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OH Fjärilen 22 AB
Org nr 559083-6234

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsen avger följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
OH Fjärilen 22 AB äger och förvaltar fastigheten Fjärilen 22 i Södertälje.
Bolaget har ingen egen personal. Tekniska tjänster utförs framför allt av Nordic PM AB. Central
administrativ förvaltning erhålls från koncernmoderbolaget Offentliga Hus i Norden AB.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 1 december 2020 förvärvade Offentliga Hus i Norden AB (publ), org 556824-2696 100 procent
av aktierna i OH Fjärilen 22 AB.
Bolaget har under räkenskapsåret gjort en utvärdering av effekten av covid 19 på verksamheten och
bedömer att bolaget inte påverkats av den pågående pandemin. Bolaget följer den fortsatta
utvecklingen noga och har en förhöjd beredskap att agera vid behov.
I övrigt har inga väsentliga händelser skett under räkenskapsåret.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Hyresintäkter
Driftnetto
Resultat efter finansiella poster
Överskottsgrad
Soliditet
Redovisat värde fastigheter

tkr
tkr
tkr
%
%
tkr

2020
413
-310
-694
103 042

2019
9 598
6 978
4 857
72,8
1,6
104 240

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 2.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Under det kommande året förväntas verksamheten att bedrivas med oförändrad inriktning.

2018
9 485
6 597
4 505
69,6
0,8
104 327
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Ägarförhållanden
Moderbolag i den minsta koncernen som OH Fjärilen 22 AB är dotterbolag till och där
koncernredovisning upprättas är Offentliga Hus i Norden AB, org nr 556824-2696, med säte i
Stockholm. Moderbolag i den största koncernen där koncernredovisning upprättas är
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org nr 556981-7660, med säte i Stockholm.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget äger och förvaltar fastigheter. I denna egenskap kan bolagets ställning och resultat komma att
påverkas av ett antla risker och osäkerhetsfaktorer, framförallt rörande bolaget och koncernens
finansiering. På intäktssidan löer bolaget en begränsad risk då hyresavtalen löper på lång tid samt att
de huvudsakliga hyresgästerna är statligt ägda.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

2 847 157
5 774 972
kronor

8 622 129

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

8 622 130
kronor

8 622 130

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning

Not

Hyresintäkter
-Driftskostnader
-Underhållskostnader
-Fastighetsskatt
Fastighetsadministration

4

Driftnetto
Central administration
Avskrivningar

2020

2019

9 735
-1 479
-448
-620
-

9 598
-1 204
-379
-620
-417

7 188

6 978

-229
-986

-193
-866

Rörelseresultat

5

5 973

5 919

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

6
7

441
-1 488

-1 061

-1 047

-1 061

4 926

4 858

-1 125
1 974

-3 019
-490

5 775

1 349

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

8
9

Det förekommer inget övrigt totalresultat varför årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.
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2020-12-31

2019-12-31

103 198
853

104 240
-

104 051

104 240

2 442

-

106 493

104 240

290
111

80 307
290
-

401

80 597

Kassa och bank

1 939

-

Summa omsättningstillgångar

2 340

80 597

108 833

184 837

Balansräkning

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

10

11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

12
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Not

2020-12-31

2019-12-31

50

50

2 847
5 775

1 498
1 349

8 622

2 847

8 672

2 897

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

13

1 125

-

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

14

-

255

0

255

-

68 900

0

68 900

222
95 983
1 011
218
1 602

112 492
293
-

99 036

112 785

108 833

184 837

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

12, 15

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

12
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Rapport över förändringar i eget kapital

Eget kapital 2018-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

Aktiekapital

Fritt eget
kapital

Totalt eget
kapital

50

1 498

1 548

-

1 349

1 349

50

2 847

2 897

-

5 775

5 775

50

8 622

8 672

Klassificering av eget kapital
Aktiekapital
I posten aktiekapital ingår det registerade aktiekapitalet. Antalet aktier uppgår till 500 st och
kvotvärdet är 100 kr per aktie.
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital motsvarar ackumulerade vinster och förluster som genererats i bolaget med, i
förekommande fall, tillägg för avsättning till reservfond, utdelningar samt övriga tillskott från
aktieägaren.
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Kassaflödesanalys

