
Norabostäder AB, 556470-7569 
Styrelsemöte 2018-03-01 

Protokoll nr 1 2018 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB 

Tid: 
Plats: 

Torsdag den 1 mars 2018 kl 08.00-12.00 
Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora 

Närvarande ledamöter: 

Anmält förhinder: 

Frånvarande: 

Övriga närvarande: 

§ 1 Mötets öppnande 

Bror-Erik Israelsson 
Monica Sundberg 
Hendrik Burgering 
Kenneth Larsson 
Kent Nilsson 
Marita Simpson 

Monika Aune 
Ulla Bergström (suppleant) 
Ture Österberg (suppleant) 

Eva Henebäck, VD 
Anna Willgård, Ekonomichef 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 3 Val av sekreterare 
Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård. 

§ 4 Val av justerare 
Till justerare alt jämte ordförande justera protokollet utsågs Marita Simpson. 

§ 5 Presentation av övergripande mål och visioner i Nora kommun 
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Isabell Landström, kommundirektör Nora kommun presenterade övergripande mål och 
visioner som antagits av kommunfullmäktige 2017-12-13. Norabostäder AB och Nora 
Fastigheter AB har en viktig roll i Nora kommuns vision - att vara regionens mest altraktiva 
boendekommun med 13 000 invånare år 2030. En översyn av bolagets affärsplan behöver 
göras för alt säkerställa alt bolagens mål överensstämmer med kommunens övergripande 
mål och vision. 

Styrelsen tackade för presentationen. 

§ 6 Föregående sammanträdesprotoko" 
Sammanträdesprotokoll nr 8, 12 december gicks igenom. 

Styrelsen beslutade 

att lägga ovanstående protoko" till handlingarna. 
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§ 7 Ekonomi 
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Anna Willgård föredrog årsredovisningen för 2017 (bilaga 1). Resultatet efter finansiella 
poster som uppgår till plus 1 310 tkr är till största delen föranledd av lägre värmeförbrukning 
samt lägre räntekostnader jämfört med budget, vilket har påverkat resultatet positivt. 
Budgeterat resultat för 2017 uppgick till O tkr. 

Bolaget har en synlig soliditet på 11,5%. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den 
dolda soliditeten till 38,3%. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna årsredovisningen och överlämna den för revision. 

§ 8 Styrelsefrågor 
Atlestinstruktion 
Eva Henebäck presenterade förslag på uppdaterad befogenhets- och atlestinstruktion 
(bilaga 2). Styrelsen diskuterade förslaget. 

Styrelsen beslutade 

att anta attestinstruktionen. 

Uthyrningspolicy 
Eva Henebäck informerade om uppdaterad uthyrningspolicy. Styrelsen förde en diskussion 
om policyn. Under vissa förutsättningar har bolaget möjlighet att teckna hyresavtal med 
borgensman. Styrelsen önskar en justering av policyn så att bolaget inte skall kunna godta 
borgensman som har skulder registrerade hos Kronofogden. 

Finanspolicy 
Eva Henebäck informerade om bolagets finans policy. Styrelsen förde en diskussion om 
policyn. 

§ 9 Rapportering 
Uthyrningsläget 
Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2018-03-01. 

Personal/organisation/verksamhet 
Eva Henebäck rapporterade om aktuella personal-, organisations- och verksamhetsfrågor. 
Ersättningsrekrytering avseende drifttekniker är färdigställd. 

Försäljning av bostadsrätt Marsstrandshagen 
Hyreskontraktet i en av bolaget ägd bostadsrätt har sagts upp. Bolaget ser inget behov av att 
ha bostadsrätten kvar och anser att den bör avyttras. Styrelsen diskuterade förslaget. 

Inomhustemperatur i bostäder 
Med anledning av att hyresgäst tillskrivit styrelsen angående temperatur i lägenhet 
informerade Eva Henebäck om bolagets rutiner, norm och ambition när det gäller 
inomhustemperatur i bostäder. Styrelsens uppfattning är att det inte finns anledning att 
ompröva bolagets rutiner och normer. 
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Nybyggnation Gullvivan och Tallen 
Eva Henebäck informerade om hur projekten för nybyggnation på Gullvivan och Tallen 
fortlöper. Bolaget har fått in flera förslag angående önskemål om byggnation på Tallen. 
Förslagen presenterades för styrelsen. 

Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster 
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Eva Henebäck informerade om pågående process gällande upphandling av ramavtal för 
hantverkstjänster. Tilldelningsbeslut har gått ut och målsättningen är att kunna teckna nya 
avtal under mars 2018. 

