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Bolagsstyrningsrapport 2020 för Lysekils Stadshus AB
Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2020 med bilagor
samt att överlämna den till kommunstyrelsen.
Ärendet
I det av kommunfullmäktige antagna gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av
Lysekils kommun anges att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om
bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska, för dotterbolagen, lämnas till Lysekils
Stadshus AB senast den 1 mars samt, för bolagskoncernen, lämnas till
kommunstyrelsen senast den 1 april.
Lysekils kommun har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt
moderbolag, Lysekils Stadshus AB. Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har därigenom
fått rollen som koncernstyrelse. I detta ingår bland annat att lämna en samlad
rapport om bolagsstyrning till kommunstyrelsen.
Dotterbolagen har lämnat sina rapporter, vilka redovisas i bilagor.
Moderbolagets verksamhet i förhållande till fastställt ägardirektiv
Varje bolag i bolagskoncernen har även sina särskilda ägardirektiv. För Lysekils
Stadshus AB anges att ändamålet med bolagets verksamhet är att övergripande
samordna de helägda kommunala bolagens verksamheter samt att utöva en tydlig
ägarroll.
Ägarstyrningen har utförts genom i första hand de dialoger som hållits mellan
moder- och dotterbolag på våren respektive på hösten. Dessa dialoger har föregåtts
av anvisningar som på uppdrag av VD skickats ut av kommunens
ekonomiavdelning. Vid dialogerna har Lysekils Stadshus AB:s styrelse och VD
deltagit, tillsammans med respektive bolags VD samt styrelseordförande/vice
styrelseordförande. Från kommunens ekonomiavdelning har ekonomichef och
ekonom deltagit.
I enlighet med ägardirektivet för Lysekils Stadshus AB har moderbolaget verkat för
att uppfylla ägarens krav både vad gäller verksamhetens inriktning och ekonomiska
mål.
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Verksamhetens inriktning – genom att utnyttja möjligheterna till
resultatutjämningar inom koncernen till största möjliga ekonomiska nytta
för Lysekils kommun samt att verka för samordningsmöjligheter med den
övriga kommunkoncernen.



Ekonomiska mål – genom att fortlöpande följa upp och kontrollera
bolagskoncernens finansieringsförhållanden, likviditet och andra
ekonomiska förhållanden.

Bolaget har inget specifikt avkastningskrav. För soliditeten är målet att den ska vara
minst 7 %. I bokslutet för 2020 uppgick den till 13 %.
Moderbolagets styrelsearbete under året
Styrelsen har haft sju styrelsemöten under året. Bolagsstämma hölls den 25 maj.
Huvudsakligt innehåll vid årets styrelsemöten har dels varit sedvanliga
förberedelser inför och uppföljning av bolagsdialoger samt bolagsstämmor, dels mer
specifika frågor rörande enskilda dotterbolag. Liksom under 2019 har stort fokus
även 2020 legat på Lysekils Hamn AB och organisering och struktur av
hamnverksamheten.
Ägardialoger med dotterbolagen har hållits i två omgångar vår och höst. På våren
redovisades bokslut och måluppfyllelse för det gångna året samt detaljerad budget
för innevarande år. På hösten redovisade bolagen delårsrapport per den 31 augusti
samt prognostiserat helårsresultat, dessutom lämnades redogörelse för arbetet med
budget/verksamhetsplan för kommande år. Vid båda tillfällena fanns också punkter
på agendan avseende framtidsfrågor, investeringsbehov, riskanalys samt roll i
kommunkoncernen.
Moderbolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer under
året
Revisorer upphandlas av kommunkoncernen för samtliga av kommunen helägda
bolag. Revisorerna har till uppdrag att för ägarna granska respektive bolags
årsredovisning och bokföring samt styrelsen och verkställande direktörens
förvaltning. Revisorerna lämnar också revisionsberättelse till bolagsstämman. PwC
har erhållit revisionsuppdraget som gäller till slutet av den årsstämma som hålls
2023.
Moderbolagets revisor är Kjetil Gardshol, PwC. Avstämning, granskning och
revision av bokslut och årsredovisning för 2020 påbörjas i mars månad 2021.
Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige
har för perioden 2019 - 2022 utsett Kent Olsson (M) och Gunvor Crogård (opol).
Lekmannarevisorerna lämnar sin granskningsrapport för år 2020 under våren 2021

Leif Schöndell
VD
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Bolagsstyrningsrapport Havets Hus i Lysekil AB
Bolagsstyrningsrapport LEVA i Lysekil AB
Bolagsstyrningsrapport Lysekilsbostäder AB
Bolagsstyrningsrapport Lysekils Hamn AB

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Till Lysekils Stadshus AB
Information om bolagsstyrning och bolagets interna kontroll
I enlighet med de gemensamma ägardirektiven § 8 översänds härmed styrelsen denna rapport.
1. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna som anges I bolagsordningen.”
Bolagsordning för Lysekils Hamn AB
”§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva handelshamnsverksamhet för fartygsoperationer och omlastningar med
tillhörande logistiktjänster. Bolaget svarar dessutom för övriga hamnrelaterade frågor i
förhållande till yrkessjöfart inom kommunen.
Bolaget skall till föremål för sin verksamhet äga, utveckla, upplåta och förvalta markområden,
kajer, magasin och övrig infrastruktur inom och i anslutning till handelshamnen i Lysekil.
Föremålet för verksamheten bedrivs i enlighet med 1 kap 3 § och 3 kap 6 § Lagen om vissa
kommunala befogenheter.
Rapport
Bolaget bedriver efter avvecklingen av stuveri- och hamnverksamhet i huvudsak uthyrning av
kajer, terminalytor samt magasin och kontorsytor till hamnnära verksamheter.
Bolaget arrenderar ca 78 000 m2 mark samt vattenområden och kajanläggningar av Lysekils
kommun. Bolaget har genom avtal upplåtit ca 58 300 m2 till extern part för att bedriva hamnoch stuveriverksamhet. Bolaget hyr ut ca 25 600 m2 i magasin samt ca 1 200 m2 kontorsytor till
flera externa aktörer. Uthyrningsgraden av magasin och terminalytor har varit mycket hög.
Bolaget äger hamnkontoret inklusive maskinhall och verkstad, samtliga magasin, samt SLUs och
Kustbevakningens anläggning i hamnen. Under 2020 har vi uppgraderat arbetet för underhåll och
reparationer av takbeläggning i fastigheterna med investeringar på ca 1 Mnkr.
Verksamheten har bedrivits inom ramen för kommunala befogenheter.

2. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under
räkenskapsåret.”
Rapport
Under året har vi hållit 9st. styrelsemöten. Närvaron och engagemanget från
styrelsemedlemmarna har varit stort.
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I dagordningen till styrelsemötena har vi ett antal fasta rubriker för att täcka in alla områden. Det
är:
• Formalia
• Rapporter
• Övriga frågor
• Beslutsärenden
• Kommande möte.
Vid styrelsemöten följer vi regelbundet upp tidigare styrelsemötesprotokoll. Detta anser vi har
gett styrelsen en stabil grund att stå på.
Tertialboksluten för april och augusti samt årsbokslutet behandlas alltid av styrelsen innan de
skickas in till kommunen.
Mellan styrelsemötena informeras vi alltid av VD i frågor som är väsentliga för företaget, vilket
gör att vi kontinuerligt kan följa vad som händer i bolaget.
Suppleanterna deltar i styrelsearbetet och får samma information som ordinarie ledamöter.

3. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av
bolagets ändamål, av ägaren beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är
organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.”
Rapport
Bolaget har en internkontrollplan med 19 punkter. Uppföljning sker regelbundet under året
och undertecknas av ansvarig samt kontrollansvarig.
Resultat, budget och resultatprognoser under året redovisas regelbundet på
bolagets styrelsemöten och protokollförs.
Styrelseprotokollen distribueras löpande till ledarmötena i styrelsen, revisorerna såväl som
lekmannarevisorer samt till Kommunsekreterare, avdelningen för verksamhetsstöd,
kommunstyrelseförvaltningen

Nedan rapporterar vi under varje mål i ägardirektivet.
Verksamhetsmål
•

Bolaget ska ansvara för uthyrning och medverka vid en eventuell försäljning av
infrastruktur och markområden som framgår av bifogad karta.

Rapport
Någon försäljning har inte varit aktuell under året. Som vi beskriver under punkt 1 så har vi en
mycket hör uthyrningsgrad av magasin samt markområden som utnyttjas av hamnens kunder.
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•

Bolaget ska fullgöra sina åtaganden på så sätt att bolaget säkerställer en långsiktig
konkurrenskraft

Rapport
Omställningen efter avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten har fungerat mycket bra.
De två av varandra oberoende tio-åriga avtalen med SLU (Statens Lantbruks Universitet) och SDK
Shipping AB som båda trädde ikraft under 2019 har fungerat som det var tänkt med goda
kundrelationer. Avtalen har gett bolaget en stabil kundbas och ekonomi att stå på under flera år.
Bolaget förväntas redovisa goda resultat framöver.
•

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund och präglas av effektivitet och
miljöhänsyn

Rapport
Bolaget redovisar ett mycket bra resultat för år 2020. Bolaget har lyckats behålla sina
avtalskunder genom gott samarbete och god affärsmässighet.
Efter avveckling av hamn- och stuveriverksamheten bedriver SDK Shipping AB som arrendator
tillståndspliktig verksamhet i enlighet med miljöbalken och har tillstånd att hantera 750 000 ton
gods per år. Den tillståndspliktiga verksamheten innebär en risk för utsläpp till mark, vatten och
luft. SDK redovisar till hamnbolaget som i sin tur rapporterar till Naturvårdsverket enligt
kontrollplanen som innehåller 14 olika delområden. Under året har inga rapporter kommit in om
att utsläpp av farligt gods, oljor och kemikalier har skett i havet eller till dagvattenbrunnar.
Oljeblandat vatten från maskinhallen samlas upp i en oljeavskiljare som töms av Stena Recycling.
Fartygen har pumpat iland oljeblandat vatten s.k. sludge som hämtas av Rambo för
vidaretransport till Stena Recycling.
•

Bolaget ska medverka till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun vad
avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.

Rapport
Samarbetet och det upprättade avtalet med 2:a arrendator innebär att hamnbolaget medverkar
till att göra Lysekil till en levande stad med ett drygt hundratal fartygsanlöp. I hamnklustret
sysselsätts direkt ca 40 personer. Kryssningsverksamheten, p.g.a. Corona-pandemin så uteblev
alla de förbokade (5st.) fartygsanlöpen under året.

4. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Hur bolagets risker bedöms och följs upp.”
Rapport
De finansiella riskerna bedöms i dagsläget som små då kundbasen består av främst statliga bolag
samt väletablerade bolag med en stark marknadsposition. Bolaget har under 2019 ingått två tioåriga avtal som ger ekonomisk stabilitet. Förändringar i marknaden kan dock gå fort och därför
följs detta upp kontinuerligt i dialog med styrelsen.
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5. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Kommunikation med revisorer och
lekmannarevisorer.”
Rapport
Bolaget har ett mycket bra och förtroendefullt samarbete med revisorerna.

6. Citat gemensamma ägardirektiv: ”Beskrivning av ärenden som lämnats till
kommunfullmäktige för ställningstagande.”
Rapport
Inga ärenden under 2020.

Lysekil 2021-03-01
Styrelsen

Enligt uppdrag

Klas-Göran Henriksson
Ordf.

Dan Ericsson
VD

Gert-Ove Forsberg
Vice Ordf.

Kopia: Revisor & Lekmannarevisorer
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Dnr: 21-0006

