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Arsredovisning 2016, Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2016 för 

Ljusnarsbergs kommunlager AB. 2016 års resultat uppgår till ett överskott med 
3 943 726 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering med revisions
berättelse, notera årsredovisning 2015 för Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Styrelsen och verkställande direktören för 
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Fastställelselntyg 
Undertecknad VD intygar härmed, dels att den här kopian av 
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och 
balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den _ _ 2017. 
Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens och verkställande 
direktörens förslag till resultatdisposition. 

Tt:'~~ 
Bolagets VD ,, 



Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB .har till ändamål att uppföra och 
hyra ut lagerutrymmen i syfte att främja näringslivets utveckling i 
Ljusnarsbergs kommun. Verksamheten bedrivs i enlighet med 
kommunallagens lokaliseringsprincip samt självkostnadsprincip. 

Ljusnarsbergs l<ommunlager AB slutförde färdigställandet av en lagerbyggnad 
år 2011. Fr.o.m. mars 2011 har den hyrts ut till Kopparbergs Bryggeri AB. 

Den 7 december 2016 såldes lagerbyggnaden till hyresgästen efter att full
mäktige den 14 april i Ljusnarsbergs kommun beslutat om försäljning. 

Stryrelsen och VD gör bedömningen att bolaget har uppfyllt 
sitt ändamål med verksamheten under räkenskapsåret 2016. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Från början hade VD och representanter från Kopparbergs bryggeri AB kommit 
överens om att hela bolaget skulle säljas. När räkenskaperna gåtts igenom 
konstaterades att för höga skattemässiga avskrivn ingar gjorts i skatte
deklarationerna, varför en annan lösning förordades. 

Den 26 apri l betalade Kopparbergs bryggeri AB en del av köpelikviden för 
lagerbyggnaden, så att Ljusnarsbergs kommunlager hade tillräckligt med 
likvida medel för att kunna betala in den framräknade skatteskulden efter 

rättelse hos Skatteverket. 

Vidare önskade köparen garantier för att de fel som uppdagats i besiktnings
protokollet efter fem år sku lle åtgärdas. Därför dröjde det ti ll den 7 december 
innan resterande del av köpeskillingen erlades och byggnaden överläts. Med 
köpelikviden amorterades slutligen bolagets lån till Ljusnarsbergs kommun. 

Flerjrsöversikt 
Nettoomsättning 
Resultat eft finansiella post 
Soliditet 

.&.rets resultat 

Eget kapital 

Vid årets början 

Årets resultat 
Vid årets slut 

2016 
460 000 

3 943 726 
97% 

3 943 726 

Aktie
l<apital 
50 000 

50 000 

2015 
5 485 000 

262 460 
neg 

Reserv
fond 

0 

2014 
5 555 000 

-58 324 
0,18% 

Balanserat 
resultat 

-2 824 832 

3 943 726 

2013 
5 700 000 

16 470 
0,32% 

0 1118 894 

hi--



Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserad förlust 
Arets resultat 

i ny räkning överförs 

kronor 

kronor 

-2 824 832 
3 943 726 
1118 894 

1118 894 
1 118 894 

Vad beträffar företagets resultat och stä llning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande kommentarer. 

k 

2 



Resultaträkning 
2016-01-01 2015-01-01 

Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 
Nettoomsättning 460 000 5 485 000 
Övriga intäkter 8 224 000 
Summa rörelsens intäkter 8 684 000 5 485 000 

Rörelsekostnader 

övriga rörelsekostnader -268 074 -134 640 
Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -4 500 000 -4 500 000 
RÖRELSERESULTAT 3 915 926 850 360 

Finansiella poster 

övriga ränteintäkter o likn resultatposter 384 275 
Räntekostnader o likn resultatposter 27 416 -588 175 
Summa finansiella poster 3 943 726 262 460 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3 943 726 262 460 

Skatt på årets resultat 5 0 -3 147 334 

ÅRETS RESULTAT 3 943 726 -2 884 874 
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Balansräkning 
Belopp I kr Not 2016-12-31 2015-12-31 
TILLGÅNGAR 
Anläggningst i llgångar 
Materiella anläggningstillg/Jngar 

Byggnader 1 0 23 250 000 
Summa anläggningstillgångar 0 23 250 000 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 

Kundfordringar 0 575 000 
Övriga fordringar 73 383 16 038 

Kassa och banl< 1 125 511 880 116 
Summa omsättningstillgångar 1198 894 1 471 154 

SUMMA TILLGÅNGAR 1198 894 24 721154 

r 

4 



Balansräkning 
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 
EGET l<APITAL OCH SKULDER 
Eget l<apital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (1000 aktier) 50 000 50 000 
Fritt eget kapital 

Balanserat resultat -2 824 832 815 
Årets resultat 3 943 726 -2 884 874 
Summa eget kapital 1168 894 -2 834 059 

Långfristiga skulder 
Skuld till Ljusnarsbergs kommun 2 0 19 087 500 

Kortfristiga skulder 
Kortfristig del av l~ngfristig skuld 0 4 500 000 
Levera ntörsskulder 0 0 
Övriga skulder 0 219 104 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 30 000 668 606 
Skatteskuld 4 0 3 080 003 

30 000 8 4°67 713 

Summa skulder 30 000 27 555 213 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 198 894 24 721 154 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp I kr om inget annat anges 

Allmänna redovisnlngsprinclper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovlsnlngslagen 
och BFNAR 2016: 10 Årsredovisning i mindre företag. 