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade 

att ge VD i uppdrag att överlämna BRF på Kristinebergsvägen 20 i Marsstrandshagen 
till mäklare för försäljning till högstbjudande samt 

att lägga övrig rapportering till handlingarna 

§ 10 Kommande möten 
Arets återstående sammanträdesdagar är; 
Torsdag den 26 april 
Onsdag den 13 juni 
Torsdag den 30 augusti 
Onsdag den 10 oktober 
Tisdag den 11 december 

Därutöver är två dagar bokade för utbildning i ägarstyrning; 
Onsdag den 18 april kl. 09.00-12.00 
Onsdag den 23 maj kl. 13.00-17.00 

§ 11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 12 Mötets avslut 
Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

~&J~4{ 
Bror-Erik Israelsson 



Norabostädel' Alttiebolag 
Org nr 556470-7569 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning, 

Innehåll 

- förvaltningsberättelse 
- resultaträkning 

balansräkning 
- kassaflödesanalys 

noter 
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental honor, Uppgifter inom parentes avser 
föregående ål', 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelse 

Styrelsens aktuella sammansättning är: 

OrdfOrande 
Vice ordförande 
Övriga ledamöter 

Suppleanter 

Bror-Erik Israelsson 
Monica Sundberg 
MonikaAune 
Hendrik Burgering 
Kenneth Larsson 
Marita Simpson 
Kent Nilsson 
Ulla Bergström 
Ture Österberg 

Information om verksamheten 
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Bolagets verksamhet omfattar uthyrning av bostäder samt lokaler och bedrivs i Nora kommun. 
Bolagets säte är Nora kommun, Örebro län. 

Bolagets samtliga aktier ägs av N ora kommun, 212000-2007. 

Väsentliga händelser under räkensl\apsåret 

Två markområden Gullvivan 9 och Tallen 6-7 har förvärvats under 2017. Bolaget planerar föl' 
nybyggnation på tomterna inom de närmaste åren. Tallen 6-7 anskaffades genom fOrvärv av bolaget 
Norahem AB arg nr 556983-9540. Bolaget har per 27 juli 2017 fusionerats med Norabostäder AB. 

Hyresförhandlingarna för 2017 resulterade i en höjning av hyror med 0,8%. 

Verksamhetsövergång av all personal från Nora Fastigheter AB till Norabostäder AB har gjmts per 
den l januari 2017. 

Finansf"ågor 

Bolaget arbetar efter finanspolicy som antagits av kommunfullmäktige i bÖljan av 2016. 
Omsättning av lån har gjorts under året. Vid årets slut finns en låneskuld på 229 Mkr hos externa 
kreditgivare. Ingen nyupplåning har skett under året. Totalt har kostnaderna fOr ränta och 
borgensavgift uppgått till 4 182 tkr. 
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Fastighetsförvaltning 

Bolaget har bedrivit förvaltning i egen regi. 

UthYl'l1ing 

Uthymingsgraden har varit ca 99 %. Under 2017 har omflyttning skett i 119 (105) bostäder. 

Underhåll 
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Under året har företaget utfört underhållsåtgärder på totalt 6 222 tia (6 012 tia) fördelat på 
reparationer 1 445 tIcr (1 650 tlu'), inre lägenhetsunderhåll på 2 804 tkr (2 956 tIer) och 
fastighetsunderhåll på 1 973 tlu' (1 406 tlu'). Vidare har underhåll i fastighetema utfÖlis som enligt 
IOs redovisningsregler är komponentbyte och redovisas som investering. Dessa uppgår till 4 468 
tler (6 544 tlet'). 

Större specificerade underhållspl'Ojekt hal' varit: 

• Utvändig målning, Venus 4 
• Målning f6rstukvist, Väduren 2-4 
• Renovering av soprum, Baccus 17 
• Energieffektivisering av trapphusbelysning, Pelikan 5+ 11 
• Utvändig målning, Timmermannen 4 
• Utbyte och målning av panel i samband med renovering av uteplatser Gästgivaren, Gyttorp 

5:3 
• Målning av garage vid Blomstelmåla, GyttOlP 5:3 
• Lägenhetsrenovedngar 
• Brandtillsynåtgärder 
• Elrevisionsåtgärder 

Nyproduktion 

På de under året förvärvade tomtema Gullvivan 9 och Tallen 6-7 planeras föl' framtida 
bostadsbyggande. 

Fastigheter 

Vid bokslutstillfållet ägde bolaget 25 (25) fastigheter innehållande 658 (658) lägenheter. 
Lägenhetsytan omfattade 42578 kvm (42 578 kvm) och lokalytan avseende prima lokaler uppgår 
till 3 761 kvm (3 761 kvm). 