Till Lysekils Stadshus AB
Bolagsstyrningsrapport för Havets Hus i Lysekil AB år 2020
I enlighet med de gemensamma ägardirektiven § 8 översänds härmed styrelsen denna
rapport.
Gul text behöver uppdateras
1. Hur har Havets Hus verksamhet varit förenlig med de fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som
angetts i bolagsordningen
I bolagsordningen för Havets Hus står i §4 om ändamålet för verksamheten:
Bolagets ändamål är att visa och förmedla kunskap om den marina världens
djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet – Västerhavet.
Syftet är vidare att öka människors medvetenhet om den marina miljön och en
hållbar utveckling av denna.
Lysekils kommun äger bolaget för att vara aktiv inom besöksnäringen och
erbjuda en attraktion i kommunen för såväl besökare som invånare.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av
det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils kommun.
Havets Hus visar och lär ut om det marina livet i havet, främst Västerhavet, i
havsakvariet som besöktes av ca 47 000 besökare under 2020. Utav dessa var
19 000 barn och ca 1000 av dessa elever som besökta akvariet på egen hand
med skolan, var med på guidningar eller lektioner. Över 120 lektioner
genomfördes totalt under året.
Inom ramen för skolårskortsavtalet gjordes närmare 700 besök under akvariets
öppettider och åtta lektioner genomfördes på Havets Hus eller på plats på
skolorna.
Vidare kommunicerades livet i havet, Havets Hus och Lysekil via pressinformation. Verksamheten har stor genomslagskraft i svenska medier. 2020
gavs 98 miljoner tillfällen att därigenom möta Lysekil och Havets Hus.
Bolaget driver akvarium i Lysekil i enlighet med lokaliseringsprincipen. I vissa
fall sker information och lektioner på andra platser, men akvariet med dess
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entréverksamhet är baserat i Lysekils kommun. Besökarna betalar det som
krävs för att driva verksamheten i enlighet med självkostnadsprincipen. I
enlighet med likställdhetsprincipen behandlas alla kunder lika men alla barn har
ett lägre pris än alla vuxna liksom grupper över tjugo personer. För
återkommande större grupper ges rabatter i de fall det är affärsmässigt
motiverat.
2. Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret
Som grund för styrelsens arbate finns en arbetsordning och en arbetsfördelning
som tas upp för beslut varje år efter ordinarie bolagsstämman.Styrelsen
utvärderade årets arbete på decembermötet och konstaterat att samarbetet i
styrelsen har fungerat väl. Samarbetet mellan VD och styrelsen har också
fungerat väl. Vi bedömer att vi har en öppen och bra dialog.
3. Hur den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål. Av
ägaren beslutade mål och bolagets finansiella rapportering är organiserad och
hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.
Havets Hus styrelse får rapporter från VD gällande bolagets ändamål vid varje
styrelsemöte, liksom bolagets finansiella situation. Detta har fungerat väl under
året.
Följande krav och mål för Havets Hus verksamhet finns i ägardirektivet:
Ägarens krav
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska:
• Bolaget ska i akvariet visa Västerhavslevande arter och miljöer och undervisa
om havets ekosystem, ekosystemtjänster och vad som krävs för bevarande av
dessa.
• Bolaget ska vara en professionell partner i undervisningen om havet och
skapa mervärde för de olika skolverksamheterna i såväl Lysekil som på andra
håll.
• Bolaget ska delta i olika projekt för att bevara havets biologiska mångfald.
• Bolaget ska vara en aktiv part inom det maritima Lysekil, upprätthålla goda
kontakter med marinbiologiska institutioner och verka för att i verksamheten
kommunicera innovationer och forskning som är relaterade till havet samt där
så är lämpligt medverka i marinbiologisk uppföljning/forskning.
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• Bolaget ska medverka i kommunens marknadsföring och samverka med
andra aktörer inom Lysekils besöksnäring.
• Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten.
• Bolaget ska i sin verksamhet präglas av effektivitet och ständig förbättring.
• Bolaget ska i sin verksamhet präglas av miljö- och klimathänsyn.
• Hållbarhetsperspektivet ska vara vägledande i bolagets verksamheter.
• Bolaget ska attrahera besökare till Lysekil och verka för ett ökat antal
besökare under hela året.
• Bolaget ska genom sin verksamhet vara en aktiv part i arbetet med att
utveckla Lysekils kommun som en hållbar och attraktiv kommun vad avser
utbildning, näringsliv och livskvalitet.
• Bolaget ska i sin verksamhet och dess utveckling alltid beakta
samordningsmöjligheter med den övriga kommunkoncernen och kommunens
nämnder/förvaltningar.
• Bolaget ska verka för att finna externa medfinansiärer, stöd från sponsorer
och donationer inom ramen för det kommunala regelverket.
Ekonomiska mål
• Inget specifikt avkastningskrav ställs på bolaget. Verksamheten ska årligen
generera ett resultat som är tillräckligt för att minst bibehålla det egna kapitalet
utan koncernbidrag eller aktieägartillskott. Ägaren ställer inga krav på utdelning.
VD rapporterar regelbundet på styrelsemöten kring dessa punkter. Årligen följs
det också upp i verksamhetsberättelsen som bolaget producerar.
I december godkände styrelsen avrapporteringen av den interna kontrollen.
Intern kontrollplan upprättas årligen. 2021 års kontrollplan beslutas om på
styrelsemöte nr 1, 2021.
4. Hur bolagets risker bedöms och följs upp.
Riskerna analyseras och dokumenteras i Stratsys. Detaljerad riskanalys finns i
där. Styrelsen medverkar vid övergripande riskanalyser. Identifierade
verksamhetsrisker är arbetsmiljörisker, strategiska risker med en liten
organisation, beroende av nyckelpersoner och fysiska risker i forma av brand.
Finansiella risker är på kort sikt risk för brist på likviditet om intäkter uteblir på
grund av Corona pandemin och på långs sikt brist på kapital för investeringar i
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framtiden. Identifierade omvärldsrisker är förutom pandemier, risk för lagar som
påverkar möjligheten att visa djur och konkurrens från andra aktiviteter.
Riskerna hanteras i verksamhetsplaneringen och styrelsen kontrollerar
riskhanteringen i samband med de interna kontrollerna.
5. Kommunikation med revisorer och lekmanna revisorer
VD skickar allt styrelsematerial till samtliga revisorer. Med auktoriserade
revisoren sker en löpande dialog och lekmannarevisorerna besöker Havets Hus
med sitt ombud en gång varje år för att få information och ställa frågor till
presidiet för Havets Hus. 2020 skedde det den 13 oktober.
6. Beskrivning av ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för
ställningstagande.
Inga ärenden har lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande under
2020.

Lysekil 2021-02-16
Styrelsen

Enligt uppdrag

Micael Melin

Maria Jämting

Ordförande

VD

Gert-Ove Forsberg
Vice ordförande

Kopia: Revisor & Lekmannarevisorer

Bolagsstyrningsrapport – LysekilsBostäder AB 2020
Koncern
Kommunen har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils
Stadshus AB. Syftet med moderbolag är att skapa en ändamålsenlig och effektiv styrning av
kommunens bolag.
Tydliga gemensamma ägardirektiv bidrar till att skapa förutsättningar för en fungerande ledning av
den kommunala bolagsverksamheten. Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet
och dess relation till kommunen genom:






Bolagsordning
Gemensamma ägardirektiv
Bolagsspecifika ägardirektiv
Eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag
Eventuella avtal mellan kommunen och andra aktieägare i, av kommunen delägda bolag

Ett nära samarbete med kommunledningen kännetecknar arbetet. Under året har två bolagsdialoger ägt
rum, en under våren och en under hösten.
Kommunfullmäktige
Bolaget leds av en styrelse och verkställande direktör. Då det gäller större beslut om policy och
investeringar eller nya verksamhetsformer rådfrågas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser
styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande i LysekilsBostäders styrelse.
Årsstämma
Aktieägarens inflytande utövas genom årsstämman som är bolagets högsta beslutande organ och ska
hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman behandlas de frågor som följer
av bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen. Kallelse till bolagsstämma sker utifrån bolagets
bolagsordning. Stämman beslutar i enlighet med de krav som framgår av aktiebolagslagen. Senaste
årsstämman ägde rum den 25 maj 2020.
Styrelsen arbete
Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt stödja ledningen i utvecklingen av bolaget.
Styrelsen ska vidare följa och kontrollera verksamheten.
Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är
styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för
att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av
fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den
operativa ledningen. Den finansiella rapporteringen avhandlas löpande vid styrelsemötena under
verksamhetsåret. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter
upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör.
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Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på styrelsemötet varje år.
Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan
styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare
styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie
styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en
fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen har en
sammansättning som motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Styrelsen består av fem
ledamöter och tre suppleanter för en mandattid som gäller för styrelser och nämnder enligt
kommunallagen. Styrelsearbetet sker i enlighet med en arbetsordning som antas av styrelsen årligen.
Arbetsordningen reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen och VD. Styrelsen har det
yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen ska också utöva tillsyn av VD
samt säkerställa att bolagets ekonomiska förhållanden handhas på ett betryggande sätt. Styrelsen
fastställer bolagets affärsplan.
Ordföranden
Styrelseordföranden ska genom kontakter med VD följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena
samt ansvara för att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att fullfölja
uppdraget. Därutöver ska ordföranden leda styrelsens möten. Tillsammans med vice ordförande utgör
de styrelsens presidium, vilket har till uppgift att tillsammans med VD förbereda
styrelsesammanträden samt att samråda med denne i strategiska frågor.
Styrelsens arbete under 2020
Under 2020 sammanträdde styrelsen 6 gånger. Bland de ärenden som styrelsen har behandlat kan
nämnas bolagets strategi, mål, affärsplan, marknad, köp och försäljningar av fastigheter,
marknadsvärdering av befintligt fastighetsbestånd, budget, prognoser, investeringar i befintliga
fastigheter, investeringar i förnybar energi, upptagande av lån och andra finansieringsfrågor,
riskanalys med anledning av Covid-19. Vid styrelsens sammanträden har även bolagets vd,
fastighetschef och ekonomiansvarig, tillika styrelsens sekreterare, närvarat. Utöver ordinarie möten har
styrelsen haft tre informationsmöten.
Styrelsens sammansättning från och med 29 maj 2019
Namn