2020

2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

4 926

4 858

986

866

-4

-600

5 908

5 124

80 196
-14 468

-4 726
340

Kassaflöde från den löpande verksamheten

71 636

738

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar

-798
-68 900

-778
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-69 698

-778

0

0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

1 938
-

-40
40

Likvida medel vid årets slut

1 938

0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
-Avskrivningar
Betald/Erhållen skatt

Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Noter
Not 1

Allmän information

OH Fjärilen 22 AB, org nr 559083-6234, med säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till Offentliga
Hus i Norden AB, org nr 556824-2696, med säte i Stockholm.
Moderbolag i den minsta koncernen som OH Fjärilen 22 AB är dotterbolag till och där
koncernredovisning upprättas är Offentliga Hus i Norden AB, org nr 556824-2696, med säte i
Stockholm. Moderbolag i den största koncernen där koncernredovisning upprättas är
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org nr 556981-7660, med säte i Stockholm.

Not 2

Redovisnings- och värderingsprinciper

Grund för rapporternas upprättande
Årsredovisningen för OH Fjärilen 22 AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Bolaget har valt att tillämpa RFR 2 då bolagets
koncernmoder, Offentliga hus i Norden AB, org nr 556824-2696 tillämpar International Financial
Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de
antagits av EU. RFR 2 anger att företag i sin årsredovisning ska tillämpa IFRS sådana de antagits av
EU, i den utsträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen,
samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka
undantag och tillägg som krävs i förhållande till IFRS. Årsredovisningen har upprättats enligt
anskaffningsvärdemetoden.
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilken också är rapporteringsvalutan för bolaget.
Samtliga belopp är, om inget annat anges, redovisade i tusental kronor och avser perioden 1
januari-31 december för resultaträkningsrelaterade poster respektive 31 december för
balansräkningsrelaterade poster.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid
tillämpningen av bolagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av
väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i not 3.
Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform.
Nya och ändrade standarder som gäller från 1 januari 2020
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt
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på företagets finanisella rapporter.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderat till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Hyresintäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Företaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i
likvida medel. Hyresintäkterna och vidaredebiterade kostnader redovisas i den period uthyrningen
avser efter avdrag för rabatter och moms. Rabatter redovisas i den period de ges.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i enlighet med undantagsreglerna i
RFR2. Leasingavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperiodens löptid.
Administrationskostnader
Administrationskostnader fördelas på fastighetsadministration som ingår i bolagets driftnetto och
central administration. Till central administration klassificeras kostnader på övergripande nivå som
inte är direkt hänförbara till fastighetsförvaltningen, såsom kostnader för revision, administrativa
arvoden och konsultarvoden.
Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen,
utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana
fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade
eller i praktiken beslutade i de länder där bolaget är verksam och genererar skattepliktiga intäkter.
Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer
där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga
värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i årsredovisningen.
Uppskjuten skatt redovisas inte om den uppstår till följd av en transaktion om utgör den första
redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt
beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den
uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella
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skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna
hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma
skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom
nettobetalningar.
Förvaltningsfastigheter
Företaget innehar en fastighet som i sin helhet hyrs ut externt. Fastigheten är avsedd att ge långfristig
hyresavkastning och klassificeras som förvaltningsfastighet. Förvaltningsfastigheterna redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med
tillägg för eventuella uppskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver
ursprunglig nivå ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas
som kostnader.
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En
nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde.

Inventarier
Inventarierna består främst av kontorsinventarier, vilka har tagits upp till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuellt gjorda nedskrivningar. Inventarierna skrivs av
linjärt under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Inventarierna beräknas ha en nyttjandeperiod
som antas vara lika med tillgångens ekonomiska livslängd varför restvärdet antas vara försumbart och
därför ej beaktas
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baserar på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas beräknade livslängd.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
- Byggnader

