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H O T E L L C H E F E N  H A R  O R D E T

Höjd rumsstandard 
och utökad service

2016 har varit ett positivt år för oss, med en riktigt bra beläggning, fler gäster än  
tidigare och ökade intäkter. I linje med det har vi under året ökat personalresurser för 

att kunna ge bästa möjliga service. Bland annat har vi förlängt serveringens öppettider 
och förbättrat matutbudet. Vi har också fortsatt renoveringen av våra rum för att öka 

standarden och trivseln bland våra gäster.

Våra fokusområden har under året varit att förbättra intäk-
terna vid uthyrning av rum och hålla rätt prissättning och 
fortsatt fokusera på ett bra kundbemötande. Vi har också 
gjort en satsning på längre öppettider för kvällsserveringen 
och ett bredare utbud av mat och dryck, vilket visat sig ge en 
30-procentig försäljningsökning. 

Hållbarhet och miljö är ett självklart fokus för oss. Vi har 
lågenergibelysning i alla rum, en miljöstation för hantering 
av miljöfarligt avfall och teknik i alla duschar för att göra 
vattenåtgången mindre. 

Vi har fortsatt renoveringen som tidigare inletts och under 
året har ytterligare fem rum renoverats för att öka bekväm-
ligheten och ge en mer välkomnande atmosfär för gästerna. 
För att underlätta städningen har vi också bytt till parkett-
golv i rummen. Målet är att alla rum framöver ska vara re-
noverade och fler rum kommer att hålla superiorklass, vilket 
också ger utrymme för bättre intäkter.

Framöver har vi planer på att inreda restauranglokalen för 
att skapa en trevligare känsla. Serveringsytan kommer att 
utökas och antalet sittplatser dubbleras. 

Jag kan konstatera att första halvårets resultat har påverkats 
av höga renoveringskostnader, som dock rymts inom ramen 
för budget. Från och med juni förbättrades dock resultatet 
avsevärt och omsättningen har varit bättre än planerat.  
September månad i år har varit vår allra bästa genom alla  
år, omsättningsmässigt.

Sammanfattningsvis har Hotell Sköna Nätter ett positivt 
resultat för 2016, med en ännu bättre omsättning än före-
gående år. Största delen av vår intäktsökning grundar sig i 
vårt omfattande arbete med prissättningen, som påverkas av 
beläggning, evenemang och efterfrågan hos andra hotell. 
Vi ser att efter vår prishöjning har våra konkurrenter följt 
efter, vilket haft en positiv effekt för alla hotell i Borås. Vi 
gynnas också av att Borås är en växande stad med ett rikt 

näringsliv. Många företag förlägger konferenser och ordnar 
event i staden, vilket självklart är positivt för oss. Det plane-
rade kongresshuset i Borås ger oss också ökade möjligheter. 

Inför 2017 har vi all anledning att tro på ett fortsatt fint 
resultat. 

Tomas Okockis
Hotellchef
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Flerårsjämförelse

Förvaltningsberättelse

 2016 2015 2014 2012/2013 2011/2012

Nettoomsättning, tkr 10 723 9 159 8 830 10 912 6 767

Resultat efter finansiella poster, tkr 360 351 431 986 203

Balansomslutning, tkr 5 175 4 728 4 750 4 366 5 539

Soliditet,  % 83,0 83,6 83,5 81,0 81,0

Verksamhetsåret 2012/13 omfattar 16 månader

Bolagsmännen för Hotell Sköna Nätter HB, organisationsnum-
mer 916894-1186, får härmed avge redovisning över företagets 
verksamhet för räkenskapsåret 2016. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifterna inom 
parentes avser föregående år.

Verksamheten
Trestjärniga Hotell Sköna Nätters affärsidé är att med sina 66 rum 
och 120 bäddar erbjuda prisvärt hotellboende med personlig 
atmosfär för affärsresenärer, projektboende, turistande barnfa-
miljer och gruppresor. 

Händelser under verksamhetsåret
Öppettiderna har utökats för att tillmötesgå kundernas behov.

2016 har varit ett stabilt år där mycket av resurserna har lagts 
på att förbättra kundupplevelsen och att modernisera ett flertal 
rum.

Intäkter och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 10 723 tkr (9 159 tkr) vilket är en 
ökning med 17 %. En starkt bidragande orsak till omsättningsök-
ningen är ett aktivt arbete med en flytande prissättning. Perso-
nalkostnaderna har ökat p g a de ökade öppettiderna. Resultatet 
efter finansiella poster slutade på 365 tkr (365 tkr). I resultatet 
ingår ökade investeringar i upprustning av rum med cirka 350 tkr 
jämfört med föregående år. 

Framtida utveckling
Ytterligare investeringar i att modernisera hotellet kommer att 
göras i både rum och serveringsytor.