Redovisning av intäkter 
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. 

Fordringar 
Fordringar har efter Individuell värdering upptagits till belopp varmed 
de beräknas Inflyta. 

Materiella och immateriella anläggningstillg§ngar 
Materiella och Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs 
systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Nedskrivning sker vid 
bestående värdenedgång. 

Inkomstskatt 
Aktuell skatt för räkenskapsåret såsom den redovisas I 
resultaträkningen innehåller årets skattekostnad eller skatteintäkt 
och tidigare perioders skattekostnader eller skatteintäkter. 

Not 1 Byggnader 

2016 
Ingående anskaffnlngsvärde 45 000 000 
Försäljning -45 000 000 
Utgående anskaffnlngsvärde 0 

Ingående avskrivningar -21 750 000 
- årets avskrivning -4 500 000 
försäljning 26 250 000 
Utgående avskrivning 0 

Redovisat värde 0 

Not 2 Långfristiga skulder 

2016-12-31 
Långfristiga skulder som förfaller till 

betalning senare än fem år eft balansdagen 0 

Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna utgiftsräntor 

Förutbetalda hyreslntäkter 

övriga Interimsskulder 

2016-12-31 
0 

0 
30 000 
30 000 

2015 

45 000 000 

45 000 000 

-17250000 

-4 500 000 

-21 750 000 

23 250 000 

2015-12-31 

0 

2015-12-31 

178 606 

460 000 
30 000 

668 606 
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Not 4 Skatteskuld 

Korrigering av tidigare ärs skatt 

Arets skatteskuld 

l<opparberg, 2017- 6 'i - z.,t 

2016-12-31 2015-12-31 

0 

0 
2 477 098 

602 905 
0 3 080 003 

Bo Wallst römer 
Verkställande direktör 

} 
Min revisionsberätt /se har lämnats den ·_3 ,., ? I Zo l i 

}A 

,.,,Jöde, '" 
Auktor \erad revisor 

• I 

- . ~-
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Ljusnarsbergs Kommunlager AB, org.nr 556806-2656 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB för år 2016. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ljusnarsbergs Kommunlager ABs finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dess finansie11a resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträlmingen och balansräkningen. 

Grund.för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

StzJrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fo1tsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisoms ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revis ionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
{\-
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skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i elen interna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisions bevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
ett bolag inte längre kan fmtsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport mn andra lu·av enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen h ar jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Ljusnarsbergs Kommunlager AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfö1t revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Ljusnarsbergs Kommunlager AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fmtlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett behyggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

f, 
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företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, ärsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
årsredovisni ngslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granslmingen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
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Ljusnarsbergs Kommunlager AB 

Till Peter Söderman 2017-05-03 

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av Ljusnarsbergs Kommunlager ABs årsredovisning för det 
räkenskapsår som slutade den 31 december 2016 som syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om 
huruvida årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och god 
redovisningssed i Sverige. 

Vi bekräftar följande (utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi har 
ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss själva): 

Arsredovisningen 

• Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av årsredovisningen enligt villkoren för revisionsuppdraget, särskilt 
att årsredovisningen ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed i 
Sverige. 

• Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen är rimliga. 

• Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och nödvändiga upplysningar 
har lämnats enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. 

• För alla händelser efter datumet för räkenskapsårets utgång som kräver justeringar eller att upplysningar 
lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats. 

Lämnad information 

• Vi har försett er med 

o tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av 
årsredovisningen t.ex. bokföring, dokumentation och annat, 

o ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte, och 

o obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är nödvändigt att 
inhämta revisionsbevis från. 

• Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen. 

• Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla 
väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter. 

• Vi har upplyst er om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi känner 
till och som påverkar företaget och inbegriper 

o företagsledningen, 

o anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, och 

o andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna. 
(ISA 240) 



• Vi har lämnat all information till er om påstådda oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, med 
inverkan på företagets finansiella rapporter, som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare 
anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra. 

• Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra 
författningar vars effekter ska beaktas när årsredovisningen upprättas. 

• Vi har upplyst er om alla kända tvister vars effekter ska beaktas när årsredovisningen upprättas. 

• Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och 
närståendetransaktioner som vi känner till. 

Annan information 

Vi bekräftar att vi inte är skyldiga enligt föreskrift i lag eller annan författning eller sedvänja att publicera 
annan information om företagets [och koncernens] verksamhet, finansiella resultat eller finansiella position 
så som de redovisas i årsredovisningen [och koncernredovisningen] och att vi inte avser att publicera sådan 
information eller bifogas de finansiella rapporterna och revisionsberättelsen. 

Bo Wallströmer 

Verkställande direktör 