Samtliga fastigheter har varit fullvärdesförsälaade. 
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Investel'ingar 
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Per 2017-12-31 finns pågående investeringsprojekt på l 241 tkr i byggnader och markanläggningar. 
Aktiveringar av investeringar har under 2017 uppgått till 6454 tkr. Aktuella projekt för 2017 har 
varit: 

• Ny styr- och reglerutrustning, Laxen 1 
• Ny st yr- och reglerutrustning, Elvstorp 1 
• Ny st yr- och reglerutrustning, Björken 15 
• Energieffektivisering belysning, Granen 9 samt Korpen 4-5 
• Panelbyte på gavlar, Korpen 4-5 
• Takbyte, Venus 4 
• Byte av ventilationsaggregat, Pelikan 5 
• Byte av motorvärmaruttag vid Soltunet, Hässjan 7 
• Renovering av tvättstuga, Skolmästaren 1 
• Målning och renovering av uteplatser Gästgivaren, GyttOlP 5:3 
• Elrevisionsåtgärder 
• Lägenhetsrenoveringar 
• Brandtillsynåtgärder 

Resultat och ekonomisi, ställning 

Totala intäkter hal' ökat med 7 508 tkrjämfört med 2016. Ökningen förklaras i huvudsak av att 23 
lägenheter på fastigheten Smedgården blev fårdigställda för inflyttning 1 juni 2016 samt att 
Norabostäder AB sedan 1 januari 2017 fakturerar Nora Fastigheter AB för köpt 
fastighetsadministration och drift. Ökningen av personalkostnaderna är i huvudsak en effekt av 
verksamhetsövergång av personal från Nom Fastigheter AB till Norabostäder AB per l januari 
2017. 

Resultatet efter finansiella poster 2017 om 1 310 tkr äl' till största delen föranledd av lägre 
värmeförbrukning samt lägre räntekostnader jämfört med budget har påverkat resultatet positivt. 
Budgeterat resultat för 2017 uppgick till O tkr. 

Bolaget har en synlig soliditet på 11,5%. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda 
soliditeten till 38,3%. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
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HYl'esforhandlingru'na föl' 20 18 resulterade i en höjning av hyror med 1,2% fi'ån och med l april. 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver ingen anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i srunmandrag. Utfallet 2013 hal' kOll'igerats med hänsyn till ro
reglerna. 

2017 2016 2015 2014 2013 
Nettoomsättning* tkl' 44391 43100 44486 43366 42212 
Förvaltningsnetto tja 14622 14420 18512 14464 8746 
F örvaltningsnetto/kvm la 316 311 413 304 184 
Resultat efter finansiella poster tkl 1310 -4753 5647 3149 -2556 
Balansomslutning* tja' 273990 270889 255483 224239 184127 
Genomsnittligt antal anställda* st 22 13 13 12 13 
Soliditet % 11,5 11,6 13,4 13,4 neg 
Direktavkastning på totalt kapital % 5,4 5,5 7,2 6,5 4,7 .. 
NyckeltaIsdefimtlOner framgår av not l 

Finansiella instrument 

Bolaget är exponerat föl' ränterisker, risker för kreditforluster srunt risker for fastighetsskador. 
Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk Ia'editbedömning 
samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. 
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Förändring av eget kapital 

Eget J<apitaJ 2016·12·31 
Resultatdisposition enligt beslut 
av årsstämman 
Fusionsf6rlust 
Arets resultat 

Eget ImpitaJ 2017-12-31 

VlJJkorat aktieägartillskott 

Upp· 
Aktie· skrivn.· 
kapital fond 

200 24675 

200 24675 

Över· Övrigt 
Reserv· kurs~ fritt eget 

fond fond. kapital 
4900 20900 ·16506 

·3747 
·84 

4900 20900 -20337 

Aktieägama hat' lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 8 000 tkr (8 000 tkr). 

Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att tiII 
förfogande stående medel: 

Överkursfond 
Balanserat resultat 
Årets vinst 

disponeras för 

i ny räkning övelförs 

Resultat och ställning 

20900000 
-20337422 

1 011 289 

1573867 

1573867 

1573 867 
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Arets Summa 
resultat eget 

kapital 
·3747 30422 

3747 
-84 

l 011 l 011 

1011 31349 

Resultatet av bolagets ve!1csamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång 
framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. 
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Resultaträlming 

Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

Summa intäkter 

Rörelsens kostnader 
Driftkostnader 
Underhållskostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 

Summa rörelsens kostnader 

Röreiscresultat 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa l'csultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella poster 

Uppskjuten skatt 

Arets l'esuItat 

Not 

3,4 
5 

4 
6 

7 
8 

9 

10, 11 
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2017 2016 

44391 43100 
8837 2620 

---

53228 45720 

-15607 -14620 
-6222 -6501 
-3354 -2536 

-13 854 -8026 

-8713 -14649 
-13 O 

-47763 -46332 

5465 -612 

30 32 
-4185 -4173 

-4155 -4141 

1310 -4753 

-299 1006 

1011 -3747 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångal' 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Pågående nyanläggningar avseende materiella 
anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 

Finansiella anläggningstillgångar 
Övriga långfristiga värdepappersinnehav 
Övriga långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångal' 

Omsättningstillgångar 
K0l1fi'istiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 
Övriga kOl1fristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och banlc 

Summa omsättningstillgångm' 

Summa tillgångar 

Not 

12 

13 
14 

IS 
16 

17 

18 

8(24) 

