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VD har ordet
Genom samverkan når vi längre och åstadkommer mer. Detta är min absoluta övertygelse och vi kan konstatera att vi i sex olika projekt lyckats.
I ett gemensamt arbete för att tillgodose fem väl fungerande företag, vilka samtliga
hade behov av att expandera, har vi i samverkan med kommunen lyckats utvidga byggrätter genom ett smidigt planförfarande. Här sålde vi genom fastighetsreglering nästan
14 000 kvm och företagen kan nu expandera där dom finns idag. Det blir en vinst både
för samhället och företagen.
I Kungälvs kommuns ambition att skapa fler nya bostäder har man trimmat sitt sätt
att arbeta med detaljplaner. Bokab har framfört att vi gärna tar ett större ansvar i en
så kallad ”byggherredriven detaljplaneprocess”. Ett arbetssätt som tillämpas på flera
orter i Sverige och som Bokab arbetat med tidigare. Här sker nu en samverkan med
kommunens handläggare för att klara ut gränssnitt och fastlägga lämpliga arbetsformer för att öka takten och mera leverans av ytterligare detaljplaner för verksamheter
och boende.
En annan samverkan är lokalsamhällets behov av boende för asylsökande. Här för
vi en aktiv dialog med kommunens handläggare och tänkbara byggherrar genom att
inventera vårt markinnehav och gå utanför ”boxen” och tänka nytt.
Bokab har sedan 2010 ansvarat för den kommunala villatomtkön och säljer egenutvecklade områden, nu sist Nya Grinden med 22 villatomter. Sedan 2013 samverkar vi
med kommunen och agerar mäklare för de tomter som kommunen tar fram. 2015 sålde
vi fyra villatomter.
En rolig samverkan med Ytterby IS gjorde det möjligt att sätta upp en Bokab-skylt vid
södra infarten till Rollsbo. Idrottsföreningen hade redan ett skyltstativ på vår mark, där
vi nu samutnyttjar läget och ställningen till gagn för oss bägge.
Att ta fram en professionell hemsida med multifunktioner tar mycket kraft och är
dyrt. Genom att Bokab följde och samverkade vid kommunens upphandling av ny hemsida, kunde vi nyttja gemensamma kompetenser och har på det sättet fått en jättefin
och funktionell hemsida. Tack för det, och gå gärna in och titta!
Under året som gått har vi glädjande nog sålt över 30 500 kvm. Nu vässar vi vår organisation och vårt sätt att arbeta för att också i fortsättningen kunna leverera verksamhetsmark, vilket ju innebär arbetstillfällen, och villatomter/ lägenhetsmark som ger fler
möjligheter att flytta till Kungälv och det goda livet här...
Välkomna!

DET ÄR VI SOM ÄR BOKAB
Peter Jakobson, VD, Pia-Marie Parkrud, ekonomi & administration,
Bengt-Göran Björk, säljansvarig etableringsmark, och Daniel Åhman,
mark- & exploateringsingenjör.
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FAKTA SVENSKA
BATTERILAGRET AB
Grundat: 1998.
Ägare: Ulf Åkerman och Christer
Andersson.
Antal anställda: Ca 70 personer.
Omsättning: 80 MSEK.
Marknadsområde: Sverige.

Nyproducerade
lagerlokaler

Daniel

Joel
Thomas

– I BOSTADSRÄTTSFORM

Christer

Under 2015 köpte det Göteborgsbaserade

Ulf

företaget Svenska Loft drygt 7 000 kvm mark
på Arntorp för att i bostadsrättsform bygga ett lagerhotell för små och medelstora
företag. Om allt går som det ska så sätts spaden i jorden i maj – för att halvåret senare
vara dags för inflyttning. Och intresset för denna typ av lokaler är mycket stort i Kungälv.

Ett laddat
batteriföretag

– Initialt bygger vi två byggnader med totalt 18 fack om 122 kvm styck.

pågår flera liknande projekt runt om i Västsverige – bland annat i Gö-

I nästa steg planerar vi ytterligare två byggnader och då ska det finnas

teborg och Mölnlycke. På Klädesholmen/Tjörns kommun projekteras

totalt 30 fack till förfogande, säger företagets VD Thomas Falck.

just nu bostadsrättslägenheter i en gammal konservfabrik – sam-

På intressentlistan står en rad företag inom städ, måleri, el, bygg,
lackering, rörläggeri och gräv samt en chopper-verksamhet.
– Så fort vi har 70 procents täckningsgrad kör vi igång, säger Thomas.
För att få ut budskapet på marknaden samarbetar Svenska Loft med
Svensk Fastighetsförmedling.