Uppdrag

Invald

Mårten Blomqvist
Tomas Andreasson
Ann-Mari Söderström
Keith Blinkfyr
Lars Setterberg

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

2019
2015
2007
2008
2019

Ersättning till styrelsen
Till styrelsen utgår arvode enligt beslut på årsstämman. Arvoden utgår enligt Lysekils kommuns
reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
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VD och företagsledning
Den verkställande direktörens uppgifter är att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar. I ledningen av verksamheten bistås VD framför allt av en ledningsgrupp.
Ledningsgruppens medlemmar ansvarar för sina respektive områden inom bolaget och bereder
tillsammans med VD ärenden för styrelsen. VD fattar de beslut i den löpande verksamheten som faller
inom ramen för VD-instruktion efter samråd med ledningen.
Revision
LysekilsBostäder genomgår revision enligt kommunallagens krav, vilken utförs av två
lekmannarevisorer. LysekilsBostäder har en auktoriserad revisor som granskar bolagets årsredovisning
och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
Intern kontroll och riskhantering
Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt system för internkontroll och riskhantering. Till VD
delegeras ansvaret att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Intern kontroll är
viktigt för att säkerställa att de beslutade målen och strategierna ger det resultat som önskas, att lagar
och regler följs samt att risken för oönskade händelser och fel i rapporteringen minimeras. Bolaget
möter dagligen risker som kan påverka verksamheten och förmågan att nå uppsatta mål. För att
begränsa riskernas påverkan krävs god intern styrning och kontroll. Nedan beskrivs hur den interna
kontrollen är organiserad.
Kontrollmiljö
Styrelsen är enligt aktiebolagslagen ytterst ansvarig för att bolaget har en god intern styrning och
kontroll, med en hantering som säkerställer att rapporteringen överensstämmer med fastställda krav.
Styrelsens arbetsordning och instruktioner för VD syftar till att säkerställa en tydlig roll och
ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamheten. Styrelsen har vidare fastställt ett
antal policys och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen såsom
finanspolicy och riktlinjer för rapportering. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen
utifrån fastställda rutiner.
Styrelsen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den
löpande verksamheten.
Styrande dokument såsom policys, riktlinjer och instruktioner uppdateras löpande. Innehållet utgörs
bland annat av:








Affärsidé, affärsplan, mål, värderingar
Miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, finanspolicy med flera
Riktlinjer och regler
Delegationer
Organisationsstruktur
Jämställdhetsplan
Administrativa processer, riktlinjer och instruktioner, (attestinstruktioner, finansiell
rapportering, personalpolitik och så vidare)

Alla anställda i bolaget skall följa de policys, riktlinjer och instruktioner som finns beskrivna. Det är
varje ledares ansvar att säkerställa efterlevnad.
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Kontrollaktiviteter
Bolaget arbetar kontinuerligt och aktivt med att kartlägga, bedöma och hantera de risker som bolaget
utsätts för. En bedömning av risker sker årligen och dokumenteras i ett koncerngemensamt
rapporteringssystem. För de poster som är väsentliga och/eller har förhöjd risk för fel finns processer
för att minimera denna risk.
Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera risker och syftar till att stödja bolaget i att uppnå sina mål.
LysekilsBostäder gör löpande kontrollaktiviteter i syfte att säkerställa att personalen arbetar i enlighet
med styrande dokument och gällande riktlinjer.
Omfattning och bedömning av bolagets riskhantering i sin helhet görs kontinuerligt av
bolagsledningen, styrelsen och revisorer. Ekonomiavdelning och fastighetsavdelning arbetar sida vid
sida och gör fortlöpande uppföljningar och analyser på fastighetsnivå på resultat-, balans och
verifikationsnivå för att säkerställa att riktlinjer följs. Firman tecknas av styrelsen samt av en ur
presidiet i förening med bolagets vd och en attestordning finns upprättad.
Bolaget har utformat sin interna kontroll så att kontrollaktiviteter genomförs rutinmässigt, på en
övergripande nivå alternativt är av en mer processorienterad karaktär. Med hjälp av bolagets interna
kontrollplan följs diverse löpande aktiviteter kontinuerligt upp för avstämning mot t ex gällande
policys, riktlinjer och styrande dokument. Dessa kontroller sker främst genom stickprovgranskningar
och kontinuerliga uppföljningar.
Information och kommunikation
Styrelsen erhåller regelbundet information och rapporter enligt fastställda rutiner i styrelsens
arbetsordning. Riktlinjer, manualer med mera av betydelse uppdateras och kommuniceras till berörda
medarbetare löpande genom formella och informella kanaler samt på återkommande möten. För extern
information finns rutiner som säkerställer att bolaget lever upp till aktuella lagkrav.
Uppföljning
Bolagets styrelse har det övergripande ansvaret för uppföljning av den interna kontrollen och den
finansiella rapporteringen. Finansiell uppföljning sker kontinuerligt mot budget och prognos enligt en
väl utarbetad modell. Resultatet analyseras av såväl vd, fastighets- och ekonomiavdelning.
Rapportering sker till styrelse. Styrelsen utvärderar löpande den information som bolagsledningen och
revisorer lämnar.
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Lysekils Stadshus AB
556708-4982

Sida:

Balansrapport

1(1)

Utskrivet:

21-01-22

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr:

14:58
125

Ing balans

Period

Utg balans

72 559 000,00
13 806 000,00
33 695 000,00
7 175 000,00
127 235 000,00

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

72 559 000,00
13 806 000,00
33 695 000,00
7 175 000,00
127 235 000,00

127 235 000,00

0,00

127 235 000,00

0,00
514,00
6 741 949,00
12 855,00
6 755 318,00

100 000,00
-514,00
-904 073,00
-12 855,00
-817 442,00

100 000,00
0,00
5 837 876,00
0,00
5 937 876,00

3 149,38
3 149,38

154 368,50
154 368,50

157 517,88
157 517,88

6 758 467,38

-663 073,50

6 095 393,88

133 993 467,38

-663 073,50

133 330 393,88

-9 500 000,00
-6 872 769,80
-455 452,65
-16 828 222,45

0,00
-455 452,65
-20 994,23
-476 446,88

-9 500 000,00
-7 328 222,45
-476 446,88
-17 304 669,33

-4 168 069,93
-110 200 000,00
-114 368 069,93

2 037 187,46
0,00
2 037 187,46

-2 130 882,47
-110 200 000,00
-112 330 882,47

-86 640,00
-1 600 000,00
-466 344,00
-1 749,00
-587 642,00
-54 800,00
-2 797 175,00

-574 560,00
-200 000,00
-326 421,00
-11 551,00
180 064,92
34 800,00
-897 667,08

-661 200,00
-1 800 000,00
-792 765,00
-13 300,00
-407 577,08
-20 000,00
-3 694 842,08

-133 993 467,38

663 073,50

-133 330 393,88

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
1311
Aktier LEVA i Lysekil AB
1312
Aktier i Havets Hus i Lysekil AB
1313
Aktier i LysekilsBostäder
1315
Andelar i Lysekils Hamn AB
S:a Finansiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510
Kundfordringar
1630
Saldo skattekonto
1663
Fordran intresseföretag
1790
Övr interimsfordringar
S:a Fordringar
Kassa och bank
1951
SEB 5117-11 096 44
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2081
Aktiekapital
2091
Balanserad vinst/förlust
2099
Redovisat resultat
S:a Eget kapital
Långfristiga skulder
2330
Checkräkningskredit
2355
Lån Kommuninvest
S:a Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
2440
Leverantörsskulder
2462
Skulder till dotterbolag
2510
Skatteskulder
2650
Moms redovisningskonto
2960
Upplupna utgiftsräntor
2990
Övr interimsskulder
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Lysekils Stadshus AB

