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Styrelsen och verkstillande direktéren for Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB avger féljande 

arsredovisning for rakenskapsaret 2022. 

Forvaltningsberittelse 

Information om verksamheten 

Bolaget skall aga och forvalta lagerfastigheter inom Arboga kommun, bedriva uthyrning av 

entreprenadsmaskiner och lagerutrustning samt inventarier sasom kontorsutrustning och datorer samt 

idka dirmed forenlig verksamhet. 

Bolagets verksamhet startades i maj 2007. Fortifikationsverket som ar hyresgast flyttade in i fastigheten 

juli 2009. Fastighetens uthyrningsbara yta ar ca 46 800 kvm. 

Bolaget ager fastigheten Harren 3 i Arboga kommun. 

Foretaget har sitt sate i Arboga. 

Flerarséversikt (Tkr) 2022 
Nettoomsattning 55 124 

Resultat efter finansiella poster 33 111 

Soliditet (%) 12,5 

Férdndringar 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 

54 660 

30 417 

8,7 

Balanserat 

resultat 

18 774 435 

14 092 044 

32 866 479 

Styrelsen foreslar att till forfogande staende vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 

arets vinst 

disponeras sa att 

i ny rakning 6verfores 

2020 

54 963 

28 505 

5,2 

Arets 

resultat 

14 092 044 

-14 092 044 

13 111 553 

13 111 553 

32 866 479 

13 111 553 

45 978 032 

45 978 032 

2019 

54 589 

23 329 

4,9 

2018 

54 187 

18 350 

3,8 

Totalt 

32 966 479 

0 

13 111 553 

46 078 032 

Foretagets resultat och stallning i 6vrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med noter. ne
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Resultatrakning Not 

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 3 

Rantekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Resultat fore skatt 

Skatt pa arets resultat 

Arets resultat 

2022-01-01 

-2022-12-31 

55 124 386 

258 245 

55 382 631 

-4 270 401 

-414 729 

-10 850 769 

-15 535 899 

39 846 732 

1 707 186 

-8 442 440 

-6 735 254 

33 111 478 

-16 551 203 

16 560 275 

-3 448 722 

13 111 553 

2(9) 

2021-01-01 

-2021-12-31 

54 659 634 

470 842 

55 130 476 

-4 695 486 

-396 463 

-10 532 503 

-15 624 452 

39 506 024 

897 266 

-9 986 698 

-9 089 432 

30 416 592 

-13 000 000 

17 416 592 

-3 324 548 

14 092 044 

S
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Balansrakning Not 

TILLGANGAR 

Anlaiggningstillgangar 

Materiella anliggningstillgangar 

Byggnader och mark 4 

Inventarier, verktyg och installationer 5 

Pagaende nyanlaggningar och forskott avseende 

materiella anlaggningstillgangar 6 

Finansiella anlaggningstillgangar 

Fordringar hos koncernféretag 7 

Summa anlaggningstillgangar 

Omsittningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Ovriga fordringar 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Kassa och bank 

Summa omsittningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

2022-12-31 

369 497 060 

12 412 551 

0 

381 909 611 

52 409 906 

52 409 906 

434 319 517 

30 783 

1 148 728 

230 722 

1 410 233 

18 597 293 

20 007 526 

454 327 043 
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2021-12-31 

380 029 559 

0 

8 829 502 

388 859 061 

46 535 320 

46 535 320 

435 394 381 

66 423 

300 176 

224 805 

591 404 

18 722 752 

19 314 156 

454 708 537 

(yy
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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 forlust 32 866 479 18 774 435 

Arets resultat 13 111 553 14 092 044 
45 978 032 32 866 479 

Summa eget kapital 46 078 032 32 966 479 

Obeskattade reserver 11 388 203 8 837 000 

Avsattningar 
Uppskjuten skatteskuld 19 258 032 18 439 452 

Summa avsattningar 19 258 032 18 439 452 

Langfristiga skulder 8 
Skulder till kreditinstitut 268 667 426 298 667 866 
Ovriga skulder 58 500 000 58 500 000 
Summa langfristiga skulder 327 167 426 357 167 866 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 30 000 000 15 500 000 
Foérskott fran kunder 14 558 784 13 821 700 