– SOM TROR PÅ EN LJUS FRAMTID

Försäljningspriset ligger från 700 000 kronor/122 kvm och principen
är densamma som med privata bostadsrätter, men här köper man sin
andel såsom momsregistrerat företag för att sedan förvalta byggnaden tillsammans med sina grannar eller med extern förvaltare.
Hur många fack man vill ha och hur ytan i sig ska inredas bestäm-

Med affärsidén ”Batterier från klocka till truck”

mer man själv enligt egna behov och krav.

har Svenska Batterilagret AB i Kungälv vuxit
snabbt och stadigt sedan grundandet för 17 år
sedan. Man erbjuder idag marknadens bredaste
täckande nät av återförsäljare plus 24 egna butiker runt om i landet.

– För tillfället är vi sex personer i företaget, men det finns planer
på nyanställningar framöver. Först och främst vill vi ha in en egen
arkitekt i våra led för att bli mer kompletta, säger Thomas.

Vad gör er unika i förhållande till era konkurrenter?
– Att vi själva är hantverkare i botten, att vi är tämligen små och
därmed flexibla och att vi därför kan hålla en bra prisbild. Vi vill så att
säga vara bäst i klassen…

Varför expansion i Kungälv?

– Vi iordningställer själva byggnaden och drar fram värme, vatten

– För att det är en spännande och expansiv kommun som vill fram-

och avlopp och sedan är det upp till hyresgästerna att anpassa inkrå-

åt och där såväl Bokab som kommunen varit smidiga att ha att göra

met för sina respektive verksamheter.

med. Sedan ser vi att det där också finns ett behov av just vårt erbju-

VÄXER SÅ DET KNAKAR
I grund och botten är Svenska Loft ett byggföretag där fokus tidigare
– därav namnet, Svenska Loft. Nu har man även adderat konceptet

märken och man erbjuder sina produkter till

tiva ut mot kund. Lägg därtill ett ökat behov

60 till 80 miljoner och inom två år kommer vi

såväl privatpersoner som företag.

av batterier i alla de prylar vi har runt om-

förhoppningsvis att vara uppe i 100 miljoner,

– Vi importerar våra batterier från i första

säger företagets färgstarke styrelseordfö-

hand USA, Europa och Asien, på samma gång

– Nu ska vi på allvar ta oss an marknaden

rande Ulf Åkerman som tillsammans med

som vi har vårt eget varumärke Nordström

genom att bli proaktiva och möta våra kun-

Christer Andersson äger företaget.

som utgör ett handplockat sortiment av va-

der ute på fältet. Något vi tror kommer att ge

ror från flera ledande tillverkare, berättar

en bra effekt.

har man i tid sett om sitt hus genom att inför-

planändring i Kungsbacka kommun för byggnation i egen regi.

legat på att bygga om vindsvåningar till lite mer exklusiva lägenheter

– Vi har på kort tid gått från en omsättning på

Ulf.

Man har även planer på att bygga egnahemsvillor och ansöker nu om

dande, avslutar en förväntansfull exploatör.

sortiment av batterier och batterirelaterade tillbehör och har ett riks-

Och för att möta den ökade efterfrågan

manlagt byggvärde på planerade byggnationer är uppemot 85 MSEK.

med byggnation av lagerhotell på egeninköpt mark och för tillfället

kring oss i dagens samhälle, förklarar Ulf.

Just därför känner sig Ulf och kompani

skaffa ytterligare mark i anslutning till den

Bland övriga varumärken kan nämnas

befintliga fastigheten på Rollsbo verksam-

Deka, Energizer, Bosch, Sony, GP-batterier,

hetsområde.

Toshiba med flera. Totalt pratar vi om ett

– En eloge till Bengt-Göran Björk på Bokab

sortiment som omfattar drygt 2 000 pro-

för att gott samarbete. Kungälvs kommun

expansion, men går allt enligt plan så dröjer

dukter.

har honom att tacka för mycket när det gäl-

FAKTA SVENSKA LOFT

det nog inte allt för länge innan det kan bli ak-

Vad talar då för en fortsatt positiv utveckling

ler såväl nyetablering som utveckling av på

Grundat: 2012

tuellt, säger Ulf.

av företaget?

orten redan befintliga företag, avslutar en

Ägare: Thomas och Daniel Falck samt Joel Boberg.

nöjd Ulf Åkerman.

Antal anställda: 6 personer.

– I dagsläget finns inga konkreta planer på

Svenska Batterilagret tillhandahåller någ-

– Dels har vi inte ens en tvåsiffrig mark-

ra av marknadens absolut starkaste varu-

nadsandel än, dels har vi hittills inte varit ak-

trygga med att sitta på en bit mark som kan
komma väl till pass vid en expansion.

Omsättning: 8 MSEK.
Marknadsområde: Göteborgsregionen.
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FAKTA LECOR STÅLTEKNIK AB
Grundat: 1965.

En partner för
säker strömförsörjning

Ägare: BE Group.
Antal anställda: 40 personer.
Omsättning: 130 MSEK.
Marknadsområde: Sverige.

– SOM NU VÄXER MED SOLCELLER
Om du söker en pålitlig partner inom strömförsörjning så är UPS-Teknik i Väst AB ett
bra alternativ. Företaget ägs och drivs av makarna Helena och Gunnar Vidal och man
har årligen sedan starten 2002 vuxit med en person per år. Och nu står man inför en
utbyggnad av befintliga lokaler och ett nytt spännande affärsområde att utveckla,
vilket förhoppningsvis ökar takten i nyanställningar ytterligare…

Ett proaktivt
stålteknikföretag

Enkelt förklarat kan man säga att företagets

FÖRSÄLJNING AV SOLCELLER

nation på 750 kvm innan sommaren och med

kärnverksamhet handlar om att tillhandahål-

Under 2015 har man även lanserat ett nytt

inflyttning cirka sex månader senare.

la produkter och servicetjänster inom UPS-

koncept i ett separat bolag för försäljning av

Därmed fördubblar man sin totala yta och

och reservkraftsanläggningar. Kunderna står

kompletta solcellsanläggningar till företag

de nya lokalerna kommer att inrymma lager,

framför allt att finna i södra och mellersta

och privatpersoner.

kontor och p-däck. En investering på i runda

– SOM INVESTERAR FÖR FRAMTIDA BEHOV

– Efterfrågan på detta ökar konstant och då

farten och processindustrin där man är i stort

det ligger nära vår kärnverksamhet kände vi

– En kul detalj är att utbyggnaden kommer

behov av en säker strömförsörjning – UPS

att satsningen låg rätt i tiden, förklarar Helena.

att förses med solceller på tak och väggar, vil-

står för Uninterruptible Power Supply, dvs av-

En satsning som redan burit frukt, varför

ket gör oss mer eller mindre självförsörjande

brottsfri kraftförsörjning.

man nu är trångbodda i sina lokaler på Ratt-

– Vi köper in produkter i form av UPS-system, likriktare, batterier och reservkraftverk

Det hela började hemma i källaren i Kode då far och son, Denis och

och anpassar dessa efter kundernas olika be-

Elon Carlsson, 1965 lade grunden till Lecor Stålteknik AB. Idag ägs man

hov, säger Gunnar Vidal.

på elområdet, avslutar Gunnar.

gatan i Rollsbo verksamhetsområde där man
funnits sedan 2010.
– Vi har köpt till en tomt på 1 000 kvm i anslutning till vår fastighet och om allt går som

– Lägg därtill våra servicetjänster när det

av BE Group som är ett av Sveriges ledande handels- och serviceföretag

tal 12-15 miljoner kronor.

Sverige inom kommuner och landsting, sjö-

det ska hoppas vi vara igång med en nybygg-

gäller driftsättning, service och underhåll,

i stålbranschen. Vid rodret står dock fortfarande tvenne Carlsson

övervakning och support och man förstår att
vi är heltäckande på området, tillägger Gunnar.

– nämligen tredje generationen i form av Tennce såsom VD och brodern
Tony som logistikansvarig.
Det är onekligen en imponerande byggnad – enligt egen utsago Sve-

nerna är sammankopplade via au-

riges modernaste produktionsanläggning – man möts av när man

tomatiska transportörer. För pro-

besöker företaget på Växelgatan i Rollsbo verksamhetsområde. Här

duktionen används ett modernt

förfogar man idag över 6 700 kvm produktionsyta och byggnaden

MPS-system som är integrerat

inrymmer även kontor med funktionell och modern konstruktionsbe-

med ett 3D-verktyg.

redning i direkt anslutning till produktionshallen.
Årligen levereras det omkring 3 000 ton stålkonstruktioner från

Gunnar

NY ANLÄGGNING 2011

anläggningen. Det är i huvudsak stålkonstruktioner till väg och järn-

År 2000 tog bröderna Tennce och Tony över verksamheten efter sin

vägsbroar men också industribyggnader, arenor, offshore och hamn-

far Elon. Tio år senare visade BE Group intresse för företaget och för

anläggningar runt om i Sverige.

att investera och utveckla verksamheten. Bröderna nappade på erbjudandet och en ny anläggning stod färdig att tas i bruk 2011 med

FAKTA UPS-TEKNIK

AUTOMATISERAD ANLÄGGNING

Carlssons som ägare och förvaltare av fastigheten, men även för att

Grundat: 2002.