Sida:

Resultatrapport

556708-4982

1(1)

Utskrivet:

21-01-22

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr:

15:00
125

Perioden

Ackumulerat

Period fg år

Nettoomsättning
3041
Försäljn tjänst 25% sv
S:a Nettoomsättning

222 600,00
222 600,00

222 600,00
222 600,00

210 000,00
210 000,00

S:a Rörelseintäkter mm

222 600,00

222 600,00

210 000,00

222 600,00

222 600,00

210 000,00

Övriga externa kostnader
6310
Företagsförsäkringar
6420
Ersättning till revisor
6421
Övriga ersättningar till revisorer
6530
Köpta administrativa tjänster av kommunen
6550
Konsultarvoden
6560
Serviceavgift
6570
Bankkostnader
6590
Övr främmande tjänster
6991
Övr avdr gill kostn
S:a Övriga externa kostnader

-9 165,00
-91 600,00
0,00
-713 000,00
-72 900,00
-3 711,00
-4 423,25
0,00
-1 800,00
-896 599,25

-9 165,00
-91 600,00
0,00
-713 000,00
-72 900,00
-3 711,00
-4 423,25
0,00
-1 800,00
-896 599,25

-18 329,00
-43 802,00
-35 000,00
-649 000,00
0,00
-3 472,00
-4 144,31
-395 100,00
-1 000,00
-1 149 847,31

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-896 599,25

-896 599,25

-1 149 847,31

Rörelseresultat före avskrivningar

-673 999,25

-673 999,25

-939 847,31

Rörelseresultat efter avskrivningar

-673 999,25

-673 999,25

-939 847,31

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-673 999,25

-673 999,25

-939 847,31

37 876,00
37 876,00

37 876,00
37 876,00

41 949,00
41 949,00

Räntekostnader och liknande resultatposter
8400
Räntekostnader
8490
Övr finansiella kostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 899 808,87
-661 200,00
-2 561 008,87

-1 899 808,87
-661 200,00
-2 561 008,87

-2 619 105,04
-661 200,00
-3 280 305,04

S:a Resultat från finansiella investeringar

-2 523 132,87

-2 523 132,87

-3 238 356,04

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-3 197 132,12

-3 197 132,12

-4 178 203,35

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-3 197 132,12

-3 197 132,12

-4 178 203,35

5 800 000,00
-1 800 000,00
4 000 000,00

5 800 000,00
-1 800 000,00
4 000 000,00

6 700 000,00
-1 600 000,00
5 100 000,00

802 867,88

802 867,88

921 796,65

-326 421,00
-326 421,00

-326 421,00
-326 421,00

-466 344,00
-466 344,00

476 446,88

476 446,88

455 452,65

-476 446,88

-476 446,88

-455 452,65

Rörelsens intäkter mm

Bruttovinst
Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
8012
Utdeln andelar dotterbolag
S:a Resultat från andelar i koncernföretag

Bokslutsdispositioner
8820
Mottagna koncernbidrag
8830
Lämnade koncernbidrag
S:a Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt
Skatt
8910
S:a Skatt

Årets skattekostnad

Beräknat resultat
8999

Redovisat resultat

Årsredovisning
och

TK
AS

för

T

Koncernredovisning

Lysekils Stadshus AB
556708-4982
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Styrelsen och verkställande direktören för Lysekils Stadshus AB avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Lysekil.

TK
AS

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

T

Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Lysekils
kommun använder för sin verksamhet och att åstadkomma en samordning av bolagen till
nytta för ett optimalt resursutnyttjande.

Det har varit ett relativt händelserikt år för dotterbolagen.

Lysekils Hamn AB bedriver efter avvecklingen av stuveri- och hamnverksamheten 2019 i
huvudsak uthyrning av kajer, terminalytor samt magasin och kontorsytor till hamnnära
verksamheter. Under året har Lysekils Stadshus ABs styrelse fattat ett inriktningsbeslut som
innebär att bolaget i framtiden ska köpa tjänster från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Lysekilsbostäder AB har under året sålt fastigheter, denna reavinsts bidrar starkt till bolagets
årsresultat.
Leva i Lysekil AB har per den 1 januari 2020 överlåtit sin VA-verksamhet till det nybildade
dotterbolaget Leva Vatten AB.
Havets Hus i Lysekil AB har färdigställt en större ombyggnation av sin anläggning. På grund av
covid-19 och tillhörande restriktioner kunde verksamheten inte hålla öppet så många dagar som
önskat vilket starkt påverkat årets resultat.

Styrelsemöten/ bolagsstämmor

U

Styrelsen har haft sju styrelsemöten under året. Huvudsakligt innehåll vid årets
styrelsemöten har varit verksamhetsfrågor rörande dotterbolagen, förberedelser inför och
uppföljning av bolagsdialoger samt frågor kring ägarroll och styrning. Årsstämma hölls den
25 maj.
Bolagsdialoger
Tider för ägardialoger med dotterbolagen har lagts ut 2020 i dialog med respektive bolag
utifrån budget- och planeringsprocess, samt utifrån de frågor som krävde särskild
uppmärksamhet i relation till de olika dotterbolagen. Ägardialoger har genomförts under
både våren och hösten 2020. Utöver dessa möten har en rad löpande kontakter förekommit
mellan moderbolaget och dotterbolagen. Styrelsen i Lysekils Stadshus har en viktig roll att
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fungera som länk mellan bolagen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ägarstyrning
Grunderna för ägarstyrningen inom koncernen utgår ifrån det gemensamma ägardirektivet
för bolag ägda av Lysekils kommun, särskilda ägardirektiv till respektive bolag samt
bolagsordningar.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

T

Spridningen av covid-19 har efter balansdagen haft en fortsatt negativ påverkan på koncernens
verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags
beteende är det i dagsläget mycket svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på
verksamheten. Se ytterligare information i not 22.

TK
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget och dess dotterbolag förväntas fortsätta verksamheten på jämförbar nivå. Nedan redogörs
för några riskfaktorer som bedöms ha betydelse för koncernens framtida utveckling. Riskerna är
inte framställda i prioritetsordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande.
Finansiella risker
Den ränteriskexponering som bolagen har i sina balans- och resultaträkningar och som påverkas av
ränteförändringar, framför allt genom bolagens kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av
förlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i form av
nyinvesteringar, men även balansräkningsposter och makroexponeringar, har bolagen valt att
löpande hantera med hjälp av ränteswapar.