Avskrivningsplan år
100

Baserat på OH Fjärilen 22 AB:s metodik för marknadsvärdering av fastigheter bedöms ett intervall
inom vilket marknadsvärdet på respektive fastighet ligger. Metoden innefattar ett antal
marknadsmässiga bedömningar, också av framtida utveckling. Därmed samverkar ett antal bedömda
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faktorer till det utfallande värdeintervallet för varje fastighet. Följande intervall tillämpas i angivelse
av marknadsvärde, vilket sker i relation till respektive fastighets bokförda värde:
1. I nivå med eller överstigande, 0-25% över bokfört värde
2. Väsentligt överstigande, >25-50 % över bokfört värde
3. Avsevärt överstigande, >50 % över bokfört värde

Pågående nyanläggningar
Pågående nyanläggningar består av värdehöjande arbeten på fastigheter där värdehöjande bedöms
utifrån ett uthyrningsperspektiv. Arbetena redovisas initialt till anskaffningsvärde.
Finansiella instrument
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpar inte bolaget reglerna om
finansiella instrument enligt IFRS 9. Istället värderas bolagets finansiella anläggningstillgångar till
anskaffningsvärde och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, med tillämpning
av nedskrivning för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9.
Finansiella instrument som redovisas i bolagets balansräkning inkluderar på tillgångssidan
hyresfodringar, fordringar på koncern-, intresse-, och gemensamt styrda företag, övriga fordringar
samt kassa och bank. Bland skulder återfinns leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella
instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med
tillägg för transaktionskostnader. De finansiella instrumenten klassificeras vid första redovisningen
utifrån det syfte instrumenten förvävdes vilket påverkar redovisningen därefter. Finansiella
instrument värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i bolagets balansräkning när bolaget blir part till
instrumentets avstalsmässiga villkor. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när
faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från bolagets balansräkning när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång.
En finansiell skuld tas bort när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma
gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
Upplåning redovisas när likviden erhålls.
Finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde
Bolagets lånefordringar och hyresfordringar utgörs av hyresfordringar och andra fordringar i
balansräkningen. Bolaget gör nedskrivningar för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 avseende
tillgångar som är skuldintrument. För övriga finasiella tillgångar baseras nedskrivning på
marknadsvärden. Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar och övriga som omsättningstillgångar.
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Kassa och bank
Likvida medel utgörs av banktillgodohavanden utan bindningstid.
Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter
anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan kortfristiga har en löptid kortare än
1 år. Leverantörsskulder och andra rörelseskulder har kort förväntad löptid och värderas utan
diskontering till nominellt belopp.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder redovisas när faktura mottagits.
Leverantörssskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare
(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga
skulder.
Leverantörsskulder och andra rörelseskulder med kort löptid redovisas till nominellt värde.
Nedskrivning finansiella tillgångar
Förlustreserven avseende finansiella tillgångar är baserad på antaganden om risk för fallissemang och
förväntade förlustnivåer. Bolaget gör egna bedömningar för antaganden och val av indata till
beräkningen av nedskrivningen. Dessa baseras på historik, kända marknadsförutsättningar och
framåtblickande beräkningar vid slutet av varje rapporteringsperiod.
Bolaget tillämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade kreditförluster för hyres- och
kundfordringar. Metoden innebär att förväntade förluster under fordrans hela löptid används som
utgångspunkt för hyres- och kundfordringar.
Avsättningar
Avsättningar för rättsliga anspråk, garantier och återställandeåtgärder redovisas när koncernen har en
legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt.
Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.
Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett
utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning
redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden
är ringa.
Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.
Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av
det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av
avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
OH Fjärilen 22 AB redovisar koncernbidrag enligt alternativregeln vilket innebär att lämnade och
erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
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Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital
Personal
Bolaget har inte haft några anställda under räkenskapsåret. Inga löner eller andra ersättningar har
utbetalats till styrelsen.

Not 3

Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande
förhållanden.
Värdering förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter redovisas till bokfört värde. Det är företagsledningens bedömning att det ej
föreligger något nedskrivningsbehov i förvaltningsfastigheterna då bokfört värde understiger
marknadsvärde. Se även not 2 under Förvaltningsfastigheter och not 9.