Själva produktionen sker i en automatiserad anläggning där lagerläng-

fortsatt driva själva verksamheten.

Ägare: Helena och Gunnar Vidal.

Helena

der går in i ena ändan av lokalen och kommer ut kapad, borrad och

– Jag vågar påstå att vi är ett av Sveriges ledande företag inom avan-

plasmaskuren i den andra. I en annan del av anläggningen tillverkas

cerad broteknik, säger Tennce Carlsson som ser framtiden an med

Omsättning: 26 MSEK.

färdiga plåtdetaljer, märkta, borrade och skurna, allt i ett moment di-

stor optimism trots en allt tuffare konkurrens på marknaden.

Marknadsområde: Södra

rekt ur plåt i stora format. I en tredje enhet borras, stansas och klipps
detaljer av plattstål.
Styrningen av hela processen är digitaliserad och de flesta maski-

8

Tennce

– Ett bra bevis på det är att vi under 2015 köpt ytterligare ca 5 000

Antal anställda: 16 personer.

och mellersta Sverige.

kvm mark i anslutning till vår fastighet för framtida expansionsmöjligheter.FB
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Ny hemsida för ökad tydlighet
Under 2015 har vi på Bokab producerat en helt ny hemsida. Detta för att öka
tydligheten i vårt erbjudande och bjuda på mer information om oss och det
vi är satta att göra. Hemsidan är byggd på samma plattform och enligt
samma principer som Kungälv kommuns och Kungälv Energis nya hemsidor.

Förvaltningsberättelse 2015
Etableringsmark

Mark för bostäder

Villatomtkön

Som ett genomsnitt under de senaste tio åren

Vår medvetna strategi är att inventera mark

Tega Västergård-planen närmar sig ett av-

säljer Bokab ca 30 000 kvm per år. Året som

som Bokab redan äger för att undersöka

görande i kommunfullmäktige under februari

gått innebar också en försäljning om 30 500

möjligheterna att förtäta och exploatera. Ur

månad 2016. När planen vinner laga kraft,

kvm, så vi håller takten. Här kan vi känna oss

samhällsekonomisk synvinkel är det klokt

vilket vi tror blir innan sommaren, kommer

Allt för att påvisa samhörigheten mellan kommunen och de kommunala

positivt oroliga då vi nu bara har ca 80 000

att utnyttja redan gjorda investeringar för att

vi att direkt sälja fyra tomter till Kungälvs

bolagen. På vår nya sida kan man läsa mer om Bokab,

kvm kvar. Med samma försäljningstakt och

skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

kommun. Här skall ett hem för särskilt boen-

vårt uppdrag och vilka vi är.
Likaså kan man ta del av
de projekt – pågående,
kommande och genom-

utan tillskapande av ny planlagd verksam-

Åseberget är Bokabs största samman-

de etableras men ytterligare 36 villatomter

hetsmark räcker vårt innehav mindre än tre

hängande markinnehav med möjligheter

kommer att erbjudas de 581 personer som

år. Att ta fram en detaljplan tar idag ca två år,

för att etablera boende. Området ligger en

står i villatomtkön. Väldigt roligt att återigen

om det går utan att hinder som kan uppstå

kilometer från det blivande resecentrum,

kunna erbjuda villatomter som inte är kopp-

i form av krånglig arkeologi, överklaganden

dit det tar 12 minuter att gå, eller 5 minuter

lade till någon husleverantör och där man

m.m.

att cykla. Ändå ligger det mycket naturskönt

kan bygga sitt drömboende.

Det är således av största betydelse att de-

med en fantastisk utsikt 360 grader runt om.