U

Värdering anläggningstillgångar
En risk är alltid att de uppskattningar och bedömningar som gjorts om framtiden inte infrias. Vad
som specifikt skulle kunna komma att påverkas i koncernen om detta sker är att återvinningsvärdet
för fastigheter och vindkraftsanläggningar sjunker under det bokförda värdet, vilket medför ett
nedskrivningsbehov. Med de förhållande som är kända idag och med de antaganden som görs
avseende den framtida utvecklingen finns det tillräcklig marginal mellan återvinningsvärdet och
bokfört värde. Förutom allmänna rörelser i ränteläget som kan påverka avkastningskraven har
prisutvecklingen på energiområdet stor betydelse för lönsamheten i vindkraftsanläggningar.
Ägarförhållanden

Lysekils Stadshus AB är från den 19 november 2007 helägt av Lysekils kommun. I koncernen
ingår följande helägda bolag: LEVA i Lysekil AB, LysekilsBostäder AB, Havets Hus i Lysekil AB
och Lysekils Hamn AB.
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Flerårsöversikt (mnkr)
2020
298
30
1 182
15
4,27
111

2019
300
12
1 130
14
3,02
114

2018
296
15
1 119
13
4,10
112

2017
294
22
1 054
13
4,70
111

2016
281
20
1 039
11
4,60
110

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020
0
-3
133
13

2019
0
-4
134
13

2018
1
-5
132
12

2017
0
-4
132
13

2016
0
-4
132
12

TK
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Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Antal anställda

Förändring av eget kapital
Koncernen

Belopp vid årets ingång
Förskjutning mellan
bundna och fria reserver
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Moderbolaget

U

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Reserver

9 500

9 500

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Totalt

44 203

104 647

158 350

11 400

-11 400
23 935
117 182

0
23 935
182 285

55 603

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

9 500

6 873

455

16 828

455

-455
305
305

0
305
17 133

9 500

7 328

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

7 328 222
304 633
7 632 855
7 632 855

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

297 849
403
5 496
303 748

300 298
7 032
8 110
315 440

-82 267
-48 051
-75 468

-101 172
-50 704
-79 332

-47 930
-154
-253 870
49 879

-49 189
-821
-281 219
34 221

536
-20 462
-19 926
29 952

533
-22 884
-22 351
11 870

29 952
-3 040
-2 977
23 935

11 870
-2 418
240
9 692

Tkr

4, 5
6

TK
AS

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

3

T

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

7, 8
9

Resultat efter finansiella poster

U

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat

10
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2020-12-31

2019-12-31

11

53
53

80
80

12
13
14

92 950
509 258
419 294

91 320
498 078
407 105

15

31 879
1 053 381

15 324
1 011 828

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Förvaltningsfastigheter
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

TK
AS

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

T

Tkr

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar på Lysekils kommun
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

U

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

16

17 595
17 595
1 071 029

18 542
18 542
1 030 449

353
353

305
305

27 434
22 106
57 113
3 288
109 941

40 808
52 071
2 480
3 737
99 097

40
40

40
40

436
436
110 770
1 181 799

401
401
99 844
1 130 293
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Not

2020-12-31

2019-12-31

9 500
55 603
93 248
23 934
182 285

9 500
44 203
94 954
9 693
158 350

Tkr

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för uppskjuten skatt

716
32 582
33 298

TK
AS

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till Lysekils kommun
Övriga skulder

17

T

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till Lysekils kommun
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

U

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18

19

716
29 490
30 206

858 568
0
183
858 751

837 880
18 000
0
855 880

4 281
7 510
40
27 952
3 494
5 158
25 136
33 894
107 465
1 181 799

0
0
38
21 879
8 642
2 736
22 221
30 339
85 855
1 130 292
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

29 952
49 290
-1 435

11 871
48 933
1 966

77 807

62 770

-48
13 375
-24 219
6 072
15 541
88 528

-38
-1 613
-4 868
-10 340
13 828
59 739

0
-96 094
9 281
3 200
-83 613

21 723
-106 285
0
0
-84 561

22 000
-22 280
-280
4 635

33 750
-420
33 330
8 508

401

266

-4 600
436

-8 373
401

U

TK
AS

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Koncernvalutakonto
Förändring nettofordran koncernvalutakonto
Likvida medel vid årets slut

T

Tkr
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

223
223

209
209

-897
-897
-674

-1 150
-1 150
-941

Tkr

Nettoomsättning

4

Rörelseresultat

7, 8

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

38
-2 561
-2 523
-3 197

42
-3 280
-3 238
-4 179

TK
AS

Resultat efter finansiella poster

9

T

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

20

4 000
803

5 100
921

Skatt på årets resultat
Årets resultat

10

-498
305

-466
455

U

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
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Not

2020-12-31

2019-12-31

127 235
127 235
127 235

127 235
127 235
127 235

100
5 838
0
0
5 938

0
6 742
1
13
6 756

158
6 096

3
6 759

133 331

133 994

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

TK
AS

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

21

T

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

U

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2020-12-31

2019-12-31

9 500
9 500

9 500
9 500

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

7 328
305
7 633
17 133

TK
AS

Summa eget kapital

17

T

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skuld i kommunens koncernvalutakonto
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

U

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 873
455
7 328
16 828

18

110 200
110 200

110 200
110 200

2 131
661
1 800
965
13
428
5 998

4 168
87
1 600
466
2
643
6 966

133 331

133 994
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

-3 194
1
-3 193

-4 178
0
-4 178

-100
13
575
-203
-2 908

0
-1 567
87
2 102
-3 556

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Betald skatt
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

TK
AS

Finansieringsverksamheten
Erhållna (lämnade) koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

T

Tkr

Årets kassaflöde

U

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Koncernvalutakonto
Koncernvalutakonto årets förändring
Likvida medel vid årets slut

5 100
5 100

4 600
4 600

2 192

1 044

3

6

-2 037
158

-1 047
3
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

T

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

TK
AS

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett
nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i
koncernresultaträkningen.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

U

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
VA-, fjärrvärme- och elanläggningar

10%
1-20%
5%
4-20%
1,25-10%

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
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Finansiella instrument
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

TK
AS

T

Derivatinstrument
Bolag i Lysekils Stadshus koncern utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När
transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom
även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Berörda
dotterbolag i Lysekils Stadshus koncern dokumenterar också sin bedömning, både när säkringen ingås och
fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är
effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.
Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i kommunens och bolagens
finanspolicy.
Berörda dotterbolag i Lysekils Stadshus koncern har avtal om en så kallad ränteswap för att skydda sig mot
ränteförändringar. Genom säkringen erhåller dessa bolag en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i
resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.
De transaktioner som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning värderas löpande i enlighet med lägsta
värdets princip, varvid de värdeförändringar som uppkommer inom ramen för lägsta värdets princip
omedelbart redovisas i resultaträkningen. Värdeförändringar på derivatinstrument som utgör kortfristiga och
långfristiga skulder och inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning redovisas i olika poster i
resultaträkningen beroende på syftet med innehavet av derivatinstrumentet. Ränteinstrument redovisas i
posten Räntekostnader och liknande resultatposter.
Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om säkringsinstrumentet förfaller, säljs,
avvecklas eller löses in; eller säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen,
utom i de fall säkringsrelationen fortlever i enlighet med koncernens dokumenterade strategi för
riskhantering. Resultateffekt av i förtid stängda derivatkontrakt vars syfte har varit att säkra framtida
räntenivåer, periodiseras över återstående ursprungliga derivatkontrakts löptid.

U

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och
det belopp som ska återbetalas.
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Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

T

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag,
intresseföretag och joint ventures redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring
sker inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i
den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

TK
AS

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatteeffekten i eget kapital.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en
kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

U

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar,
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som
under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
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Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära
en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa
räkenskapsår.