Förslag till vinstdisposition
Årets vinst 359 898

Kr 359 898

Tilldelas andelsinnehavarna enligt följande:

Uddetorp Holding AB 35 989

Hushållsgruppen i 7H AB 323 909

Kr 359 898

Resultaträkning
Not 2016 2015

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 10 723 9 159

Övriga rörelseintäkter 21 13

Summa rörelseintäkter 10 744 9 172

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -887 -865

Övriga externa kostnader 3 -6 111 -5 353

Personalkostnader 4 -3 144 -2 354

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -237 -235

Summa rörelsens kostnader -10 379 -8 807

Rörelseresultat 365 365

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 1

Räntekostnader -12 -15

Summa resultat från finansiella poster -5 -14

Årets vinst 360 351
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Balansräkning
Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Installation på annans fastighet 5 2 188 2 405

Inventarier, verktyg och installationer 6 40 60

Summa anläggningstillgångar 2 228 2 465

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 31 -

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 415 290

Övriga kortfristiga fordringar 15 25

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 30 17

460 332

Kassa och bank 8 2 456 1 931

Summa omsättningstillgångar 2 947 2 263

SUMMA TILLGÅNGAR 5 175 4 728

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 9

Kapitalbehållning 3 956 3 967

Egna uttag -20 -362

Årets vinst 360 351

Summa eget kapital 4 296 3 956

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 268 287

Aktuella skatteskulder 14 18

Övriga kortfristiga skulder 203 124

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 394 343

Summa kortfristiga skulder 879 772

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 175 4 728

Noter
Not 1.  Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av 
not nedan.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag 
för moms och rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, 
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Installation på annans fastighet 20 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Kundfordringar  
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
kundfordringar.

Not 2.  Koncernuppgifter

Av bolagets totala inköp och försäljningar mätt i kronor avser 39% (41%) 
av inköpen och 0% (0%) av försäljningen andra företag inom den före-
tagsgrupp som bolaget tillhör.

Not 3.  Operationella leasingavtal

2016 2015

Framtida minimileaseavgifter, som ska 
erläggas avseende icke uppsägningsbara 
leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 2 371 2 322

Förfaller till betalning senare än ett men 
inom 5 år 4 742 -

7 113 2 322

Under perioden kostnadsförda 
leasingavgifter 2 344 2 380

Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal, vilka re-
dovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing 
av inventarier. Inventarier leasas på fem år med möjlighet till utköp. 

Not 4.  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016 2015

Medelantalet anställda

Kvinnor 6 5

Män 1 1

Totalt 7 6

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader

Löner och ersättningar till övriga 
anställda 2 300 1 786

Sociala avgifter enligt lag och avtal 705 494

Pensionskostnader för övriga anställda 72 45

Totalt 3 077 2 325

Not 5.  Installation på annans fastighet

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 4 327 4 327

Årets förändringar

Inköp - -

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden 4 327 4 327

Ingående avskrivningar -1 922 -1 705

Årets förändringar

Avskrivningar -217 -217

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 139 -1 922

Utgående restvärde enligt plan 2 188 2 405

 



Borås 2017-05-17

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-05-17

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

Tomas Okockis
Hotellchef

Robert Smith
Hushållsgruppen i 7H AB

Martin Smith
Cernera Invest AB

Not 6.  Inventarier, verktyg och installationer

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 1 376 1 322

Årets förändringar

Inköp - 54

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 376 1 376

Ingående avskrivningar -1 316 -1 298

Årets förändringar

Avskrivningar -20 -18

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 336 -1 316

Utgående restvärde enligt plan 40 60

Not 7.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Övriga poster 30 17

30 17

Not 8.  Checkräkningskredit

2016-12-31 2015-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit 
uppgår till 1 500 1 500

Not 9.  Eget kapital

2016 2015

Eget kapital vid årets ingång 3 956 3 967

Delägares uttag under året -20 -362

Nuvarande delägares andel av årets 
resultat 360 351

4 296 3 956

 
 
 

Not 10.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Upplupna lönerelaterade kostnader 301 281

Övriga poster 93 62

Summa 394 343

Not 11. Ställda säkerheter

2016-12-31 2015-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 1 500 1 500

Summa ställda säkerheter 1 500 1 500
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolag
Org.nr. 916894-1186

Rapport om årsredovisningen*

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Sköna 
Nätter i Borås Handelsbolag för år 2016. Bolagets årsredovisning 
ingår på sidorna 4-9 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolags 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finan-
siella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.
 
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är 
oberoende i förhållande till Hotell Sköna Nätter i Borås Handels-
bolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upp-
rättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsla-
gen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för be-
dömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagan-
det om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sve-
rige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i masko-
pi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under re-
visionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.  
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar*

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Hotell Sköna Nätter i Borås 
Handelsbolag för år 2016 samt av förslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Hotell Sköna Nätter 
i Borås Handelsbolag enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt.
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkomman-
de granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-
bär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder-
lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt utta-
lande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Borås den 17 maj 2017               

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.  
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats. 
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