Sedan 2014 har Bokab inskrivet i sina

taljplanearbetet för vårt nästa verksamhets-

Här kan vi tillsammans bygga en ny stadsdel

ägardirektiv att all försäljning till villatomt-

område Vegestorp startar snart. Bokab har

med 1 000 lägenheter med varierande upp-

kön sker genom Bokab. Under de två närmsta

tillsammans med duktiga konsulter förarbe-

låtelseformer, allt från villor och radhus till

åren, 2016-2017, kommer vi att få försälj-

tat planen och fört en dialog med politiker och

flerfamiljshus och kanske några höghus som

ningsuppdrag från Kungälvs kommun med

tjänstemän om att ta ett större ansvar för

annonserar sig ut mot E6 och kopplar ihop

upp till 50 villatomter, bland annat i Tega

processen. Runt om i Sverige börjar så kal�-

centrala Kungälv med Ytterby. Den 23 sep-

Ängar, Ytterby och i Diseröd.

lad ”byggherredriven detaljplaneprocess” att

tember samlade vi 20 exploatörer och berät-

tillämpas. Byggherrar gör i princip allt arbete

tade om vår vision. Efter en formell intresse-

Miljö

i detaljplanen förutom det som är lagstadgat

förfrågan har 16 stycken anmält att man vill

Generellt tillämpar bolaget, i de avtal för

att registrera sig i villa-

som myndighetsutövning. Genom ett sådant

delta i framtagandet av en ny detaljplan. Un-

bostäder som upprättats med olika bo-

tomtkön via hemsidan.

agerande kan kommunen använda fler resur-

der nästa år skall vi välja ut 5-7 samarbets-

stadsproducenter, de riktlinjer som anges i

ser för att driva planprocessen, vilket leder

partner för att förhoppningsvis kunna driva

kommunens dokument ”Ekologisk grundsyn

till fler detaljplaner och i förlängningen till

en ”byggherredriven detaljplaneprocess”.

i bostadsbyggande”. I nämnda avtal åläggs

förda – gällande såväl
etableringsmark som
villatomter vi jobbar
med. Läsarna bjuds
också på ett antal goda
exempel, nyheter och
film. Det går även bra

fler bostäder och verksamhetsmark. Vår

Bokab äger 8 000 kvm vid Enekullen på

också producenterna att innan byggstart för

förhoppning är att vi under 2016 kan starta

norra sidan av Kastellegårdsberget i anslut-

kommunen redovisa den konkreta miljöinrikt-

en sådan process.

ning till Marstrandsvägen. Här har vi röjt av

ning som de aktuella projekten kommer att

Under året som gått har vi analyserat nya

sly och enstaka träd samt satt upp en skylt

få. Inom industri- och verksamhetsområdena

möjliga verksamhetsområden då vi lång-

med ”Mark till salu”. Vi har fått in fem för-

tillämpar bolaget i markförsäljningsavtal de

siktigt måste säkra marktillgång för nyeta-

frågningar om köp som vi tillsammans med

riktlinjer som kommunens ”Energiplan” anger.

bleringar. Vi skall fortsätta vår dialog med

kommunen analyserar. Under året som kom-

styrelse, politiker och tjänstemän för att

mer skall vi avgöra hur området på bästa

identifiera framtida möjliga verksamhets-

sätt blir en del i Kungälvs utveckling. Det kan

områden för att sedan aktivt söka förvärva

bli försäljning – eller också arrenderar vi ut

strategisk mark.

marken till en långsiktig exploatör.

BOLAGETS UTVECKLING DE SENASTE FEM ÅREN

2011

2012

2013

2014

2015

Nettoomsättning

167

500

241

408

478

Resultatredovisade expl. intäkter

22 833

13 355

10 779

15 474

9 537

Resultat efter finansiella poster

6 698

1 497

-898

491

385

Årets resultat

5 277

1 196

518

1 376

1 053

74 405

81 900

77 105

71 411

65 381

38,20 %

36,10 %

37,10 %

40,31 %

44,09 %

3

3

3

3

3

Balansomslutning
Den nya hemsidan har ikoner
för att tydliggöra erbjudandet och

Soliditet (Not 13)
Medelantal anställda

smart navigering för att hitta rätt.
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Resultat

Förslag till vinstdisposition

Årets resultat efter skatt är ett positivt re-

Till årsstämmans förfogande står följande

sultat på ca 1 053 000 kr. Resultatet efter

vinstmedel:

finansiella poster är ca 185 000 kr högre än

Balanserad vinst

i budget. Försäljningen av verksamhetsmark

Årets resultat

blev inte lika stor som vi hoppats på och detta

Totalt

22 146 029 kr
1 053 276 kr
23 199 305 kr

har vi parerat med mindre åtgärder på kvarstående exploateringsåtaganden.