Not 2 Eventualförpliktelser
Koncernen

4 000
1 246
5 246

4 000
1 361
5 361

TK
AS

Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

2019-12-31

T

Fastighetsintecknigar
Pensionsförpliktelser

2020-12-31

Nettoomsättningen per rörelsegren
Bostadsförsörjning
Elnät
Fjärrvärme
VA
Teknisk sevice
Hamn
Besöksnäring

2020

2019

92 842
72 648
27 532
67 857
16 445
12 649
7 876
297 849

92 716
70 840
29 504
65 896
15 817
16 227
9 298
300 298

Not 4 Arvode till revisorer
Koncernen

U

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

PwC
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

2020

2019

495
105
600

370
135
505

Moderbolaget
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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2020

2019

58
33
91

37
35
72

Not 5 Leasing, leastagaren
Koncernen

T

Årets leasingkostnader avseende operationella leasingavtal gällande maskiner & inventarier, uppgår till 460
tkr (1 682 tkr)

TK
AS

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2020

2019

132
555

687

580
1 357
0
1 937

2020

2019

36
75
111

33
81
114

4 086
48 791
52 877

4 099
49 637
53 736

805
4 050
15 075
19 930

810
4 264
16 621
21 695

72 807

75 431

Not 6 Anställda och personalkostnader
Koncernen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

U

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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Gällande Leva i Lysekil AB:
Pension till nuvarande VD utgår enligt central överenskommelse inom KFS avtalsområde.
För tidigare VD har ett avtal träffats därutöver för ålderspension under fem år, baserad på värdet av bolaget
tecknad kapitalförsäkring. From 2013-01-01 sker inga fler inbetalningar av premier. Mellanskillnaden
mellan bokfört värde och försäkringsvärdet uppgår till 530 tkr (645 tkr) per 2020-12-31 (redovisas som
ansvarsförbindelse). Intjänad pension utöver vad som ingår i den centrala överenskommelsen inom KFS
avtalsområde redovisas under avsatt till pensioner med 716 tkr (716 tkr). Denna pension omfattas ej av
tryggandelagen. Som säkerhet för detta åtagande har bolaget pantsatt tecknad kapitalförsäkring.
26 %
74 %
60 %
40 %

T

29 %
71 %
35 %
71 %

TK
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Not 7 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Koncernen

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

2020

2019

12,28 %

9,70 %

5,37 %

4,70 %

2020

2019

100,00 %

100,00 %

2020

2019

38 901
38 901

40 339
40 339

6 500
6 500

4 505
4 505

2020

2019

713

649

Moderbolaget

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

Not 8 Inköp av varor och tjänster från Lysekils Kommun
Koncernen

U

Försäljning av tjänster
Diverse till Lysekils Kommun

Inköp av tjänster
Diverse från Lysekils Kommun

Moderbolaget
Inköp av varor
Inköp av tjänster
Administrativa tjänster från Lysekils Kommun

Lysekils Stadshus AB
Org.nr 556708-4982
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713

649

Not 9 Verkligt värde på derivatinsturment som används för säkringsändamål
Koncernen

Ränteswapar (mnkr)

2019

-18
-18

-25
-25

T

Moderbolaget

2020

Verkliga värdet per balansdagen. Ytterligare information avseende säkringsredovisningen återfinns i not 1.
2019

TK
AS

2020

Ränteswapar (mnkr)

-2
-2

-3
-3

2020

2019

3 040
0
2 977
6 017

2 418
0
-240
2 178

Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

2020

Procent

Belopp
29 952

Procent

Belopp
11 871

21,40
1,31
-20,09

6 410
-393
6 017

21,40
1,03
-20,37

2 540
-122
2 418

U

Redovisat resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats
Skattemässiga justeringar
Redovisad effektiv skatt

2019

Moderbolaget
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt

2020

2019

498
498

466
466

Lysekils Stadshus AB
Org.nr 556708-4982
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Avstämning av effektiv skatt
2020
Belopp
803

Procent

Belopp
922

21,40
-41,60
1,00

172
334
-8

21,40
-53,25
0,98

197
491
-9

0,00
-62,00

0
498

23,10
-50,58

-213
466

TK
AS

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

T

Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Under året utnyttjande av tidigare års
underskottsavdrag vars skattevärde ej
redovisats som tillgång
Redovisad effektiv skatt

2019

2020-12-31

2019-12-31

266
0
0
266

266
0
0
266

-186
-27
-213

-159
-27
-186

53

80

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

128 486
6 331
-1 254
0
133 563

90 685
24 973
-344
13 172
128 486

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-36 979
258
-3 706
-40 427

-33 985
2 764
-5 758
-36 979

-186
-186

-186
-186

92 950

91 321

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

U

Not 12 Byggnader och mark
Koncernen

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Lysekils Stadshus AB
Org.nr 556708-4982
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Not 13 Förvaltningsfastigheter
Koncernen

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

805 965
30 678
-4 013
832 630

806 822
14 297
-15 154
805 965

-260 794
822
-17 694
-277 666

-247 353
3 931
-17 372
-260 794

-47 093
1 387
-45 706

-48 480
1 387
-47 093

509 258

498 078

TK
AS

Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2019-12-31

T

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020-12-31

Utgående redovisat värde

Noten förvaltningsfastigheter avser i sin helhet fastighetsbeståndet i LysekilsBostäder AB.
För upplysningsändamål görs återkommande en värdering för att bedöma fastigheternas verkliga värde. Det
verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerad, om så krävs, för
eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan information inte
finns tillgänglig, används alternativa värderingsmetoder som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva
marknad er eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern värdering görs när förutsättningarna har
förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens verkliga värde, dock minst vart annat år.

U

Under 2020 genomfördes en marknadsvärdering av oberoende värderingsman. Det sammanlagda värdet
bedömdes uppgå till ca 961 mkr. Värdebedömningen av fastigheterna är utförd som en s.k.
beståndsvärdering i programmet Datscha. En sådan har ett något enklare utförande jämfört med sådana mera
detaljerade utlåtanden, som vanligtvis förekommer vid värdebedömning av enstaka flerfamiljshus. Hyror,
areor och drift- och underhållskostnader har lagts in i Datscha.
Ett värderingsscenario för varje fastighet har skapats. Vid värdebedömningen har faktiska mediakostnader
och schabloniserade kostnader för administration, försäkring och fastighetsskötsel samt uppskattade
underhållskostnader använts. Direktavkastningskraven har bedömts utifrån läge och fastighetstyp. Faktisk
vakans har beaktats. Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde användes en kalkylperiod på 6 år och ett
avkastningskrav för restvärdeberäkningen på 2% över direktavkastningskravet, inflationsutvecklingen antogs
vara 2% per år och fastigheterna förutsattes fortsatt vara uthyrda i oförändrad omfattning.
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Not 14 Maskiner och inventarier
Koncernen

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

759 443
37 813
-96 224
2 075
703 107

740 383
46 150
-30 999
3 909
759 443

-346 113
96 130
-28 830
-278 813

-338 743
22 574
-29 944
-346 113

-6 224
1 224
-5 000

-6 224

-6 224

419 294

407 106

TK
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Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2019-12-31

T

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020-12-31

Utgående redovisat värde

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar

2020-12-31

2019-12-31

15 324
52 132
-35 577
31 879

24 451
22 831
-31 958
15 324

2020-12-31

2019-12-31

2 362
592
334
3 288

2 450
934
353
3 737

U

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

Lysekils Stadshus AB
Org.nr 556708-4982
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Not 17 Förändring av eget kapital
Koncernen
Reserver

