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Arsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2015 för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 2015 års resultat uppgår till ett, underskott med 

2 348 659 kronor. Underskottet beror på skatt på tidigare års resultat. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
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Fastställelselntyg 
Undertecknad VD Intygar härmed, dels att den här kopian av 
11rsredovlsnlngen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och 
balansräkningen fastställts pi! ordinarie bolagsstämma den __ 2016. 
Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens och verkställande 
direktörens förslag till resultatdisposition. 

Kopparberg, 2016-

Bolagets VD 



Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB har till ändam~I att uppföra och 
hyra ut lagerutrymmen i syfte att främja näringslivets utveckling i 
Ljusnarsbergs kommun. Verksamheten bedrivs I enlighet med 
kommunallagens lokallserlngsprlnclp samt självkostnadsprlnclp. 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB slutförde färdigställandet av en 
lagerbyggnad år 2011. Från och med mars 2011 har den hyrts 
ut till Kopparbergs Bryggeri AB. 

Stryrelsen och VD gör bedömningen att bolaget har uppfyllt 
sitt ändamål med verksamheten under räkenskapsåret 2015. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Hyror är erlagda enligt avtal. Bolagets l~n till ägaren har likaledes 
amorterats enligt plan. 

I samband med bokslutet har det uppdagats att de skattemässiga 
avskrivningarna för taxeringsår 2012-2015 har varit för höga. Detta 
medför en högre skattekostnad I 2015 års bokslut. 

Kontrollbalansräkning 
Rättelser av tidigare års deklarationer har gjorts eftersom de skatte
mässiga avskrivningarna p3 lagerbyggnden varit för höga. Detta 
resulterar I att kapitalet I 2015 års bokslut är förbrukat. Kontrollbalans
räkning har upprättats. Första kontrollstämma har beslutet att verksam
heten ska bedrivas vidare. 

FlerSrsöverslkt 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 5 485 000 5 555 000 5 700 000 6 000 000 
Resultat eft finansiella post 262 460 -58 324 
Soliditet neg 0,18% 

Arets resultat -2 884 874 

Förslag t ill v instdisposition 
TIii årsstämmans förfogande st3r följande vinstmedel: 

Balanserade vlnstmedel 
Arets resultat 

i ny räkning överförs 

kronor 

kronor 

16 470 
0,32% 

815 
-2 884 874 
-2 884 059 

-2 884 059 
-2 884 059 

Vad beträffar företagets resultat och ställnlng I övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande boksluts
kommentarer. 

f< 

57 805 
0,24% 



Resultaträkning 
2015-01-01 2014-01-01 

Beloee I kr Not 2015-12-31 2014-12-31 
R!Srelselntäkter, lagerf!Srändrlngar m.m. 
Nettoomsättning 5 485 000 5 555 000 
Summa r!Srelsens Intäkter 5 485 000 5 555 000 

Rörelsekostnader 
övriga rörelsekostnader ·134 640 -172 078 
Av- och nedskrivningar av materlella och 
Immateriella anläggnlngstlllgSngar -4 500 000 -4 500 000 
RÖRELSERESULTAT 850 360 882 922 

Flnanslella poster 

Övriga ränteintäkter o llkn resultatposter 275 1 535 
Räntekostnader o llkn resultatposter -588 175 -942 781 
Summa flnanslella poster 262 460 -58 324 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 262 460 -58 324 

Skatt pS Srets resultat 5 -3 147 334 0 

ÅRETS RESULTAT -2 884 874 -58 324 

~ 
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Balansräkning 
Belopp I kr 

TILLGÅNGAR 

Anläggnlngstlllgångar 
Materie/la anläggn/ngstll/gängar 
Byggnader 

Summa anläggnlngstlllgångar 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 
Kundfordringar 

Avräkn skatter och avgifter 
Skattefordran 

Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

1 

2015-12-31 2014-12-31 

23 250 000 27 750 000 
23 250 000 27 750 000 

575 000 
16 038 

0 
0 

880 116 
1 471154 

575 000 
8 412 

67 330 
35 000 

579 045 
1 264 787 

24 721 154 29 014 787 
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Balansräkning 
Belope I kr Not 2015·12·31 2014·12·31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget l<apltal 2 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (1000 aktier) 50 000 50 000 
Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 815 59 139 
Årets resultat -2 884 874 -58 324 
summa eget kapital -2 834 059 50 815 