2017-12-31 2016-12-31 

253335 252256 

1241 2106 
643 956 

255219 255318 

91 91 
129 165 

220 256 
-- ---
255439 255574 

---

1952 318 
1215 1006 

940 714 

4107 2038 

14444 13277 

18551 IS 315 

273990 270889 

\ 
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Balansl'äkning 

Eget kapital och sImIdel' 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Uppskrivningsfond 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Överkursfond 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 

Summa avsättningar 

Långfristiga sImlder 
Skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga slmlder 
Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 

19 

11 

20 

21 
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2017-12-31 2016-12-31 

200 200 
24675 24675 

4900 4900 
---
29775 29775 

---

-20337 ·16506 
20900 20900 

1011 -3747 
--

1574 647 

31349 30422 
•. _-

983 600 

983 600 

229000 229000 
---

229000 229000 

5024 3631 
541 288 

7093 6948 

12658 10 867 
--

273990 270889 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Rötelseresultat före finansiella poster 
Avskrivningar och nedskrivningar 
Övriga justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Ökning/minskning kundfordringar 
Ölming/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 
Minslming/ökning leverantörsskulder 
Minskning/ölming öVl'iga kortfristiga 
rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verl(Samheten 

Investeringsverksamheten 
Sålda materiella anläggningstillgångar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Avyttring/amOltering av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

ÅI'ets Imssaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Not 

12,14 

12 

14 
12,13,14 

16 
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2017 2016 

5465 -612 
8713 14649 

13 -187 

14 191 13 850 

30 32 
-4185 -4173 

10036 9709 

-1634 119 

-435 88 
1393 -5700 

398 858 

9758 5074 

O 783 
-8628 -23604 

37 23 

-8591 -22798 

O 25000 

O 25000 

1 167 7276 
13 277 6001 

14444 13277 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Norabostäder ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: l Års- och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i j ämfOrelse med fOregående ål'. 
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För att fOl'bättra informationen och jämfOrbarheten mellan åren har 2016 års klassificering avseende 
nettoomsättning, övriga rörelseintäkter och personalkostnader justerats. 

Intäkter 
Hyresintäkter 
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, i enlighet med hyresvillkoren. 
Hyresintäkter redovisas i förekommande fall efter avdrag fOr moms. 

TjänsteuppdragIFörvaltningsuppdrag 
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster 
och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i 
balansräkningen och resultatredovisas forst då uppdraget slutfolis. 

För tjänsteuppdrag på löpande rälming redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfolt 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller fOrbrukas. 

Försäkringsersättningar 
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en 
beräknad försäkringsersättning när delma kan berälrnas på ett tillförlitligt sätt. 
Försäkringsel'sättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. 

Offentliga bidrag 
Bidrag som erhållits för fiirvärv aven anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens 
redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. 

Inltomstskatter 
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. 

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. 

Aktuell skatt, liksom fOrändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än 
hänfiirlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapitaL Skatteeffekter av 
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapitaL 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning sän'edovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänfOrlig till obeskattade reserver 
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Materiella anläggningstillgångar 

12(24) 

Materiella anlliggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänfOras till förvälvet av tillgången. 

Byggnaderna hal' från och med årsredovisningen 2014 kategoriindelats och byggnadskomponenter 
fastställts fOr respektive kategori med bedömd återstående nytgandetid för vmje enskild byggnad. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvm'ande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Utgifter föl' löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring aven anläggningstillgång redovisas 
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nytijandepedod. 
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och slcrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 
används föl' övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader; 
- Stommm' 
- Fasader (betong och tegel) 
- Övriga fasader 
- Tal, 
- VVS- och elsystem 
- Fönster 
- Hyresgästanpassningar 
- Övrigt 
Markanläggningar 
Maskiner och inventarier 

100 
100 

30-60 
20-50 
40-50 
30-50 
5-20 

20-50 
20 

5-10 

Låneutgifter avseende lånat kapital och arbetstid som kan hänföras till inköp, konstl'Uktion eller 
produktion aven tillgång som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller 
säljas, aletiveras. 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. 

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, 
som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring böl' göras. 
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Samtliga leasingavtal där fOretaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjä11 över leasingperioden. 

Uthyrning av lokaler och bostäder klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna 
redovisas linjärt under leasingperioden. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansrälmingen inkluderar värdepapper, kundfordringar 
och övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Kundfordringar tas upp till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag f 01' individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffuingsvärde. I efterfoljande 
redovisning redovisas tillgången till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskdvningsbehov 
fOreligger. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag fOr 
transaktionskostnader . 

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning 
Bolaget utnyttjar derivatinstrument (ränteswapar) för att hantera ränterisken som uppstår vid 
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. 
Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i 
resultaträkningen i posten Räntekostnader och lilmande resultatposter . 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon 
utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara 
bestående. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga 
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. 

EI'sättningar till anställda 
KOlttl'istiga ersättningar: 
KOlifristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald 
sjukfrånvaro. 