Styrelsen och VD:n föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt följande:

NOT

15-12-31

14-12-31

2

10 015

15 882

1 071

1 317

11 086

17 199

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Ekonomi
Med den resultatavräkningsprincip som bo-

Utdelning till aktieägaren

laget tillämpar sedan 1996 innebär årets

Balanseras i ny räkning

försäljningsintäkter från verksamhetsområ-

Totalt

*217 000 kr

Summa rörelseintäkter

22 982 305 kr
23 199 305 kr

dena Arntorp samt Rollsbo dock en direkt positiv resultatpåverkan. Dock skall noteras att

Resultaträkning				

* Den föreslagna utdelningen överensstäm-

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader

3

-7 408

-13 619

4

-3 258

-2 892

0

0

-10 666

-16 511

420

688

bolaget fortfarande har kvarstående avtala-

mer med kommunfullmäktiges beslut 1999-

Personalkostnader

de exploateringsåtaganden såsom byggande

10-25 om årlig utdelning ur företagets dis-

Avskrivningar

av gator, GC-stråk, avstyckning m.m. (mot-

ponibla vinstmedel/årets vinst motsvarande

Summa rörelsekostnader

svarande ca 22 miljoner, exkl. bolagets egen

5 % av bundet eget kapital.

administration) avseende bolagets samtliga

Bolagets soliditet uppgår till 43,9 % efter

aktiverade exploateringsområden, samtidigt

föreslagen utdelning. Styrelsens och verk-

som ett stort innehav av byggklar tomtmark

ställande direktörens uppfattning är att den

finns.

föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget

FINANSIELLA POSTER

från att fullgöra sina förpliktelser på kort och

Ränteintäkter - kortfristig utlåning

0

1

Räntekostnader

0

0

-28

-195

-7

-3

Summa finansiella poster

-35

-197

Resultat efter finansiella poster

385

491

1 020

1 290

1 405

1 781

-319

-405

Personal

lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga in-

Under året har en person nyanställts då en

vesteringar. Den föreslagna utdelningen kan

vakans uppstod i januari 2015. Vi har varit tre

därmed försvaras med hänsyn till vad som

heltidsanställda från och med 1 maj samt en

anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 (försiktighets-

person som arbetat 40 % (två dagar i veckan).

regeln).

Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av fem ledamöter. Den nya styrelsen tillträdde under
året då vi välkomnade tre nya styrelsemed-

Rörelseresultat

Koncernkonto Kungälvs kommun - kortfr. upplåning
Övrigt - finansiella kostnader

Bokslutsdispositioner

5

lemmar.
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Korrigering av beräknad skatt 2014

Årets resultat

12
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-33

1 053

1 376
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Balansräkning
Tillgångar

NOT

15-12-31

14-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

15-12-31

14-12-31

4 000

4 000

340

340

4 340

4 340

22 146

20 987

1 053

1 376

Summa fritt eget kapital

23 199

22 363

Summa eget kapital

27 539

26 703

1 650

2 670

21 758

25 408

21 758

25 408

12 621

14 674

1 417

909

40

677

Skatteskulder

0

62

Övriga skulder

71

68

285

240

Summa kortfristiga skulder

14 434

16 630

S:A EGET KAPITAL & SKULDER

65 381

71 411

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital & skulder

NOT

EGET KAPITAL
6

Bundet eget kapital

Anskaffningsvärde

170

170

Ack. avskrivningar

-170

-170

0

0

Summa anläggningstillgångar

9

Aktiekapital (20.000 aktier à nominellt 200 kr)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

FRITT EGET KAPITAL
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Balanserat resultat

Varulager
Övriga lagertillgångar

Årets resultat
7

Summa varulager

61   006

64 452

61 006

64 452

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

3 735

6 884

356

0

134

34

Övriga kortfristiga fordringar

113

1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

36

38

4 374

6 957

1

2

65 381

71 411

Fordran koncernföretag
Skattefordran

Summa kortfristiga fordringar

Kassa

8

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfonder

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Checkräkningskredit

Summa omsättningstillgångar

10

11

Leverantörsskulder
Skuld, koncernföretag

SUMMA TILLGÅNGAR

65 381

71 411

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14
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Noter
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER

1. Redovisnings- och värderingsprinciper

9. Förändring av eget kapital

Mellan kommunen och dess dotterbolag har interna kreditvolymer

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen i en-

INKL. PENSIONSKOSTNADER

15-12-31

14-12-31

lighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i

Styrelse & VD

890

887

Belopp vid årets ingång

mindre bolag (K2).

Övriga

1 410

1 113

Utdelning			-217

285

265

Årets resultat			

61

76

612

551

3 258

2 892

Pensionskostnader, VD

FORDRINGAR

Pensionskostnader, övriga

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning

Övriga sociala kostnader

beräknas bli betalt.

Totala löner och andra ersättningar m.m.