Långfristiga skulder 
Skuld till Ljusnarsbergs kommun 3 19 087 500 23 587 500 

Kortfristiga skulder 
Kortfristig del av l~ngfrlstlg skuld 4 500 000 4 500 000 
Leverantörsskulder 0 0 
övriga skulder 219 104 230 000 
Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 4 668 606 646 472 
Skatteskuld 5 3 080 003 0 

8 467 713 5 376 472 

Summa skulder 27 555 213 28 963 972 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 721 154 29 014 787 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
Belopp I kr 2015-12-31 2014-12-31 
Ställda sllkerheter I nga Inga 

Ansvarsförblndelser Inga Inga 
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Noter med redovisnlngsprlnclper och bol<slutskommentarer 
Belopp I kr om Inget annat anges 

Allmänna redovlsnlngsprlnclper 
Arsredovlsnlngen har upprättats I enlighet med BFNAR 2008:1 
Arsredovlsnlng I mindre aktiebolag, VIiket kan Innebära en bristande 
j ämförbarhet mellan räkenskapsSret och det närmast föregSende 
räkenskapsSret. Jämförelsetalen har Inte räknats om. 
Arsredovlsnlngen för det närmast föregSende räkenskapsSret lämnas 
som bllaga. 

Redovisning av Intäkter 
Hyreslntäkter redovisas I den period uthyrningen avser . 

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

Materie/la och Immateriella an/äggnlngst/1/gängar 
Materiella och Immateriella anläggnlngstlllgSngar redovisas tlll 
anskaffnlngsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs 
systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Nedskrivning sker vid 
bestSende värdenedgSng. 

Inkomstskatt 
Aktuell skatt för räkenskapsåret sSsom den redovisas I 
resultaträkningen Innehåller lirets skattekostnad eller skatteintäkt 
och tidigare perioders skattekostnader eller skatteintäkter. 

Not 1 Byggnader 

2015 2014 
Ingl!ende anskaffnlngsvårde 45 000 000 45 000 000 

Utgllende anskaffnlngsvärde 45 000 000 45 000 000 

Inol!ende avskrivningar -17 250 000 -12 750 000 
- Arets avskrivning -4 500 000 -4 500 000 
UtgSende avskrivning -21 750 000 -17 250 000 

Redovisat vl!rde 23 250 000 27 750 000 

Not2 Eget kapital 

Aktie· Reserv- Balanserat 
Kapital fond resultat 

Vid Arets början 50 000 0 815 

Arets resultat ·2 884 874 
Vid Arets slut so 000 0 ·2 884 059 

Not3 Långfristiga skulder 
2015-12-31 2014·12-31 

LAngfrlstlga skulder som förfaller till 
betalning senare an fem Ar ett balansdagen 0 0 

Not4 Upplupna kostnader och f!lrutbetalda Intäkter 

2015-12-31 2014-12-31 
Upplupna utglftsrantor 178 606 156 472 
Förutbetalda hyreslntåkter 460 000 460000 
Övriga Interimsskulder 30 000 30 000 

~ 
668606 646 472 
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Not S Skatteskuld 

Korrigering av tidigare Ars skatt 
Arets skatteskuld 

Kopparberg, 2016· e '-1 · -Z. '2. 

Arne Eklund ,· . . -~ 
I / .'</ •i '· " • ' ' / '(.'.',.<:-( -·,. . ' . 

Ulf Hilding 

~~1 

2015-12-31 2014-12-31 

2 477 098 
602 905 

3 080 003 
0 
0 

Anttl Tsupukka / ' 

4v, J-f) . I ~v r {l /c.q 

Astrid Dahl 

c/;li~v:!JtiL(} 
Ronnie Edvards; no l 

.Q~t (Jvj'v-
Gert Stark 

Q lt,vS~ r.'c_ 

,~ 
Bo Wallströmer 
Verkstallande direktör 

Min revlslons~ råt?else har lämnats den Z b ~ p ,.· I 2. C I b 

Aukt lserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Ljusnarsbergs Kommunlager AB, org.nr 556806-2656 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB för Ar 2015. 

