
Arsredovisning 
for 

Norra Skogen i Arboga Fastighets AB 

556845-6494 

Rakenskapsaret 

2022



Norra Skogen i Arboga Fastighets AB 

Org.nr 556845-6494 

Styrelsen och verkstallande direktéren for Norra Skogen i Arboga Fastighets AB avger féljande 

arsredovisning for rakenskapsaret 2022. 

Forvaltningsberattelse 

Information om verksamheten 

Bolaget skall aga och forvalta fastigheter och darmed férenlig verksamhet. Bolaget startade sin 

verksamhet 2011. 

Bolaget ager fastigheten Norra Skogen 1:149 i Arboga kommun. 

Féretaget har sitt sate 1 Arboga. 

Flerarséversikt (Tkr) 2022 
Nettoomsattning 5 184 

Resultat efter finansiella poster 3 162 

Soliditet (%) 18,5 

Forandringar i eget kapital 
Aktie- 

kapital 

Belopp vid arets ingang 100 000 

Disposition enligt beslut 
av arsstémman: 

Arets resultat 
Belopp vid arets utgang 100 000 

Forslag till vinstdisposition 

2021 

3 273 

1 646 

15,5 

Balanserat 

resultat 

3 484 235 

1 325 685 

4 809 920 

Styrelsen foreslar att till forfogande staende vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 

arets vinst 

disponeras sa att 

i ny rakning dverféres 

2020 

3 190 

1 886 

11,9 

Arets 

resultat 

1 325 685 

-1 325 685 

888 028 

888 028 

4 809 920 

888 028 

5 697 948 

5 697 948 

2019 

3 230 

1 482 

7,3 

1 (8) 

2018 

3 161 

1 146 

8,2 

Totalt 

4 909 920 

0 

888 028 

5 797 948 

Foretagets resultat och stallning i 6vrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansraékning med noter. 
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Resultatrikning 

RGrelsens intakter 

Nettoomsattning 

Ovriga rérelseintakter 

RGrelsens kostnader 

Fastighetsforvaltning 

Ovriga externa kostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anlaggningstillgangar 

RGrelseresultat 

Resultat fran finansiella poster 

Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter 
R4ntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Resultat fore skatt 

Skatt pa arets resultat 

Arets resultat 

Not 2022-01-01 

-2022-12-31 

5 183 989 

360 

5 184 349 

-701 558 

-145 245 

-613 668 

-1 460 471 

3 723 878 

360 

-561 940 

-561 580 

3 162 298 

-2 000 000 

1 162 298 

-274 270 

888 028 

2 (8) 

2021-01-01 

-2021-12-31 

3 273 734 

11 070 

3 284 804 

-560 643 

-63 954 

-613 679 

-1 238 276 

2 046 528 

0 

-400 862 

-400 862 

1 645 666 

0 

1 645 666 

-319 981 

1 325 685 
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Norra Skogen i Arboga Fastighets AB 

Org.nr 556845-6494 

Balansrikning 

TILLGANGAR 

Anlaggningstillgangar 

Materiella anliggningstillgangar 

Byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anliggningstillgangar 

Omsittningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Ovriga fordringar 
Foérutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Kassa och bank 

Summa omsittningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

Not 2022-12-31 

25 795 468 

0 

25 795 468 

25 795 468 

0 

410 836 

7 796 

418 632 

5 209 640 

5 628 272 

31 423 740 

3 (8) 

2021-12-31 

26 245 312 

0 

26 245 312 

26 245 312 

4058 

4 329 

71395 

15 982 

5 431 296 

5 447 278 

31 692 590 

x
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Balansrakning Not 2022-12-31 2021-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 100 000 100 000 

100 000 100 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller férlust 4 809 920 3 484 235 