Not 4

Avtalade framtida hyresintäkter

Hyresavtalen i bolaget är ur ett redovisningsperspektiv att betrakta som operationella leasingavtal.
Framtida minimileaseavgifter som hänför sig till icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal
förfaller till betalning enligt nedan.
2020-12-31

2019-12-31

Avtalade hyresintäkter inom ett år
Avtalade hyresintäkter mellan ett och fem år
Avtalade hyresintäkter senare än fem år

5 957
3 215
-

9 722
12 346
-

Summa

9 172

22 068

Räkenskapsårets intäktsförda leasingavgifter motsvarar raden hyresintäkter i resultaträkningen.
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Transaktioner med närstående

Bolaget har närståenderelationer med bolag inom Offentliga Hus-koncernen och Nordic PM AB. Nordic PM är
ett dotterbolag till moderbolagets tidigare ägarbolag AB Fastator (publ).
Bolagets transaktioner med närstående inbegriper lån inom koncernen och på de lånen belöpande ränta.
Ägarlånen är efterställda och löper med 2-5 % ränta.
Bolaget köper tjänster från Nordic PM och administrativ förvaltning från OH Management AB (Q1) och
Offentliga Hus i Norden AB (Q2-Q4). Prissättning på tjänster från koncernföretag sker till marknadsmässigt pris.
Bolagets totala inköp och försäljning med andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör
presenteras i tabellen nedan:

Försäljning
Inköp
Kortfristiga skulder till koncernföretag
Kortfristiga fordringar till koncernföretag

Not 6

2020
-139
95 983
-

2019
-359
-

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2020

2019

Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga

441

-

Summa

441

0

2020

2019

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga

-1 488

-1 052
-10

Summa

-1 488

-1 062

Not 7

Räntekostnader och liknande resultatposter
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Bokslutsdispositioner
2020

2019

Förändring av periodiseringsfond
Lämnade koncernbidrag

-1 125
-

-3 019

Summa

-1 125

-3 019

2020

2019

Not 9

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på
fastigheter

-722

-245

2 696

-245

Summa

1 974

-490

Redovisat resultat före skatt

3 801

1 839

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4% / 22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt temporära skillnader på fastigheter
Skatteeffekt avseende förändrad skattesats
Återläggning bokförda avskrivningar
Avgår skattemässiga avskrivningar

-813
-6
2 696
-211
308

-393
-2
-104
9
-

Redovisad skattekostnad

1 974

-490

Avstämning av effektiv skatt
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Förvaltningsfastigheter
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser fel IB

106 475
1 196
-399
27

105 687
778
-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

107 299

106 465

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omräkningsdifferenser fel IB

-2 226
-986
-36

-1 360
-866
-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 248

-2 226

104 051

104 239

Redovisat värde
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Marknadsvärde definieras som det mest sannolika priset vid en försäljning på en öppen och fri
fastighetsmarknad vid en viss given tidpunkt. Grunden för alla marknadsvärdebedömningar är
analyser av försålda objekt i kombination med kunskaper om aktörernas syn på olika typer av objekt,
deras sätt att resonera samt kännedom om marknadsmässiga hyresnivåer etc.
I syfte att bedöma objektens marknadsvärde värderas fastigheterna externt av värderingsinstitut minst
en gång per räkenskapsår.
Värdena har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken simulering av de
beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på
värderingsobjekten. Kalkylperioden uppgår som regel till tio år. Som grund för beräknade framtida
driftnetton ligger analys av gällande hyresavtal samt analys av den aktuella hyresmarknaden. Normalt
har de gällande hyresavtalen antagits gälla fram till hyresavtalens slut.
Kassaflödeskalkylerna baseras under 2020 på ett inflationsantagande om 0,5 procent, 1,5 procent
2021 och därefter 2,0 procent årligen under kalkylperioden. Direktavkastningskravet är 4,75 procent.
För de fall hyresvillkoren bedömts som marknadsmässiga har de sedan antagits möjliga att förlänga
på oförändrade villkor alternativt möjliga att nyuthyra på liknande villkor. Kassaflödesanalysen
medger möjligheten att beakta marknadsläge, hyresnivå, framtida utveckling av marknadshyra och
långsiktig vakansgrad.
Kalkylräntan och direktavkastningskraven som har använts i beräkningarna har härletts från
försäljningar av jämförbara objekt och annan relevant information såsom den allmänna situationen på
fastighetsmarknaden, tillväxt, hyrestider, befolkningsstruktur, finansmarknaden, investerares
direktavkastningskrav o.s.v. Viktiga faktorer vid uppskattning av direktavkastningskrav är
bedömningen av den framtida hyresutvecklingen härledande till fastigheterna, deras förändring i
värde och möjligheten för dem att utvecklas, samt de standarder i vilka de har underhållits.
Samtliga verkligt värde-värderingar för förvaltningsfastigheter har genomförts med hjälp av
betydande icke observerbara data (nivå 3 i verkligt värde hierarkin). Den icke observerbara data som
påverkar värderingarna är diskonteringsräntan. Det har inte skett någon förändring av
värderingsmetod mellan perioderna och därmed ingen överföring mellan verkligt värde-nivåerna.
Fastigheternas marknadsvärde är väsentligt överstigande det bokförda värdet för fastigheterna enligt
de externa värderingarna i enlighet med gällande redovisningspraxis för marknadsvärderingar.
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Uppskjuten skatt
2020