Styrelsens och verkställande dil'ektö1·ens ansvar for 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
A.rsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehAller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 
min revision.Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Audi ting och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i §.rsredovisningen, vare sig dessa beror pA 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ljusnarsbergs Kommunlager AB för Ar 2 015. 

Styrelsens och vel'kställande direktö1·ens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisoms ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

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

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

2016 

Enligt min uppfattning har ärsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden ( 
rättvisande bild av Ljusnarsbergs Kommunlager AB:s finansiella in 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är Peter öde an 
förenlig med årsredovisningens ÖViiga delar. Aukt riserad revisor 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 



Ljusnmbcrgs l{ommunlngcl' AB (556806-2656) 

KonlrollbalnnsrHknlng 2015-12-31 

'flllgAn&RI" 

Anlfta&nl1gstlll1Angu 
MafeåcHaanJ111ninaUillsJngar 
Byggnader och mark 

Sumnia aolH,cnlngsllllgbgRr 

Om1ltlnln1stlll1Angar 
Varulager 
Kundrordringar 
Ovriaa koorristiaa fordringar 
Skauerordringor 
FOrulbelaldl koSlnadcr och upplupna 
Kassa och Bank 
Summn omslllnln&sllllglngar 

Summ1111tcA01ar 

Skul~cr och eget lmpllal 

Ungrrisliaa 1kuldcr 
Summn lhgfrlsllgn skuMcr 

Kortfrjsfia• sku]der 
Korlfrislig del av IAngfristig skuld 
Skalleskulder 
Ovrlga skulder 
UppU:oslnader och fOrutbct. lnllkler 
Summa kortrrlsllan skulder 

Summa Skulder 

Eaet kapltnl 
Bundef CSCI bpifp] 
Alccieknpi11I 
Reservfond 

fdnmthplJaJ 
Balanserad vinsl eller ll>rlust 
Årets resultat 

Summn ccct knpltnl 

Sumn1A Skulder och cgcl knpllnl 

Arne Eklund / / 
.., A_/ ,,. ( ) •. ,·· · · 
' (..: [ .( .. ; .. /:··· '( 

Dnlnnsrftknlna 

23250000 

23 lSO 000 

0 
575 000 
16038 

Q 

0 
880116 

I 471 154 

24 721 154 

19 087 soo 
19 087 500 

HOOOOO 
3000003 

219104 
668606 

8467 713 

27SSS 213 

50000 

615 
-2884674 

-l 834 OS9 

24711154 

Justering 
Ko1troll

bnlansrAknlng 

23 250000 

l32S0000 

0 
675000 
16038 

0 
0 

880116 
I 41J 154 

24 711 IS4 

19087 soo 
19 087 500 

4500000 

219104 
668606 

8 467 713 

27 sss 213 

soooo 

815 
-2884874 

-2 834 059 

24721154 

Janeric Bjorlunan , " 

cr-- ~f"b--c--~ 
.) 
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Revisorns ytt,.ande över g1•anskning av kont,-ollbalansräkning enligt 
25 kap.13 § aktiebolagslagen 

Till bolagsstämman i 

IJusnarsbergs Kommunlager AB, org.nl' 556806-2656 

Jag har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2015-12-31. 

Styrelsens ansvarfö1• TwntJ•ollbalansräkningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen 
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehäller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revis01-ns ansvm· 

Mitt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen 
uppfyller aktiebolagslagens krav. Jag har utfört granskningen i enlighet med RevR 1 Granskning au kontrollbalansräkning. 
Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med 
begränsad säkerhet kunna uttala mig om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. 
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i kontrollbalansräkningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken för väsentliga fel i 
kontrollbalansräkningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar kontrollbalansräkningen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. Granskningen har i huvudsak begränsats till analytisk granskning av 
kontrollbalansräkningen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed 
på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis jag harinhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

Grundat på min granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller 
aktiebolagslagens krav. 

Öm'iga upplysningm· 

Detta yttrande är endast avsett som underlag till kontrollstämman enligt 25 kap. 15 § aktiebolagslagen och är inte avsett att 
användas för något annat ändamål. 

Kopparberg den 21 a ril 2016 