Ersättningm' efter avslutad anställning: 
Bolagets anställda omfattas endast av avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer 
betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell 
forpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. 
Bolagets resultat belastas fOr kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts. 
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Det helägda dotterbolaget Norahem AB org.l11' 556983-9540 förvärvades 2017-02-07. Därefter har 
Norahem AB per 2017-07-27 fusionerats med Norabostäder AB. Fusionen är redovisad enligt 
koncernvärdemetoden. 
Följande resultat- och balansposter fanns i Norahem på fusionsdagen och ingår i Norabostäders 
resultat och ställning enligt denna årsredovisning: 
Driftskostnader - I l 

Mark 1253 
Markanläggning 464 

Eget kapital 40 
Övriga kortfristiga skulder l 677 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassafl5det omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på 

- den löpande verksamheten 
- investeringsverksamheten och 
- finansieringsverksamheten. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjtlten skatt) i förhållande till 
balans omslutningen. 

Förvaltningsnetto 
Nettoomsättning med avdrag för drift-, underhåll-, administration- och försäljningskostnader. 

Direktavkastning på totalt kapital 
Förvaltningsnetto i förhållande till den genomsnittliga balansomslutningen. 

Not 2 Uppslmttningar och bedömningar 

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. 

Väsentliga områden som påverkas av uppskattningar och bedömningar är främst nyttjandeperioder 
och värdering av anläggningstillgångar. 

Bolagets bedömning är att det ej föreligger några betydande risker för väsentliga justeringar under 
nästkommande år. 
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Not3 Intäkternas fördelning 

I nettoomsättningen ingår intäkter från: 
Hyror, bostäder 
Hyresboltfall, bostäder 
Hyresrabatter, bostäder 
Hyror, lokaler 
Hyresbortfall, lokaler 
Hyresrabattel; lokaler 
Hyror, garage och p-platser 
Hyresbortfall, garage och p-platser 
Övriga intäkter 
Aktiverat arbete för egen räkning 
Aktiverad ränta 

Summa 

Not 4 Operationella leasingavtal 

Såsom leasetagare 

15(24) 

2017 2016 

40766 39548 
-350 -658 
-609 -581 

3641 3598 
-51 -63 
-17 -64 
763 716 

-106 -106 
278 601 

76 23 
O 86 

--- ---

44391 43100 

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal utgör, 
ett för bolaget, oväsentligt belopp och Säll'edovisas ej. 

Såsom leasegivare, hyresvtlrd 
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara 
leasingavtal : 

Hyra tkr Andel i % 
Lokaler löptid till år; 
2018 1599 
2019 1490 
2020 132 
2021 O 
2022 eller senare O 

Bostäder* 39807 
Övriga· 657 
Totalt 43685 

* Uppsägningstid för bostäder är löpande tre månader. Övriga avser bland annat garage- och p
platser. 

4 
3 
O 
O 
O 

91 
2 

100 
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Not 5 Övriga rörelseintäl,ter 

Vinst vid avyttring av fastighet 
Intäkt fakturerad drift- och förvaltning till Nora Fastigheter 
AB 
Lönebidrag 

Summa 

Not 6 Driftskostnader 

Fastighetsservice 
Vattenförbrukning 
Väl'meförbrukning 
Elföl'brulming 
Sophantering 
Övriga driftskostnader 

Summa 

Not 7 Ersättning till revisorema 

Revision 
PWC 

Andra urmdrag än revisionsuQQdraget 
PWC 

Summa 

2017 

O 

8144 
693 

8837 

2017 

2283 
1997 
6689 
1847 

932 
1859 

15607 

2017 

122 

41 

163 
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2016 

187 

1972 
461 

2620 

2016 

2192 
1472 
6616 
1784 

820 
1737 

14621 

2016 

101 

48 

149 
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Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Medelantalet anställda, med fOrdelning på kvinnor och män 
hal' uppgått till 

Kvinnor 
Män 

Totalt 

Löner och ersättningar hal' uppgått till 
Styrelsen och verkställande direktören 
Övriga anställda 

Totala löner och ersättningar 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Pensionskostnader (varav föl' verkställande direktör 204 tkr 
(207 tkr» 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

8 
14 

22 

943 
8148 

9091 

3158 

513 

12762 
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5 
8 

13 

917 
4155 

5072 

1682 

390 

7144 

För styrelsen finns inga pensionskostnader. VD omfattas av normal pensionsplan liksom övriga 
anställda samt en extra avsättning på 4 tia/månad. Vid uppsägning av VD från bolagets sida utgår 
12 månadslöner. 

Bolagets styrelse består av 4 (4) män och 3 (3) kvinnor. 