VARULAGER

Enligt VD:s anställningavtal utgår vid uppsägning från bolagets sida

upptagits med ej resultatavräknade nedlagda kostnader fram till

ett avgångsvederlag.

balansdagen.

Belopp vid årets utgång

4 000

4 000

RESERVFOND

340

340

FEK

22 146
1 053
22 982

avtalats. Skuld på koncernkontot per 2015-12-31 redovisas som kortfristig skuld till Kungälvs kommun. Den koncerninterna kreditlimiten
för Bokab uppgår till 35 Mkr.

12. Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
15-12-31

10. Övriga långfristiga skulder

AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG

Varulagret i form av råmark och exploateringsfastigheter har

AKTIEKAPITAL

15-12-31

14-12-31

14-12-31

Semesterlöneskuld

115

92

Sociala avgifter

54

46

Övriga upplupna kostnader

83

82

33

20

285

240

Tillkommande exploateringskostnader

21 758

25 408

Förutbetalda intäkter

Totalt tillkommande exploateringskostnader

21 758

25 408

Totalt

Årlig vinstavräkning sker av objekt som ej avslutats i sin helhet.
I anskaffningsvärdet för råmark och exploateringsfastigheter ingår
även direkt lön och sociala avgifter samt skälig andel av indirekta
kostnader.

5. Bokslutsdispositioner
Periodiseringsfond 2009 (tax 10)

15-12-31

14-12-31

0

1 500

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Periodiseringsfond 2012 (tax 13)

560

560

Anläggningstillgångar skrivs av planenligt över den bedömda ekono-

Periodiseringsfond 2014 (tax 15)

610

610

miska livslängden.

Periodiseringsfond 2015 (tax 16)

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Inventarier 5 år

480

0

1 650

2 670

11. Checkräkningskredit, Kungälvs kommun

13. Definitioner – Soliditet:

Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncern-

Det egna kapitalet samt obeskattade reserver exkl. latent skat-

kontosystem. I detta system ingår samtliga helägda dotterbolag.

teskuld (0) i procent av summan av totala tillgångar.

Kungälv den 16 februari 2016

Min revisionsberättelse har avgivits den 29 februari 2016

Anna McLaren, Styrelsens ordförande

Peter Sjöberg, Auktoriserad revisor

6. Materiella anläggningstillgångar
2. Nettoomsättning

INVENTARIER
15-12-31

Arrenden, tomtkö, arvoden m.m.

14-12-31

478

408

Resultatavräknade exploateringsområden

9 537

15 474

Total nettoomsättning

10 015

15 882

Ingående anskaffningsvärde
Inköp, försäljningar och utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningar
Ingående avskrivningar

3. Övriga externa kostnader
Resultatavräknade kostnader expl.områden
Övriga externa kostnader
Totalt

15-12-31

14-12-31

-6 194

-12 568

-1 214

-1 051

-7 408

-13 619

14-12-31

170

170

0

0

170

170

-170

-170

Inköp, försäljningar och utrangering

0

0

Årets avskrivningar

0

0

-170

-170

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

7. Varulager – exploateringsfastigheter

4. Personal
15-12-31

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

15-12-31

Nedlagda exploateringskostnader

14-12-31

KVINNOR

MÄN

TOTALT

KVINNOR

1

2

3

2

KVINNOR

MÄN

TOTALT

KVINNOR

MÄN TOTALT

1

3

15-12-31

14-12-31

217 518

211 757

-156 512

-147 305

61 006

64 452

Avgår, resultatavräknad del/
förlustreservation
Totalt nedlagda oavräknade expl.kostnader

Tomas Emanuelsson

Vår granskningsberättelse har avgivits den 29 februari 2016

Roberth Österman

Christina Carlsson		

Lennart Kristiansson

Björn Brogren

Peter Jakobson, Verkställande direktör

MÄN TOTALT

		