9 500

9 500

Moderbolaget

Totalt

44 203

104 647

158 350

11 400

-11 400
23 935
117 182

0
23 935
182 285

55 603

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

9 500

6 873

455

16 828

455

-455
305
305

0
305
17 133

TK
AS

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

T

Belopp vid årets ingång
Förskjutning mellan
bundna och fria reserver
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

9 500

7 328

Not 18 Långfristiga skulder
Koncernen

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Kommuninvest

2020-12-31

2019-12-31

858 568
858 568

837 880
837 880

Del av långfrisitga skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen uppgår till 199 300 tkr (55 480
tkr)

U

Moderbolaget

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Kommuninvest

2020-12-31

2019-12-31

110 200
110 200

110 200
110 200

Del av långfrisitga skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen uppgår till 16 200 tkr (17 000
tkr)
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Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

4 463
1 528
4 817
4 917
8 330
8 042
1 797
33 894

4 427
1 126
5 200
4 108
7 341
6 692
1 446
30 340

T

Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Upplupna driftskostnader
Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter
Förskottsbetald hyra
Övriga förutbetalda intäkter

TK
AS

Not 20 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
Mottagna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

2020

2019

5 800
-1 800
4 000

6 700
-1 600
5 100

Not 21 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Leva i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB
Havets Hus i Lysekil AB
Lysekils Hamn AB

U

Leva i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB
Havets Hus i Lysekil AB
Lysekils Hamn AB

Kapitalandel
100%
100%
100%
100%

Rösträttsandel
100%
100%
100%
100%

Org.nr
556508-3440
556516-7870
556670-7039
556764-2649

Säte
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil

Antal
andelar
5 000
4 073
200
100

Bokfört
värde
72 559
33 695
13 806
7 175
127 235

Lysekils Stadshus AB
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Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
Den fortsatta spridningen av covid-19 får en fortsatt negativ påverkan på koncernens verksamhet.
På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteenden är det svårt
att kvantifiera viusspridningens påverkan på verksamheten.

TK
AS

T

I Lysekils Stadshus AB-koncernen är det i huvudsak dotterbolaget Havets Hus i Lysekil AB som påvekas av
virusspridningen. Doterbolaget är verksamt i besöksnäringen och har under våren 2021 haft fortsatt
intäktsbortfall då verksamheten ej har kunnat hålla öppet som brukligt. Styrelsen för Havets Hus i Lysekil
AB arbetar aktivt med en handlingsplan för covid-19, den innehåller åtgärdsplaner för olika scenarios av hur
virusspridning och påverkan på Sverige blir.
Övriga bolag i koncernen har endast mindre påverkan av virusspridningen.

Lysekil den

/

-2021

Ronald Rombrandt

Jan-Olof Johansson

Ulf Hanstål

Lars Nielsen

Leif Schöndell
Verkställande direktör

U

Christina Gustavsson
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor

Årsredovisning
och

TK
AS

för

T

Koncernredovisning

Lysekils Stadshus AB
556708-4982

Räkenskapsåret

2020

U

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Lysekils Stadshus AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen har
fastställts på årsstämma den 24 maj 2021. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.
Lysekil den 24 maj 2021

Jan-Olof Johansson
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U
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Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-02-28

Senaste vernr:

1(1)
21-03-15
08:54
31

Perioden

Ackumulerat

Period fg år

Nettoomsättning
3041
Försäljn tjänst 25% sv
3740
Öres- och kronutjämning
S:a Nettoomsättning

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

142 600,00
0,25
142 600,25

S:a Rörelseintäkter mm

0,00

0,00

142 600,25

0,00

0,00

142 600,25

Övriga externa kostnader
6550
Konsultarvoden
6560
Serviceavgift
6570
Bankkostnader
6991
Övr avdr gill kostn
S:a Övriga externa kostnader

-1 200,00
-3 756,00
-3 620,70
-60,00
-8 636,70

-1 200,00
-3 756,00
-3 620,70
-60,00
-8 636,70

0,00
-9,00
-3 620,00
0,00
-3 629,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-8 636,70

-8 636,70

-3 629,00

Rörelseresultat före avskrivningar

-8 636,70

-8 636,70

138 971,25

Rörelseresultat efter avskrivningar

-8 636,70

-8 636,70

138 971,25

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-8 636,70

-8 636,70

138 971,25

Räntekostnader och liknande resultatposter
8400
Räntekostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-270 467,43
-270 467,43

-270 467,43
-270 467,43

-339 321,66
-339 321,66

S:a Resultat från finansiella investeringar

-270 467,43

-270 467,43

-339 321,66

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-279 104,13

-279 104,13

-200 350,41

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-279 104,13

-279 104,13

-200 350,41

Resultat före skatt

-279 104,13

-279 104,13

-200 350,41

Beräknat resultat

-279 104,13

-279 104,13

-200 350,41

Rörelsens intäkter mm

Bruttovinst
Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella investeringar

Lysekils Stadshus AB
556708-4982

Sida:

Balansrapport

1(1)

Utskrivet:

21-03-15

Preliminär
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-02-28

Senaste vernr:

08:51
31

Ing balans

Period

Utg balans

72 559 000,00
13 806 000,00
33 695 000,00
7 175 000,00
127 235 000,00

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

72 559 000,00
13 806 000,00
33 695 000,00
7 175 000,00
127 235 000,00

127 235 000,00

0,00

127 235 000,00

100 000,00
5 837 876,00
5 937 876,00

-100 000,00
0,00
-100 000,00

0,00
5 837 876,00
5 837 876,00

157 517,88
157 517,88

475 874,71
475 874,71

633 392,59
633 392,59

6 095 393,88

375 874,71

6 471 268,59

133 330 393,88

375 874,71

133 706 268,59

-9 500 000,00
-7 328 222,45
-304 632,88
-17 132 855,33

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

-9 500 000,00
-7 328 222,45
-304 632,88
-17 132 855,33

-2 130 882,47
-110 200 000,00
-112 330 882,47

-1 286 926,84
0,00
-1 286 926,84

-3 417 809,31
-110 200 000,00
-113 617 809,31

-661 200,00
-1 800 000,00
-964 579,00
0,00
-13 300,00
-407 577,08
-20 000,00
-3 866 656,08

661 200,00
0,00
0,00
1 239,00
13 300,00
-43 791,00
0,00
631 948,00

0,00
-1 800 000,00
-964 579,00
1 239,00
0,00
-451 368,08
-20 000,00
-3 234 708,08

-133 330 393,88

-654 978,84

-133 985 372,72

0,00

-279 104,13

-279 104,13

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
1311
Aktier LEVA i Lysekil AB
1312
Aktier i Havets Hus i Lysekil AB
1313
Aktier i LysekilsBostäder
1315
Andelar i Lysekils Hamn AB
S:a Finansiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510
Kundfordringar
1663
Fordran intresseföretag
S:a Fordringar
Kassa och bank
1951
SEB 5117-11 096 44
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2081
Aktiekapital
2091
Balanserad vinst/förlust
2099
Redovisat resultat
S:a Eget kapital
Långfristiga skulder
2330
Checkräkningskredit
2355
Lån Kommuninvest
S:a Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
2440
Leverantörsskulder
2462
Skulder till dotterbolag
2510
Skatteskulder
2641
Ingående moms
2650
Moms redovisningskonto
2960
Upplupna utgiftsräntor
2990
Övr interimsskulder
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