Not 9 Räntekostnader och liknande resIlItatposter 

Räntekostnader på fastighetslån 
Övriga finansiella kostnader 

Summa 

-3 381 
-804 

-4185 

2016 

-3 174 
-999 

-4173 
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Not 10 Skatt på årets resultat 

UppsIguten skatt 

Skatt på årets resultat 

Redovisat resultat före skatt 
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
Skatteeffekt av kostnader som ska dras av men som inte ingår 
i det redovisade resultatet 
Skatteffekt av skattemässig justering av bokföt1 resultat för 
avskrivning på byggnader och annan fast egendom 
Skatteeffekt av skattemässig kOl1'igering av bokfårt resultat 
vid avyttring av näringsfastighet 
Skatt hänförlig till tidigare års resultat 
SImtteeffekt av temporära skillnader i anläggningstillgångar 

Redovisad skattekostnad 

Not 11 Uppskjuten skatt 

SImttesats 
Den gällande skattesatsen är 22,0% (22,0%). 

Temporära sIdlInader 

2017 

-299 

-299 

1310 
-288 

-13 

1165 

-505 

O 
O 

-658 

-299 

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive 
skattemässiga v1ifden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar: 

Uppsl<jutna slmtteslmlder 
Anläggningstillgångar 
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 
avseende byggnader och mark 

Summa uppsl<jutna skatteskulder 

Uppskjutna skattefOl'dringar 
Underskottsavdrag 

Summa uppslqutna sl<attefordringar 

Uppskjutna skattefordran/slmldel; netto 

6273 

6273 

-s 290 

-5290 

983 
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2016 

1006 

1006 

-4753 
1046 

-1430 

1341 

-481 

37 
297 
196 

1006 

5531 

5531 

-4931 

-4931 

600 
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Not 12 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Försäljningar och utrangeringar 
Genom fusion 
Omklassificeringal' 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar och utrangeringar 
Årets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avslo:ivningar 

Ingående uppskrivningar 
Årets förändringm 
Årets avskrivningar på uppslo:ivet belopp 

Utgående ackumulerade uppslo:ivningar 

Ingående nedslo:ivningar 
Återförd nedslo'ivning 
Årets nedslo'ivningar 

Utgående ackumulerade nedslo:ivningar 

Utgående restvärde enligt plan 
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2017 2016 

328503 276868 
939 O 
-21 -756 

2100 O 
6455 52391 

---
337976 328503 

-70 188 -62844 
7 160 

-8120 -7504 

-78301 -70 188 

36676 37840 

-1 153 -1 164 

35523 36676 

-42735 -37071 
872 822 

O -6486 

-41 863 -42735 

253335 252256 

Fastigheterna värderades inför bokslutet 2016-12-31 till 418 200 tlcr, Bedömning av fastigheternas 
marknadsvärde för 2016 har gjorts i programmet VD PRO i samarbete med VärderingsdataAB, För 
2015 utfördes värderingen av oberoende värderingsman, Värderingen beaktar dels nuvärdet på 
uppskattade framtida kassaflöden och dels nyligen genomförda transaktioner mellan obeoroende 
parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar, Någon värdering för 2017 har inte 
utförts då marknadsförutsättningarna i allt väsentligt bedömts vara oförändrade, 2016 års värdering 
har kompletterats avseende under 2017 förvärvade fastigheter, 

Aktiverad ränta under året uppgår till O tkr och aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 76 tkr, 
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Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

Ingående nedlagda kostnader 
Under året nedlagda kostnader 
Under året genomförda omfördelningar 

Utgående nedlagda kostnader 

Not 14 Masldner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändringar 
-Inköp 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 15 Övriga långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde, totalt 

2017-12-31 

2106 
5589 

-6454 

1241 

2017-12-31 

8509 

O 

8509 

-7553 

-313 

-7866 

643 

2017-12-31 

91 

91 

91 

2016-12-31 

31237 
23260 

-52391 

2106 

2016-12-31 

8 165 

344 

8509 

-7237 

-316 

-7553 

956 

2016-12-31 

91 

91 

91 
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NotlG Övriga långfristiga fordringar 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets fOrändringar 
-Avgående/tillkommande fordringar, amorteringar 

Utgående ackumulerat anskaffuingsvärde 

Utgående redovisat värde 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Övriga upplupna intäkter 
Övriga förutbetalda kostnader 

Summa 

Not 18 Checkräkningskredit 

Bevilj ad kredit uppgår till 

Not 19 AI(tielmpital 

Antal aktier: 200 st. 
Kvotvärde: I 000 SEK 

2017 

165 

-36 

129 

129 

2017-12-31 

59 
881 

940 

2017-12-31 

10000 
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2016 

188 

-23 

165 

165 

2016-12-31 

470 
244 

714 

2016-12-31 

10 000 
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Not 20 Lånestruktur och räntebindning 
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För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportf6Jj används 
finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som äl' 
fastställda i bolagets finanspolicy. Föl' att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig 
räntebindningstid) i skuldportföJjen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 
135 mkr (135 mkr). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca -10,3 mkr (-12,1 mkr) i avtalen. 
Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar 
avtalen i fÖltid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s k ränteskilJnadsersättning) 
uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive 
ränteswapavtal kvarstår t o m sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande 
elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldpOltföljen uppgår till 4,0 ål' 
(3,2 år) och den genomsnittliga räntan under 2017 uppgår till 1,48 % (1,43 %). 

Långfristiga skulder som fölfaller till betalning senare än fem 
år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Förutbetalda hyresintäkter 
Upplupna räntekostnader 
Upplupna löner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupen fastighetsskatt 
Övriga poster 

Summa 

2017-12-31 2016-12-31 

229000 229000 

229000 229000 

2017-12-31 2016-12-31 

3063 3117 
567 938 
469 292 
618 396 
702 703 

1674 1502 

7093 6948 
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Not 22 Evcntualförpliktclser 

Ansvarsförbindelser 
Garantibelopp Fastigo 

Summa eventualfllrpliktelser 

Not 23 Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust 

Styrelsen och verkställande direktören fllreslår att till 
fdrfogande stående medel: 

Överkursfond 
Balanserade vinstmedel 
Arets vinst 

disponeras fdr 

i ny räkning överförs 

2017-12-31 

172 

172 

20900000 
-20337422 

l 011 289 

1573867 

1573867 
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2016-12-31 

97 

97 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Norabostäder Aktiebolag, org.nr 556470-7569 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi hal' utfört en revision av äl'sredovisningen för Norabostädel' Aktiebolag föl' är 2017. 

Enligt vår uppfattning hal' årsredovisningen upprättats i enlighet med årsl'edovisningslagcn och gel' en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Norabostäder Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2017 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för äret enligt ål'sredovisningslagell. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med Arsl'cdovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer l'csultaträlmingen och balansrälmingen. 

Grundför uttalanden 

Vi hal' utfÖlt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. VArt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
NOl'abostäder Al<tiebolag enligt god revisorssed i Sverige och hal' i övrigt fullgjort värt yrl<esetislm ansvar enligt 
dessa Iu'av. 

Vi anser att de revisionsbevis vi hal' inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vAra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställandc direktören som hal' ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den gel' 
en rättvisande bild enligt Ärsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även föl' den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig föl' 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 dh'ektören föl' bedömningen av 
bolagets förm1\ga att fOltsätta verl(samheten. De upplyser, när sil är tillämpligt, om förhIllIanden som kan påverka 
förmågan att f0l1sätta verl<samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avscr att likvidera bolaget, upphöra med 
verl<samheten eller inte har nägot realistiskt alternativ till att göra nägot av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mAl är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller nägra 
väsentliga felal<tigheterJ vare sig dessa beror pä oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehAller våra 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 aUtid l<ommel' att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felalctigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller til1sammans rimligen kan förväntas päverl<a de ekonomiska beslut som användare faUar med grund i 
årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vålt ansvar föl' revisionen av årsredovisningen finns på Reyjsorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisol.11sansv81.. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra IU'av enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver väl' revision av äl'sredovisningen hal' vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning föl' Norabostäder Aldiebolag för lir 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verl<ställande direktören ansvarsfrihet för l'äkenslmpsåret. 

Grundför utl'alanden 

Vi hal' utfölt revisionen enligt god l'cvisionssed i Sverige. Vålt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i fÖl'hällande till NOl'abostädcl' Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och 
hal' i övrigt fullgjort vålt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de l'evisionsbevis vi hal' inhämtat är tillräc1diga och ändamälsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som hal' ansvaret föl' 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 kl'av 
som bolagets vel'l<samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
lconsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och fÖlvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att ti1lse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsfölvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt lmntrolleras 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 föl' att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsfölvaltningen ska skötas på ett behyggande sätt. 

Reviso1'1ls ansvar 

Vårt mål beträffandc rcvisionen av fÖlvaltningen, och därmed värt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis föl' att med elll'imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller vcr1<ställande 
direktören i nägot väsentligt avseende: 

företagit nägon ätgärd eller gjOlt sig skyldig till nägon försummelse som lmn föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

pA. något aUllat sätt handlat i strid med akticbolagslagen, ål'sl'cdovisningslagen eHer bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vlht 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med al<tiebolagslagcll. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säl<erhet, men ingen garanti föl' att en revision som utförs enligt god 
l'evisionssed i Sverige alltid lmmmer att upptäc1<a 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. 

En ytterligare beskrivning av vc'nt ansvar föl' revisionen av förvaltningen finns på Revisol'sinspeldionens 
webbplats: www.l.evisorsinspel<tionen.se/revisornsansv81.. Denna besl<l'ivning är en del av revisionsberättelsen. 