2019

Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på
fastigheter

2 696

-245

Summa uppskjuten skatt

2 696

-245

Uppskjuten skatteskuld på fastigheter avser skatt på skillnaden mellan skattemässiga och redovisade
restvärden. Samtliga skatteskulder bedöms förfalla efter 12 månader. Aktuell och uppskjuten skatt har
för 2020 beräknats utifrån en nominell skattesats på 20,6 procent. Uppskjuten skatt ska enligt gällande
regelverk beaktas på temporära skillnader på samtliga tillgångar och skulder i balansräkningen. I
balansräkningen är uppskjuten skatteskuld beräknad utifrån den nominella skattesatsen. Vid en
marknadsvärdering av uppskjuten skatteskuld erhålls dock sannolikt ett lägre värde än vad som är
upptaget i balansräkningen.

Not 12

Finansiella instrument per kategori

Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Samtliga finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden samt med avdrag för nedskrivning.
Redovisat värde anses motsvara verkligt värde då samtliga kortfristiga fordringar och skulder
förfaller inom 12 månader, varför diskonteringsfaktoring inte blir väsentlig.
Bolaget tillämpar förenklade metoden vid beräkning av förväntade kreditförluster. Då det
likvälhistoriskt som framåtblickande inte anses föreligga en förlustrisk har ingen nedskrivning av
kundfordringar gjorts.
De långfristiga fordringarna och skulderna löper med kort räntebindning, varför det nominella
beloppet inte avviker avservärt från verkligt värde.
Precis som kortfristiga fordringar och skulder anses därför dess redovisade värde motsvarar verkligt
värde.
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Obeskattade reserver
2020-12-31

2019-12-31

Periodiseringsfond

1 125

-

Summa

1 125

0

Not 14

Uppskjuten skatteskuld

2020-12-31
Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande:
Fastigheter
Netto uppskjuten skatteskuld

2019-12-31
Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande:
Fastigheter

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

2 441 592

-

2 441 592

2 441 592

0

2 441 592

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

-

-255

-255

0

-255

-255

Netto uppskjuten skatteskuld

Förändringen mellan åren har redovisats över resultaträkningen.
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Upplåning
2020-12-31