KÖNSFÖRDELNING I
STYRELSE OCH LEDNING

Fredrik Gullbrantz

1

5

6

1

5

6

8. Skattefordran
Skillnad mellan inbetald preliminärskatt och beräknad slutlig skatt.

16

Årsredovisning Bokab 2015

Årsredovisning Bokab 2015

17

Så fungerar en
byggherredriven planprocess –
som nu blir en realitet…
Efterfrågan på verksamhetsmark i Kungälvs
kommun är stor. Bokab har bara under innevarande år (mars 2016) sålt 52 500 kvm – i genomsnitt säljer vi ca 30 000 kvm/år. I Arntorps
verksamhetsområde har vi nu bara ca 35 000
kvm kvar. Vi för en aktiv dialog med potentiella köpare till varje kvarvarande kvadratmeter.
För att kunna erbjuda företag att etablera sig i
framtiden behöver vi starta upp ett nytt sätt att
jobba med detaljplanearbetet.
Det råder också stor bostadsbrist, vilket
skapar problem för individer och för samhället
i stort. Bokab vill därför bidra till att öka takten av bostadsbyggande i Kungälv. Detta kräver
att produktionen av antalet detaljplaner ökar.
Kommunens förvaltning har här en hög belastning. Bokab har haft samtal med ett antal
byggherrar om att tillsammans ta ett större
ansvar i planprocessen. Dialog angående roller och ansvarsfrågor har också förts mellan
byggherrarna och förvaltningen.
Därför initieras nu ett pilotprojekt för att testa en byggherredriven planprocess, där byggherren ansvarar för stora delar av arbetet som
ingår i en planprocess. Fyra projekt är utsedda
som piloter. Projekten stämmer alla överens
med kommunens översiktliga planer och gäller
ett landsbygdsprojekt, ett centrumprojekt, ett
industriprojekt och ett kustzonsprojekt.
Arbetsuppgifterna fördelas enligt principen
att byggherren svarar för framtagandet av allt
material och underlag som krävs för planprocessen. Kommunen svarar för granskningen av
handlingarna, beredningen av politiska beslut,
de formella samrådsmötena samt myndighetsutövning. För att detta arbete ska underlätta förvaltningens ordinarie produktion ska
en projektkoordinator tillsättas.
Bokab tar på sig att samordna byggherrarna i processen och genom avtal finansiera
projektkoordinatorn.

Samverkansavtal

ska

upprättas mellan kommunen och berörda
byggherrar för att reglera plankostnaderna
och samarbetet under planprocessen. Inför
detaljplanernas antagande och genomförande
ska exploateringsavtal upprättas på sedvanligt sätt.
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Pågående verksamhetsområden

Kommande verksamhetsområden

ARNTORP

• Ca 80 000 m 2 till försäljning

SKALA 1:1000
0 10 20
METER

Egenskapsgräns
+80,000

Planområdesgräns

50

100

FÖRKLARINGAR
ÖP = ÖGONPUNKT

+75,000
+68,551

+65,000

+41,236

Siktlinje längre
söder- och norru
t

Siktlinje
+13,800 ÖP +15,400

E6

SEKTION A-A

Egenskapsgräns

Planområdesgräns

+69,600
+64,600
+54,600

Siktlinje
+13,800 ÖP +15400

2015-10-09 12:57:25

ARNTORP VERKSAMHETSOMRÅDE

\\NASGBG\Glantz\Arbeten\14.000.00\14.108.00 Vegestorp Rollsbo Kungälv\A-modell\Revit\Vegestorp Marksektioner.rvt

E6

SEKTION B-B
Planområdesgräns

Egenskapsgräns

+62,300

+67,300
+52,300

Siktlinje

+25,000

2015-10-09
SEKTION C-C

BET

Egenskapsgräns
+62,290

+64,909

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

VEGESTORP KUNGÄLV

Planområdesgräns

+57,290

A Glantz Arkitektstudio AB

tel. 010-522 00 10

+47,290

+21,653
UPPDRAG. NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

14.108.00

EH

HANDLÄGGARE

SEKTIONER
MARK

SEKTION D-D

SKALA

A1 1:1000
A3 1:2000

NUMMER

-

BET

Sålt totalt 30 500 kvm
2015
varav 16 500 kvm i Arntorp
ca 80 000 kvm kvar

BRUKSHUNDSKLUBBEN
ca 20 000 kvm

Q
ca 22 000 kvm

SÅLD

I

SÅLD

F

ca 3 700 kvm

ca 4 500 kvm

J

SÅLD
2015

SÅLD
2015

SÅLD

ca 6 400 kvm

SÅLD

L
ca 23 400 kvm
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SÅLD
SÅLD
2015
SÅLD

K

A

ca 25 100 kvm

ca 4 100 kvm

VEGESTORP

• Ca 300 000 m 2 planerad etableringsmark
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Pågående villatomter

Kommande villatomter
TEGA VÄSTERGÅRD

HARESLÄTT
• 6 villatomter
• Försäljningsstart hösten 2015

TEGA VÄSTERGÅRD
• Ca 36 villatomter
• Planerad försäljningsstart hösten 2016
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Å RSREDOVISNING

Uddevallavägen 1
442 30 Kungälv
Tel: 0303-23 80 00
Org nr: 556069-9539
bokab.nu