Ör /Jo d l..mars 2018 
Ö tt{~g l'icewatel'houseCoopel's AB 
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GRANSICNINGSRAPPORT 

Till ål'sstiimman i 

Norabostäder Aktiebolag 
Org nr 556470-7569 

Jag har granskat verksamheten i Norabostäder Aktiebolag för räkenskapsåret 2017. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och 
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utfårts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i 
kommunal verksamhet. GransImingen har genomförts med den imiktning och omfattning 
som behövs får att ge rimlig grund får bedömning och prövning. Samplanering hal' skett 
med bolagets godkända revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Jag anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden nedan. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

Nora den 9 mars 2018 

t~l~t~~~~ 
Av fullmäktige i Nora kommun utsedd lekmannarevisor 



NORABOSTÄDER AB Antagen 2018-03-01 

BEFOGENHETS- OCH ATTESTINSTRUKTION 

Giltighet 
Denna instruktion har antagits av bolagets styrelse den 1 mars 2018, 
Instruktionen ska årligen ses över och antas vid styrelsens första ordinarie sammantrade. 
Förilndringar under året antas vid styrelsens nästkommande ordinariesammanstrade. 

Övergripande bestämmelser 
Följande handlingar skall attesteras enligt denna instruktion: 

• Allt räkenskapsmaterial, d.v,s. alla direkta underlag för bokföring, 
• Fakturerings/kredlteringsunderlag. 
• Underlag för interndebiteringar och liknande handlingar, 
• Underlag för löneberakningar. 
• Inköpsanmodan, i förekommande fall 
• Leverantörsfakturor 

Kontrakt, avtal och liknande handlingar ska anses vara atlesterade i och med att de undertecknats av 
person som har befogenhet att underteckna handlingen, 

Ansvarig för att attestkontroll sker ar ekonomichefIekonomiassistent. 

Attestering skall ske före bokföring och eventuell betalning. 

Överordnad får alltid attestera handling som underordnad har atlesträtt för. 

Ingen får attestera kostnader och intäkter som berör vederbörande personligen utan detta skall alltid 
ske av överordnad chef. 

VD:s kostnader 
Kostnader som huvudsakligen berör VD personligen, såsom t ex rese- och representationskostnader, 
attesteras av styrelseordföranden. 

Leverantörsfakturahantering 
Faktura som inte ar markt med vår referens eller kontering returneras till leverantören. 
Kontroll av faktura ska ske omgående så att betalningstiden kan hållas, 
Faktura som berör HLU ska registreras i HLU-systemet 
Totalbeloppet på fakturan får ej andras, 

Sakgranskning/Förattest 

Innebär: 
Att konteringen är riktig. 
Att priserna ar de riktiga enligt offert eller annan överenskommelse. 
Att överenskomna rabatter ar angivna på fakturan, 
Att betalningsvillkor är 30 dagar neUo. 
Att varan eller tjänsten ar levererad i enlighet med fakturan 
Ansvar för kostnaden 
Ansvar för att eventuell utfakturering verkstillIs 
Ansvar för att ekonomiavdelningen omgående meddelas om faktura ej skall betalas 
Ansvar för att ekonomiavdelningen omgående meddelas om faktura helt eller delvis skall krediteras 

Utförs av: 
Ekonomichef, Fastighetschef, bostads-/lokalchef, Förvaltare 



NORABOSTÄDER AB 

SlutaUest 
Innebär: 

Antagen 2018-03-01 

Att prisgranskning och best yrkan har gjorts av behörig person. 
Att konteringen är riktig 
Kontroll att kostnaden är rimlig 
Ansvar för kostnaden 

Utförs av: 
VD, styrelseordförande eller den VD skriflIigen delegerar till 

Styrelsen har delegerat befogenhet samt attesträtt enligt nedan: 

Personal 
Löneunderlag 
Utbetalningslista löner 
Anställning av personal 
Anställning av övrig personal 
Lönerevision VD 
Lönesättning övrig personal 

Leverantörsfakturor 
Slutattest 
SakgranskningiFörattest 

Beställning 
< 200.000 kr, inom antagen budget 
> 200.000 kr 

Investering inom budget alt < 10 pbb 
Investering > 10pbb utanför an!. budget 

Övrigt 
Kassaverifikationerlbokföringsorder 

Hyreskontrakt uthyrning bostad, bilplats 

Hyreskontrakt uthyrning lokaler 

Beslut om avhysning 

Utlämnande av handling 

(Signaturförteckning, se bilaga 1) 

Nora 2018-03-01 

Respektive chef 
VD, ekonomichef, styrelseordförande 
Styrelse avseende VD och personal i ledande befattning 
VD 
Styrelseordförande 
VD 

VD, styrelseordförande eller den VD skriftligen delegerar till 
Ekonomichef, Fastighetschef, Bostads-Ilokalchef, Förvaltare 

Ekonomichef, Fastighetschef, Bostads-Ilokalchef, Förvaltare 
VD 

VD 
Styrelse 

VD, ekonomichef 

Uthyrare 

VD, bostads-Ilokalchef 

VD, bostads-Ilokalchef 

VD, styrelseordförande 

~~~~~6c; =- / 
Bror-Erik Isr~(s;on (' onica und berg 
Styrelseordförande Vice ordförande 


