i samma konc. 
Övriga skulder
Resultatregleringar
Kortfr. främmande kapital

2 086 893,86
3 305 018,66

183 853,76
756 573,06

0,00
129 119,00

290 569,88
6 752 028,22 

2 086 693,86
3 366 532,68

169 448,95
659 631,81

0,00
118 331,38
289 115,14

6 689 753,82 

1 458 139,26
3 305 018,66

153 666,90
628 616,99

21 280,65
40 391,23

193 426,02
5 800 539,71

1 457 939,26
3 366 532,68

140 085,04
500 245,98

3 464,99
44 247,42

200 769,27
5 713 284,64

Främmande kapital totalt 93 576 053,04 98 872 404,57 83 952 169,21 88 599 545,47

Passiva totalt 108 432 074,14 113 259 038,32 100 717 437,48 104 950 149,72
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