Arets resultat 888 028 1 325 685 
5 697 948 4 809 920 

Summa eget kapital 5 797 948 4 909 920 

Avsattningar 
Uppskjuten skatteskuld 575 571 518 726 

Summa avsattningar 575 571 518 726 

Langfristiga skulder 6 
Skulder till kreditinstitut 12 285 000 12 555 000 

Skulder till koncernféretag 11 577 824 12 335 111 

Summa langfristiga skulder 23 862 824 24 890 111 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 270 000 270 000 
Leverantérsskulder 63 382 101 096 

Skulder till koncernféretag 10313 28 113 

Aktuella skatteskulder 692 280 753 219 

Ovriga skulder 36 560 106 892 
Upplupna kostnader och férutbetalda intakter 114 862 114513 

Summa kortfristiga skulder 1 187 397 1 373 833 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 423 740 31 692 590 

C



Norra Skogen i Arboga Fastighets AB 5 (8) 

Org.nr 556845-6494 

Noter 

Not 1 Redovisnings- och virderingsprinciper 

Allminna upplysningar 
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Arsredovisning 

och koncernredovisning (K3). Detta ar forsta gangen BFNAR 2012:1 tillampas. 

Intaiktsredovisning 
Intakter har tagits upp till verkligt varde av vad som erhallits eller kommer att erhallas och redovisas i 

den omfattning det ar sannolikt att de ekonomiska fordelarna kommer att tillgodogéras bolaget och 

intakterna kan beraknas pa ett tillf6rlitligt satt. 

Anlaiggningstillgangar 
Immateriella och materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjart 6ver den férvantade nyttjandeperioden med hansyn till vasentligt restvarde. 

Féljande avskrivningstider tillampas: 

- Stomme och grund 100 ar 
- Tak 40 ar 

- Fasadbekladnad 40 ar 

- Intre ytskikt 25 ar 

- Installationer 30 ar 

- Markanlaggningar 20 ar 

Inkomstskatter 
Total skatt utgérs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatrakningen, utom da 

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhérande skatteeffekter redovisas 1 

eget kapital. 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt avser inkomstskatt fér innevarande rakenskapsar samt den del av tidigare rakenskapsars 

inkomstskatt som annu inte redovisats. Aktuell skatt beraknas utifran den skattesats som giller per 

balansdagen. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt ar inkomstskatt som avser framtida rakenskapsar till foljd av tidigare handelser. 

Redovisning sker enligt balansrakningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 

och uppskjutna skattefordringar pa temporara skillnader som uppstar mellan bokforda respektive 

skattemassiga varden for tillgangar och skulder samt for Svriga skattemassiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beraknas utifran gallande skattesats pa balansdagen. Effekter av 

forandringar i gallande skattesatser resultatfors i den period forandringen lagstadgats. Uppskjuten 

skattefordran redovisas som finansiell anlaggningstillgang och uppskjuten skatteskuld som avsattning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemassiga avdrag 

redovisas i den omfattning det ar sannolikt att avdragen kan avraknas mot framtida skattemassiga 

éverskott. 
a
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Pa grund av sambandet mellan redovisning och beskattning sarredovisas inte den uppskjutna 

skatteskulden som ar hanférlig till obeskattade reserver. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsattning 
Rorelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointikter samt intéktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intékter och kostnader men fore bokslutsdispositioner och skatter. 

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

balansomslutning. 

Uppskattningar och bedémningar 
Upprattandet av bokslut och tillampning av redovisningsprinciper, baseras ofta pa ledningens 

bedémningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt da bed6mningen 

gérs. Uppskattningar och bedémningar ar baserade pa historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 

som under radande omstandigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa anvands for att bedéma de 

redovisade vardena pa tillgangar och skulder, som inte annars framgar tydligt fran andra kallor. Det 

verkliga utfallet kan avvika fran dessa uppskattningar och bedémningar. Uppskattningar och antaganden 

ses Over regelbundet. 

Inga vasentliga kallor till osakerhet i uppskattningar och antaganden pa balansdagen bedéms kunna 

innebira en betydande risk for en vasentlig justering av redovisade varden fér tillgangar och skulder 

under nasta rakenskapsar. 

