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Styrelsen och verkställande direktören för Öckerö Fastighetsservice AB får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Förvaltningsberättelse
Bolaget är ett rent holdingbolag och äger aktierna i Öckerö Bostads AB. Öckerö Fastighets AB innehar 40 000

aktier (100 %) i Öckerö Fastighetsservice AB.
Samtliga belopp i årsredovisningen redovisas i SEK om inget annat anges.

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Soliditet (%)

-25

-21

-14

-14

-16

56696

56697
100

56698
100

53112
100

40097

100

100

Information om verksamheten

Ägandeförhållanden
Bolaget ägs till 100 % av Öckerö Fastighets AB
Styrelse och revisorer
Styrelsen har följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Fredrik Lönn, ordförande
Jan-Åke Simonsson, 1:e vice ordförande
Fredrik Gustavsson
Lennart Samuelsson
Robertho Settergren
Anna Skrapste
Hans Andreasson, VD

Under perioden 2020-01-01-2020-05-07 var Annika Westh ordförande och Tommy Wallhult ledamot
Under perioden 2020-05-08-2021-02-18 var Tommy Wallhult ordförande
Under perioden 2020-06-15-2021-02-18 var Fredrik Lönn ledamot och därefter ordförande
Till revisorer under gångna verksamhetsåret har utsetts:
Hans Gavin, auktoriserad revisor (EY)
Paul Magnusson, lekmannarevisor
Annelie Sundling, lekmannarevisor
Bolagsinformation
Namn Öckerö Fastighetsservice AB
Organisationsnummer 556943-5018
Säte öckerö kommui
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Väsentliga faktorer som påverkar bolaget
Bolaget bedriver ingen verksamhet utan äger endast aktier i dotterbolaget Öckerö Bostads AB. Dotterbolaget
redovisar positiva resultat vilket gör att bokförda värden på aktier i dotterbolagen kan försvaras. Inga

väsentliga yttre faktorer påverkar idag bolagets ställning inför framtiden.
Framtidsutsikter
Såväl bolaget som dotterbolaget prognostiserar fortsatta överskott.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserat resultat 16613751
årets

resultat

O

16613751
disponeras så att
i ny räkning överföres 16 613 751
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Öckerö Fastighetsservice AB
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2020-01-01-

2019-01-01-

2020-12-31

2019-12-31

-24 750
-24 750

-21 000

-24 750

-21 000

o
o

-78

Resultat efter finansiella poster

24750

-21 078

Bokslutsdispositioner

24750

29233

Resultat före skatt

o

8155

Skatt på årets resultat

o

o

Årets resultat

o

8155

Resultaträkning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not

1-2

-21 000

-78

^
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Öckerö Fastighetsservice AB
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Balansräkning

2020-12-31

2019-12-31

Andelar i koncernföretag

56 620 000

56 620 000

Summa anläggningstillgångar

56 620 000

56 620 000

61 856
33

61 856
33

61889

61889

Kassa och bank

13950

15129

Summa omsättningstillgångar

75839

77018

56 695 839

56697018

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag

Övriga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

^
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Öckerö Fastighetsservice AB
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Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

40 000 000
40 000 000

40 000 000
40 000 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Arets resultat

16613751 16605596
O 8155
16 613 751 16 613 751

Summa eget kapital

56 613 751

56 613 751

56 017
3 571
22 500
82 088

70 767
12 500
83 267

56 695 839

56 697 018

Balanserad vinst

Kortfristiga skulder
Skulder koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUIVIMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

^
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Förändring av eget kapital
Antal aktier;
Kvotvärde:

40 000
1 000

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut

Reservfond

Balanserat
resultat

resultat

Summa

40 000 000

o

16605596

8155

56613751

-8155

o

8155
o
16613751

av

årets årsstämma:
Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Arets

Aktiekapital

40 000 000

o
o

o
56613751

^
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Öckerö Fastighetsservice AB
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1,
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Koncernförhållanden

Öckerö Fastighetsservice AB ägs till 100 % av Öckerö Fastighets AB (org.nummer 556495-9665, säte
Öckerö). Ingen koncernredovisning upprättas med hänvisning till bestämmelserna i Arsredovisningslagens 7

kap §2 då bolaget ingår i upprättad koncernredovisning i moderbolaget Öckerö Fastighets AB.

Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Noter
Not 1 Övriga externa kostnader

Revisionsarvode
Bankkostnader
Övriga externa kostnader

2020-01-01-

2019-01-01-

2020-12-31

2019-12-31

-23 000

-13000

-750

-250

-1 000

-7750

-24 750

-21 000

Av årets externa kostnader utgör O kr (O kr) koncerninterna poster.

^

^
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Öckerö Fastighetsservice AB
Org. nr 556943-5018
Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej ubetalats.
2020-01-01-

2019-01-01-

2020-12-31

2019-12-31

14%
86%
0%
100%

29%
71%
0%
100%

2020-01-01-

2019-01-01-

2020-12-31

2019-12-31

24750
24750

29233
29233

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 3 Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

Not 4 Andelar i koncernföretag
Kapital-

Rösträtts-

Antal

Namn

andel

andel

andelar

2020-12-31

Öckerö Bostads AB

100%

100%

40000

56 620 000
56 620 000

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556943-4995

Öckerö

63772318

4703123

Öckerö Bostads AB

Andelar i Öckerö Bostads AB består av 40 000 000 kr aktiekapital och 16 620 000 kr ovillkorat
aktjeägartillskott.
Not 5 Vinstdisposition
2020-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserat resultat
årets resultat

16613751
o
16613751

disponeras så att

i ny räkning överföres

16 613 751
r-

-^ ft.
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Öckerö Fastighetsservice AB
Org. nr 556943-5018

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupet revisionsarvode

2020-12-31

2019-12-31

22500
22500

12500
12500

Not 7 Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga kända händelser har hänt efter balansdagen vilken/vilka bedöms kunna materiellt påverka bokslutet..
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Öckerö Fastighetsservice AB
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öckerö den 8 mars 2021

^Mjt^
Fredrik Lönn
Ordförande

l^c/
Lennart Samuelsson

Robertho Settergren

»)an-Ake Simonsson

Anna Skrapste

fans Aridreasson

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats <^ ^/s ^°^

EY
Hans Gyd\n

Auktoriserad revisor

Building a better
working world

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i öckerö Fastighetsservice AB, org.nr 556943 - 5018

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Öckerö Fastighetsservice AB för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnlngslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Öckerö Fastighetsservice AB:s flnansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen ar förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultatrakningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Rei/isoms an-

svar. Vi är oberoende l förhållande till öckerö Fastighetsservice AB enligt god revlsorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetlska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revlsionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styreteens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvlsande bild enligt årsredovlsningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
Inte Innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror pä oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmäga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tilllämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styretsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål Sr att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att ärsredovisningen som helhet inte Innehåller några väsentliga felaktlgheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttatanden. Rimlig säkerhet Sr en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentllgheter eller misstag och anses vara väsent-

liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

A member firm of Ernst & Young Globs! Limtted

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

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-

ligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revlsionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter ar
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan Innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den det av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgarder som ar lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivlteten i den interna kontrollen.

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

• drar vi en slutsats om ISmptigheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revlsionsbevlsen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser såd-

ana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osa-

kerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysnlngar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som

inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag Inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och Innehållet l årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-

nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla Iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi Identifierat.

^

Building a better
worlting world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för öckerö Fastighetsservice AB för räkenskapsåret 2020
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-

svar. Vi är oberoende i förhållande till öckerö Fastighetsservice AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revlsionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styreteens och verkställande direktörens ansvar

Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositjoner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsoliderlngsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

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

vänder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgarder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebar att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhällanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag förvart uttalande om styrelsens för-

slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den ^'l

2021

Ernst & Young AB

Hans Gavii

Auktoriserad revisor

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas pä ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
värt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i nägot väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

• på nägot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed värt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
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GRANSKNINGSRAPPORT
Till bolagsstämman i Öckerö Fastighetsservice AB Org.nr 556943-5018
iTiljl kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har

planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts på ett
änAamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna
konb-ollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning föreligger inte.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.
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Anne-Lie Sundling J Paul Magnusson
Av kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor

