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Årsredovisningenär upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltnings berättelse

VerksamJ1eten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till uppgift att på affärsmässiga grunder tillhandahålla vänne till bolagets kunder, tillika

bolagets ägarbolag, i Täby.

bostadsrättsföreningar: BrfFarmen (33 % av kapital och tös ter), BrfVolten

och Brf Annexet (8,4 %).

TilMigagångssiitt vid val tilf sty,·ehm,
ÄgarföreningamaBrfFarmen, BrfVolten, BrfStorstugan och Brf Annexet, nominerar var sin ordinarie

styrelseledamotjämte en suppleant, att väljas på bolagsstämman i bolaget Ordföranden nomineras av

ägarföreningarna för vaI på årsstämman. För att säkerställa kontinuitet i styrelsen har årsstämman utsett

Magnus Wittbom, advokat, som extern ordförande.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Viistmtliga hti11delse1• 1111der 1·ilkenskapsåret

Bolagets verksanthet

Bolagets dotterbolag Täby Fjärrvärme AB, som samägs med E.ON Vänne AD, har under året bedrivit

reguljär produktion av värme på bolagets fastighet i Aminge, samt i ytterligare två panncentraler i Täby.

Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Galten l i Täby kommun. En ny översiktsplan för området

planeras av Täby kommun. Planen kan komma att påverka fastighetens framtida användning
..
Bolaget ser

.förnärvarande inget behov av fästiglletenibolagets verksamhet framöver. Nyttjaudcrättsavtal med tredje
pait avseende fastigheten löper ut •2023.

Covid-19 (Corona)
Utbrottet och spridningen av det nya corona.viruset har en global påverkan ror hela samhället, med

ekonomiska och finansiella konsekvenser. Potentiella negativa affärsmässiga följder på grund av

utbrottet av Covid-19 har inte identifierats vare sig i moderbolaget eller i dotterbolaget vid tidpunkt för

framtagande av denna årsredovisning. Eventuella framtida konsekvenser analyseras löpande.

Styt·elscns sammansättning
Styrelsen består av Magnus Wittbom, ordförande, samt styrelseledamöterna Lars Gahnström, Rune

Hohuberg, Keivan Ashhami och Jonas Bemdtsson, med Gurum Benckert, Johan Söderberg, Lars-Erik
Löfvenmark samt Arvi Laigar som. suppleanter.

Revisor

Revisor i bolaget är ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Ali

Sharifi?Toiserkani som ansvarig revisor.
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Redovisningstjiinster
Bolaget erhåller redovisningstjänster av As_piaAB.

Finansicringsfrågor
Bolagets ekonomiska åtaganden gentemot TF AB finansieras genom att Bolaget upptar lån i bank mot

säkerhet ställd av Bolagets ägarföwningar. Ett av bolagets lån har efter räkenskapsårets slut förfallit och

redovisas därför som kortfristig skuld i balansräkningen. Det har under 202Q förhandlats och löptiden för

lånet bar föi:längts med ytterligare ett ål'. Allteftersom låneskulden amorteras .kommer ställd säkerhet alt

·successivt föstäUas av långivaren i motsvarande mån.

Ägarstyrningoch po1icics
Bolagets ägare har fastställt ägardirektiv för bolaget. För bolagets verksamhet gäller även en av styrelsen
fastställd finanspolicy.

Fledrsöve1·sikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut

av årets årsstämma:

Arets resultat

Belopp vid åi·ets utgång

2019

17 810

3 161

4,9

Aktie

kapital

50000

50000

2018

Balanserat

resultat

925 629

5 992137

6 917 766

2017

15 426

830

0,5

resultat

5 992

3 161 229

3161229

2016

3 124

-579

0,3

Totalt

6967766

0

3161229

10 128 995

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

6917 766

3

10078995

10 078 995

10 078 995

efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m, m.

N ettoomsättiling
Summa rörelseintäkter, lagerför.ändringar nun.

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ncdsk.dvningat av fimmsieHa anläggningstillgångar och

kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster·
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not

2

2019-01-01

-20UJ-12-31

17 810 355

17 810355

-17 859 034

-354 379

-469 588

-18 683 001

-872 646

8 829 800

-3 600 000

-1195 925

4 033 875

3161229

3161229

3161229

2018-01-01

-2018-12-31

16 464 757

16 464 757

-14 962111

1502 646

9 OlO 000

600 000

-920 509

4 489491

5 992

5 992 137

5 992137



Balansräkning

TILLGÅNGAR

Materiella tmllJgg11btgstillglJ1tgal'
Byggnader och mark

Summa materiella nnfäggningstillgångar

Fi111msielta ,mliigg11i11gstillgå11gai,
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstiUgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättuiugstillgångat'

Kortfristiga fol'driugar
Kundfordringar
Fordringar bos koncernföretag
Övrigafordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa ocli ballk

Summa kassa och bank

Summa omsättningsffllgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

3

4

250 000

250 000

195 259 650

195 259 650

195 509 650

2 388 395

0

9680

3 290 864

5 688939

6 358 156

6358156

12 047095

207 556 745

2018-12-31

250000

250 000

198 859 650

198 859 650

199109 650

2 125

18125

286

2 859 510

5 003 674

3 840449

3 840 449

8 844123

207953 773



Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget ka1)ifal

Kortfristiga skulder

Övrigaslrulder till la·cditinstitut

Leverantörsskulder

Övrigaskulder

Upplupna kostnader och fömtbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

5

5

50000

50000

6 917 766

3 161229
10 078 995

10128 995

66488 000

66 488 000

124 000 000

2477484

20 854

4441412

130 939 750

207 556745

2018-12-31

50 000

50 000

195 488 000

195 488 000

0

1 335

28 171

3 418 500

5 498 006

207 953 773



Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningenär upprättad i enlighet med ärsredovisningslagen och Bokforingsnänmdensallmänna

råd (BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

Not 3 Byggnader och mad{

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsv!frden

Utgående redovisat värde

2019

0

250 000

250 000

250 000

2018

0

250 000

250 000

250 000

koncernföretag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffni11gsvärden
Inköp
U tgåencle ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående l'edovisat värde

202459 650

202459 650

-3 600 000
-3 600 000

-7 200 000

195259 650

202459 650

0

202459 650

0
-3 600 000

-3 600 000

198 859 650

r



5 Sk1dder som avser flera poster

190 488 000 kronor redovisas under följande poster i balansrälmingen .. Inga Hin

Villkoren för det lån från .kreditinstitut som redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen har under

förhandlats om, Löptiden för lånet hai· förlängts med ytterligare ett år.

2019-,12-31

66 488 000

66 488 000

124 000 000

124 000 000

195488 000

0

0



Magnus Wittbom

Ordförande

Vår revisionsberättelse hat· lämnats 2020-6G

ÖhrlingsPl'icewaterhouseCoopers AB

Keivan Ashhami
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Styrelsens ansvar
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lnterna1ional Standards on Auditing (ISA)och god revisionssed i Sve
,

Vårt

er !Jeskri?·s 11,ärnnare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoe ande till

och har i övrigt fullgjortvårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi tillstyrkerdärför att bolagsstämman fastställer resulta!räkningen och balansräkningen för SVAF AB.

Grund för uttalanden

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så år tillämpligt, om förhållanden som kan påverka.förmågan att fortsätta

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift Antagandet om fortsatt drift tlllämpas dock Inte om

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra må! är alt uppnå en rimliggrad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehålrer några
heter, vare sig dessa beror på oegentlig r eller misstag, och att lämna e

· ·

e

1ra1uttä1rander1:Rimlig säkerhet är en hög g
revision som utförs enligt ISA och god revisio !n IJ'l'l!':!mTIICI

,w•,w"">l"'v

om en sådan finns. Felaktighet
om de enskilt eller tmsammans

grund i årsredovisningen.

revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vär revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SVAF AB för år
2019 samt av förslaget uti dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrkeratt bolagsstäm
ledamöter ansvarsfrihet för r

rvinsten enligt förslaget I förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
et.

-------------------------------··----
.. . -·----
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Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i S

Revisorns ansvar. beroende i förhållande till

fullgjortvårt a ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis Vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra utla landen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi!foner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömn rn utdelningen är försvarlig med hänsyn ml de krav

som bolagets omfattning a på storleken av bolagets egna kapital,
konso!lderlngsbe och ställning i

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
annat att fortlöpande bedöma bolag els ekonomiska situation, och alt tlllse aft bolagets organisation är utformad

så att bokföringen, medelsförvallnlngen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande säll.

Revisorns ansvar

ansvarsfrihet, är att in

styrelseledamot i något
Vårt mål beträffande revisionen av tarvallnlngen, och därmed vårt utlalan

revlsionsbevls för att med en rim!!ggrad av säkerhet kunna bedöma om

avseende;

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersätlningsskyldighet
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med akliebolagslagen, årsredovisnlngslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dlsposltloner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet .bedama om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimligsäkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanli för att en revision som utförs enligt god
rev/sio kommer at ka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersätlni bolaget, elle ti ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktlebolags!agen.

· ·

En ytterllgare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektlonens
webbplats: www.revlsorslnspektlonen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Täby den fuuni 2020

ÖhrlingsPricewatethouseCoopers AB