Not 2 Uppgifter om moderforetag 

Moderféretag i den minsta koncern dar féretaget ingar och som upprattar koncernredovisning ar 

Sturestadens Fastighets AB med organisationsnummer 556167-2063 med sate i Arboga. 

Not 3 Rintekostnader och liknande resultatposter 
2022 2021 

Rantekostnader och liknande resultatposter som avser skulder 
till koncernféretag 242 713 194 254 

Ovriga rantekostnader 319 227 206 608 
561 940 400 862 

‘4
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Not 4 Byggnader och mark 

Ingaende anskaffningsvarden 

Inké6p 
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 

Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingdende anskaffningsvarden 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

Not 6 Langfristiga skulder 

Skulder som ska betalas senare an fem ar efter balansdagen 

Not 7 Stallda sikerheter 

Fastighetsinteckning 

2022-12-31 

30 747 703 

163 824 

30 911 527 

-4 502 391 

-613 668 

-5 116 059 

25 795 468 

2022-12-31 

1 499 453 

1 499 453 

-1 499 453 

-1 499 453 

0 

2022-12-31 

11 052 000 

11 052 000 

2022-12-31 

15 000 000 

15 000 000 

7(8) 

2021-12-31 

30 747 703 

30 747 703 

-3 888 712 

-613 679 

-4 502 391 

26 245 312 

2021-12-31 

1 499 453 

1 499 453 

-1 499 453 

-1 499 453 

2021-12-31 

11 322 000 

11 322 000 

2021-12-31 

15 000 000 

15 000 000 

o
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Resultat- och balansrakningen kommer att frelaggas pa arsstémma for faststallelse. 

Arboga den 9 februari 2023 

exon i, bt 
Mats Ohgt 
Ordférande 

Torbjorn Persson 

Mila Metsanrst 
exander Knutsson Mikael Dahlqvist 

fle | = 

L Kjell a HangOlof Lund 

Hale 
Hakan Larsson 

Verkstallande direkt6r 

  

Var revisionsberattelse har lamnats 23 £04 non 2023 

  

Fredrik Eklu Sjédén 

Auktoriserad revisor



Revisionsberattelse 
Till bolagsstamman i Norra Skogen i Arboga Fastighets AB, org. nr 556845-6494 

Rapport om arsredovisningen 
  

Uttalanden 

Vi har utfért en revision av arsredovisningen fér Norra Skogen i Arboga Fastighets AB fér ar 2022. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande 
bild av Norra Skogen i Arboga Fastighets ABs finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt 
arsredovisningslagen. Férvaltningsberattelsen ar férenlig med arsredovisningens 6vriga delar. 

Vi tillstyrker darfér att bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. 
  

Grund for uttalanden 

Vi har utfért revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt dessa standarder 

beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 4r oberoende i férhallande till Norra Skogen i Arboga Fastighets AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i 6vrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och Andamalsenliga som grund for vara uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar 

Det 4r styrelsen och verkstallande direktéren som har ansvaret for att 
arsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 

arsredovisningslagen. Styrelsen och verkstallande direktéren 
ansvarar Aven for den interna kontroll som de bedémer ar nédvandig 

for att uppratta en arsredovisning som inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 

misstag. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkstallande direktéren for bedémningen av bolagets formaga att 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida 
arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, 
och att lamna en revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. 
Rimlig sakerhet ar en hég grad av sakerhet, men 4r ingen garanti for 

att en revision som utférs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan 
finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan férvantas paverka de ekonomiska beslut som 
anvandare fattar med grund i arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omndéme 
och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. 
Dessutom: 

— identifierar och bedémer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i 

arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 
misstag, utformar och utfér granskningsatgarder bland annat 

utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar 
tillrackliga och Andamalsenliga fér att utgéra en grund for vara 
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet 
till foljd av oegentligheter ar hégre an for en vasentlig felaktighet 
som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden, 
felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en forstaelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse fér var revision fér att utforma 
granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till 

omstandigheterna, men inte for att uttala oss om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

fortsatta verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om 
forhallanden som kan paverka férmagan att fortsatta verksamheten 
och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillampas dock inte om styrelsen och verkstallande direktéren 
avser att likvidera bolaget, upphéra med verksamheten eller inte har 
nagot realistiskt alternativ till att gora nagot av detta. 

—— utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som 
anvands och rimligheten i styrelsens och verkstallande 
direktérens uppskattningar i redovisningen och tillhérande 
upplysningar. 

—  drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen och 
verkstallande direkt6éren anvander antagandet om fortsatt drift 
vid upprattandet av arsredovisningen. Vi drar ocksa en slutsats, 

med grund i de inhdamtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana 
handelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets formaga att fortsatta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i 
revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upplysningarna 
i arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, 

om sadana upplysningar 4r otillrackliga, modifiera uttalandet om 
arsredovisningen. Vara slutsatser baseras pa de revisionsbevis 
som inhamtas fram till datumet for revisionsberattelsen. Dock 
kan framtida handelser eller férhallanden g6ra att ett bolag inte 

langre kan fortsatta verksamheten. 

— utvarderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och 
innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningarna, och om 
arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och 

handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Vi maste ocksa 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 
  

Uttalanden 

Utéver var revision av arsredovisningen har vi ven utfért en revision av styrelsens och verkstallande direktérens forvaltning for Norra Skogen 
i Arboga Fastighets AB fér ar 2022 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust. 
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Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledaméter och verkstallande 
direktéren ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 
  

Grund for uttalanden 

Vi har utfért revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar 
oberoende i férhallande till Norra Skogen i Arboga Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och Andamalsenliga som grund for vara uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for férslaget till dispositioner 
betraffande bolagets vinst eller forlust. Vid forslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedémning av om utdelningen ar 
forsvarlig med hansyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i 6vrigt. 

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och férvaltningen av 
bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fortlopande 

bed6éma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

_ Revisorns ansvar 
Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart 
uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhdmta revisionsbevis for att med 
en rimlig grad av sakerhet kunna bedéma om nagon styrelseledamot 
eller verkstallande direktéren i nagot vasentligt avseende: 

— féretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
forsummelse som kan féranleda ersattningsskyldighet mot 

bolaget, eller 

— pa nagot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
arsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller forlust, och darmed vart uttalande om detta, ar att 

med rimlig grad av sakerhet bedéma om forslaget ar forenligt med 

aktiebolagslagen. 

Rimlig saékerhet ar en hég grad av sakerhet, men ingen garanti for att 

en revision som utférs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

att upptacka atgarder eller foérsummelser som kan foranleda 

Vasteras den 23 februari 2023 

KPMG AB 

  

redrik Eklu Sjodén 

Auktoriserad revisor 

organisation ar utformad sa att bokféringen, medelsférvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelagenheter i 6vrigt kontrolleras pa ett 

betryggande satt. 
Verkstallande direktéren ska skéta den lépande férvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
atgarder som ar nédvandiga for att bolagets bokféring ska fullgéras i 

6verensstammelse med lag och for att medelsférvaltningen ska 

skétas pa ett betryggande satt. 

ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner 

av bolagets vinst eller férlust inte ar férenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander 
vi professionellt omdéme och har en professionellt skeptisk 
installning under hela revisionen. Granskningen av férvaltningen och 
férslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig 

framst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsatgarder som utférs baseras pa var professionella 
bedémning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att 

vi fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och 
férhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg och 
overtradelser skulle ha sarskild betydelse fér bolagets situation. Vi 
gar igenom och prévar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
atgarder och andra férhallanden som ar relevanta for vart uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag fér vart uttalande om styrelsens 
forslag till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust har vi 

granskat om forslaget ar forenligt med aktiebolagslagen. 
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