Leverantérsskulder 70 703 1 612 248 
Skulder till koncernféretag 121 788 265 694 

Aktuella skatteskulder a 408 471 3 097 773 
Ovriga skulder 3555 017 2 937 854 
Upplupna kostnader och férutbetalda intakter 1 720 587 62 471 

Summa kortfristiga skulder 50 435 350 37 297 740 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 454 327 043 454 708 537 

v
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och varderingsprinciper 

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

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

Redovisningsprinciperna ar oférandrade jamfért med féregaende ar. 

Intiktsredovisning 
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 férdelarna kommer att tillgodogéras bolaget och 

intakterna kan beraknas pa ett tillforlitligt satt. 

Anlaiggningstillgangar 
Immateriella och materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

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

Foljande avskrivningsprocent tillampas: 

- Stomme och grund 100 ar 

- Tak 40 ar 

- Fasadbekladnad 40 ar 

- Inre ytskikt 25 ar 

- Installationer 30 ar 

- Markanlaéggning 20 ar 

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

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

eget kapital. 

Aktuell skatt 

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

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

balansdagen. 

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

Redovisning sker enligt balansrakningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 

och uppskjutna skattefordringar pa temporara skillnader som uppstar mellan bokférda respektive 

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

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

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

féraindringar i gillande skattesatser resultatfors i den period forandringen lagstadgats. Uppskjuten 

skattefordran redovisas som finansiell anlaggningstillgang och uppskjuten skatteskuld som avsattning. 

er
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Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemassiga avdrag 

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

éverskott. 

Pa grund av sambandet mellan redovisning och beskattning sdrredovisas inte den uppskjutna 

skatteskulden som ar hanforlig till obeskattade reserver. 

Koncernbidrag 
Erhallna och lamnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsattning 
Rérelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointékter samt intaktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intaékter och kostnader men fére 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 bedémningen 

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 ver regelbundet. 

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

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

under nasta rakenskapsar. 4
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Not 2 Uppgifter om moderfoéretag 
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Moderforetag i den minsta koncern dar foretaget ingar och som upprattar koncernredovisning ar 

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

Not 3 Ovriga rinteintikter och liknande resultatposter 

Ranteintikter fran koncernféretag 

Ovriga ranteintakter 

Not 4 Byggnader och mark 

Ingaende anskaffningsvarden 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 

Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingaende anskaffningsvarden 

Inkép 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 

Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat virde 

2022 

1 682 026 

25 160 

1 707 186 

2022-12-31 

480 883 446 

480 883 446 

-100 853 887 

-10 532 499 

-111 386 386 

369 497 060 

2022-12-31 

95 221 146 

12 730 821 

107 951 967 

-95 221 146 

-318 270 

-95 539 416 

12 412 551 

2021 

890 320 

6 946 

897 266 

2021-12-31 

480 883 446 

480 883 446 

-90 321 384 

-10 532 503 

-100 853 887 

380 029 559 

2021-12-31 

95 221 146 

95 221 146 

-95 221 146 

-95 221 146 

Not 6 Pagaende nyanlaiggningar och férskott avseende materiella anlaggningar 

Ingaende anskaffningsvarden 

Ink6p 

Omklassificeringar 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Utgaende redovisat varde 

2022-12-31 

8 829 502 

3 901 318 

-12 730 820 

0 

2021-12-31 

8 829 502 

8 829 502 

8 829 502 

v
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Not 7 Fordringar hos koncernforetag 

Ingaende anskaffningsvarden 

Tillkommande fordringar 

Avgaende fordringar 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Utgaende redovisat varde 

Not 8 Langfristiga skulder 

Skulder som ska betalas senare an fem ar efter balansdagen 

Not 9 Stillda sakerheter 

Fastighetsinteckning 

2022-12-31 

46 535 320 

22 974 586 

-17 100 000 

52 409 906 

52 409 906 

2022-12-31 

173 000 000 

173 000 000 

2022-12-31 

495 000 000 

495 000 000 
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2021-12-31 

25 205 000 

31 330 320 

-10 000 000 

46 535 320 

46 535 320 

2021-12-31 

249 000 000 

249 000 000 

2021-12-31 

495 000 000 

495 000 000 

y
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Resultat- och balansrakningen kommer att forelaggas pa arsstémma for faststallelse. 

Arboga den 9 februari 2023 

Je OPH Lila 
Mats Ohgven jell Cladin 

Ordférand 

   

    

  

Mikael Dahlqvist 

( we _h 
Torbjérn Persson Hans Qlof Lund   

Wie dene 
Hakan Larsson 

Verkstillande direktér 

   

  

    

berattelse har limnats 22 feb on 2023 

\ 
Fredrik Eklu Sjédén 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberattelse 
Till bolagsstamman i Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB, org. nr 556730-4869 

Rapport om arsredovisningen 
  

Uttalanden 

Vi har utfért en revision av arsredovisningen for Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB for ar 2022. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande 

bild av Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga ABs finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt 
arsredovisningslagen. Férvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens 6vriga delar. 

Vi tillstyrker darf6r att bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. 
  

Grund f6r 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 ar oberoende i férhallande till Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga 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 A4ndamalsenliga som grund for vara uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direktérens ansvar 

Det ar styrelsen och verkstallande direkt6ren 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 l4mna en revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. 
Rimlig sakerhet ar en hég grad av sakerhet, men ar 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 ondéme 

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 utgdra en grund fér vara 
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet 
till foljid av oegentligheter ar hdgre an fdr 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 férstaelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse for var revision for att utforma 
granskningsatgarder som 4r lampliga med hansypn 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 formagan 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 
direkt6rens uppskattningar i redovisningen och tillhérande 

upplysningar. 

— drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen och 

verkstallande direkt6ren anvander antagandet om fortsatt drift 
vid upprattandet av arsredovisningen. Vi drar ocksa en slutsats, 

med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns nagon vasentlig os4kerhetsfaktor 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 ar otillrackliga, modifiera uttalandet om 

arsredovisningen. Vara slutsatser baseras pa de revisionsbevis 
som inhamtas fram till datumet for revisionsberattelsen. Dock 
kan framtida handelser eller forhallanden géra 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 aven utfért en revision av styrelsens och verkstallande direktérens férvaltning for Marieborgs 
Lagerfastigheter i Arboga AB fér ar 2022 samt av férslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller férlust. 
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Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledaméoter och verkstallande 
direktéren ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 
  

Grund for uttalanden 

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar 
oberoende i férhallande till Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga 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 f6r vara uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner 

betraffande bolagets vinst eller forlust. Vid forslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedémning av om utdelningen ar 
férsvarlig 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 fortl6pande 
bedéma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

Revisorns ansvar 

Vart mal betraffande revisionen av férvaltningen, och darmed vart 

uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhdamta revisionsbevis for att med 

en rimlig grad av sakerhet kunna bedéma om nagon styrelseledamot 
eller verkstallande direktéren i nagot vasentligt avseende: 

— foretagit 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 férslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller férlust, och darmed vart uttalande om detta, ar att 

med rimlig grad av sakerhet bedéma om forslaget ar forenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig sakerhet 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 féranleda 

Vasteras den 23 februari 2023 

  

Fredrik Eklu Sjédén 

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

betryggande satt. 
Verkstallande direktoren ska skota den lépande férvaltningen enligt 

styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
atgarder som ar nédvandiga for att bolagets bokféring ska fullgoras i 

dverensstammelse 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 forlust inte ar forenligt 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 
forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg och 
overtradelser skulle ha sarskild betydelse for bolagets situation. Vi 
gar igenom och prévar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
atgarder och andra férhallanden som 4r relevanta fér vart uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag fér vart uttalande om styrelsens 
forslag till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust har vi 

granskat om foérslaget ar forenligt med aktiebolagslagen. 
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