2019-12-31

Skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år efter
balansdagen

-

68 900

Summa

0

68 900

Att äga och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet. OH Fjärilen 22 AB:s kapital
tillgodoses genom en balanserad mix av externa lån, lån från ägarna samt eget kapital, med en
soliditet inklusive aktieägarinlåning på 13 (13) procent per årsskiftet. Räntekostnader är också
företagets största kostnadspost och det är av strategisk betydelse för bolaget att oavsett
marknadsförutsättningar alltid ha tillgång till kostnadseffektiv finansiering. Målet för
finansverksamheten är att säkerställa finansieringsbehovet till lägsta möjliga kostnad inom de ramar
och restriktioner styrelsen beslutar.
Finansiell riskhantering
Bolaget är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker
avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i räntenivåer,
likviditets- och kreditrisker. Hanteringen av bolagets finansiella risker utförs av moderbolagets
personal, på uppdrag av styrelsen vars uppgift är att identifiera och i största möjliga utsträckning
minimera dessa riskers resultatpåverkan. All finansiell risk ska rapporteras och analyseras av
företagsledningen och rapporteras till styrelsen. Detta ska ske enligt bolagets gällande rutiner, vilka
verkar för att begränsa bolagets finansiella risker.
Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt
instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Enligt IFRS indelas marknadsrisker i
tre slag: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. Den marknadsrisk som främst påverkar bolaget är
ränterisk. Lånen löper med rörlig ränta vilket innebär att bolagets framtida finansiella kostnader
påverkars vid ändrade marknadsräntor. Bolaget har inga valutaexponeringar.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att bolaget inte ska kunna infria sina betalningsförpliktelser vid
förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Enligt bolagets
gällande rutiner är likviditetshanteringen centraliserad till ekonomiavdelning för att därigenom
optimera utnyttjandet av likvida medel och minimera finansieringsbehovet. För att minimera
likviditetsrisken görs löpande likviditetsprognoser för att säkerställa likviditet på såväl kort som lång
sikt.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i ränteläget påverkar ett bolags räntekostnader. Ränterisk
kan leda till förändring i verkliga värden, förändringar i kassaflöden samt fluktuation i bolagets
resultat. Bolaget är utsatt för ränterisker till följd av låneskulder. Bolagets hantering av ränterisk sker
enligt gällande rutiner och är centraliserad till ekonomiavdelningen som har till uppgift att
identifiera, hantera och minimera eventuella ränterisker för bolaget. Detta rapporteras löpande till
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styrelsen. All upplåning sker på 3 månaders rörlig ränta vilket innbeär att bolaget kan vara exponerad
för kortsiktiga förändringar i ränteläget.
Kreditrisk
Kreditrisk förknippas främst med sannolikheten för finansiell förlust som beror på motparters
oförmåga att uppfylla de avtalsmässiga förpliktelserna förknippade med finansiella transaktioner eller
instrument. De finansiella motparternas risk värderas och övervakas med målet att minska
motpartsrisken. Bolaget hanterar kreditrisken genom att begränsa sina motparter till ett antal större
välkända banker och finansiella institutioner samt övervaka deras ställning.
Lånevillkor
Bolaget har lånevillkor eller covenanter som banken har ställt ut för att utfärda en kredit. Bolagets
skuld får inte överskrida 75 % av fastighetens marknadsvärde. OH Fjärilen 22 AB har inte har brutit
mot något lånevillkor eller covenant.

Not 16

Ställda säkerheter
2020-12-31

2019-12-31

Ställda säkerheter till förmån för koncernföretag:
Fastighetsinteckningar

-

98 000

Summa ställda säkerheter

0

98 000

Not 17

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under 2021 utökade SBB i Norden AB (publ), org. nr 559053-5174, sitt ägandeskap i Offentliga Hus i Norden
AB (publ), org 556824-2696, och ägde i april över 90 procent av aktierna. Offentliga Hus i Norden AB (publ)
avnoterades från Nasdaq Firth North Premier i maj 2021. Offentliga Hus i Norden AB (publ) var tidigare
moderbolag i den största koncernen och sedan transaktionen är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ),
org. nr 556981-7660, moderbolag i den största koncernen.
SBB har gjort en utvärdering av effekten av coronaviruset/covid 19 på bolagets verksamhet. Bedömningen är att
SBB:s trygga kassaflöden endast marginellt påverkas av konjunkturen och omvärldsfaktorer då kassaflöden
huvudsakligen kommer från hyresgäster som är skattefinansierade av de nordiska staterna. Koncernen har en
lång ränte- och kapitalbindning och har bortsett från företagscertifikat endast mindre förfall de närmaste 12
månaderna. Förfallen av företagscertifikat är säkerställda med back up-faciliteter. SBB har antagit en
kontinuitetsplan med riktlinjer för verksamheten under covid 19-krisen samt fortsätter att följa utvecklingen
noggrant.
I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-___-___ för fastställelse.
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