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Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden
Arvika Stadshus AB, som utgör moderbolag i en hel-
ägd kommunal koncern, äger samtliga aktier i Arvika 
Fastighets AB.

Information om verksamheten
Bolagets verksamhet var under året förvaltning av 
egna fastigheter inom affärsområdena Bostäder, 
Samhälls fastigheter (lokaler hyrda av Arvika kom-
mun) samt Kommersiella lokaler. Dessutom bedrevs 
fastighetsskötsel på uppdrag av Arvika kommun. Det 
uppdraget omfattar skötsel av parkmark samt fastig-
heter och anläggningar ägda av Arvika kommun.  

31 december 2015 förvaltade bolaget:

Lägenheter (inklusive vårdboende) 3 047 (3 009)
Lokaler 309 (308)
Garage 554 (534)
Parkeringsplatser 1 276 (1 228)

Total lägenhetsyta uppgår till 185 740 kvm och 
lokal yta till 159 230 kvm, sammanlagt utgör detta 
344 970 kvm. Av antalet lägenheter ingår 436 stycken 
inom kategorin vårdboende. 

Fastighetsbeståndet förändrades genom köp av fastig-
heten Fågelsången 2 av Svenska kyrkan. Lokalen är 
ombyggd till förskola.

Bostäder
Marknadssituationen var fortsatt stabil under året med 
ett högt söktryck på bostäder i centrala lägen. Antalet 
outhyrda lägenheter pendlade mellan 10– 20, vilket 
gav en uthyrningsgrad i genomsnitt 99,5 procent.  

Hyresförhandlingen för 2015 års hyra resulterade i 
en höjning med 1,83 procent per 1 april 2015. Den 
systema tiska hyressättningen enligt modell Rättvis 
hyra infördes från 1 oktober 2015. I förhandlingen 
framhölls vikten av finansiering av det nöd vändiga 
renoverings arbetet. Regelbundna träffar med hyres-
gäst  föreningen och dess lokalavdelningar hölls.

Fastighetsdriften löpte normalt under året. Två 
allvar liga lägenhetsbränder inträffade dock, på Östra 
Esplanaden 21 samt Sävsjövägen 55 B. 

Nyproduktionen av 38 lägenheter i kvarteret Veteri-
nären slutfördes i oktober. Inflyttning påbörjades 
1 november. Vid årsskiftet var i stort sett alla lägen-
heter uthyrda.  

Detaljplanering för bostadsändamål inom kvarteret 
Krukan (Borggatan-Hultabacken-Kyrkogatan) på-
börjades.

Målning och tapetsering utfördes enligt plan i cirka 
tvåhundra lägenheter. 

Inom kvarteret Dragspelet, Agneteberg, utfördes 
reno vering, stambyte och modernisering av 90 
lägen heter. Projektet omfattar totalt 190 lägenheter. 
Reno veringen sträcker sig över en treårsperiod och 
totalt åtgärdades 127 lägenheter under 2014–2015. 
Projektet drivs i partnersamverkan med PEAB som 
totalentreprenör.

Andra större projekt som genomfördes: 
• Fönsterbyte i kvarteret Plogen, Parkgatan
• Tillbyggnad av LSS-boende vid Kamomillgatan
• Förbättring av gårdsmiljö på Taserudsgatan 7– 17
• Dränerings- och markarbeten i området Slagfältet.

Större åtgärder för miljöförbättring och energieffektivi-
sering var:
•  Tilläggsisolering av vindsbjälklag inom kvarteret 

Nyckeln, Nygatan 31 m fl, samt Dungen 5, Björk-
vägen 

• Uppförande av fem källsorteringshus, två vid om-
rådet Taserudsgatan 7– 17, ett vid Nygatan 30 samt 
två inom kvarteret Fågelsången, Kastanjegatan 1– 7

• Förberedelse för insamling av matavfall 
• Konvertering till bergvärmepump vid gruppboen-

den i Sulvik och Klässbol. 



5

Arvika Fastighets AB

Förvaltningsberättelse

Samhällsfastigheter  
Affärsområdet omfattar fastigheter med lokaler ut-
hyrda för kommunalt ändamål. Större lokalföränd-
ringar som genomfördes var samordning av lokaler 
för Arvika Teknik AB vid Rosendal, och sam ordning 
av lokaler för driftverksamheten inom Arvika 
Fastighets AB inom kvarteret Förrådet, vid Styck-
åsen/Gate. Lokal anpassning för samlokalisering av 
Arbetsmarknads enheten vid före detta Parkavdel-
ningens lokaler på Vik påbörjades i slutet av året.

Andra större projekt som genomfördes under året var: 
• Inrättande av förskoleavdelningar i inhyrda modu-

ler invid Kyrkebyskolan
• Inrättande av grundsärskola i inhyrda moduler 

invid Agentebergsskolan
• Om- och tillbyggnad av tillagningsköket vid 

Taseruds gymnasiet
• Miljöförbättring och energieffektivisering genom 

utbyte av de sista oljepannorna inom beståndet, 
samt utbyte av uttjänta värmepumpar till modern 
teknik i Rinnens skola och Klässbols skola.

Kommersiella lokaler
Marknadsläget för kommersiella lokaler var stabilt där 
samtliga lokaler var uthyrda per 31 december 2015. 
Under hösten 2015 påbörjades ombyggnadsarbete 
för inrättande av ny, så kallad akademisk vårdcentral 
i kvarteret Verkstaden.

Skötseluppdrag 
Skötseluppdraget avseende kommunala byggnader, 
parkmark och anläggningar bedrevs enligt plan.

Större satsningar gjordes för upprustning av de kom-
munala lekplatserna vid Fryksdalsvägen, Kyrkebyn på 
Brunnsvägen samt vid Styckåsen.

Andra projekt innebar komplettering av träd och 
rabatter längs Skolgatan. Utemiljön mellan biblioteket 
och kommunala musikskolan byggdes om.
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Resultat och ställning
(tkr) 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 299 460 291 453 285 824 276 434 266 204
Resultat efter finansiella poster 6 863 34 663 13 660 9 838 2 173
Balansomslutning 1 321 757 1 213 290 1 116 508 1 123 206 1 140 416
Soliditet (%) 12 13 11 11 9
Avkastning på eget kapital (%) 3 21 9 8 2
Antal anställda 154 153 155 146 145

(Jämförelsetalen för åren 2011– 2012 har inte räknats om enligt K3. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 22.)

Årets resultat belastades med en nedskrivning om 
13,3 mnkr till bedömt verkligt värde för den nyprodu-
cerade bostadsfastigheten Veterinären 5. Övriga delar 
framgår av efterföljande balans- och resultaträkning.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
En viktig milstolpe under året var färdigställande och 
uthyrning av 38 nya bostadslägenheter i kvarteret 
Veterinären, centralt i Arvika centrum.

Processen att genomföra en heltäckande översyn av 
hyressättningen av bostadslägenheterna enligt modell 
Rättvis Hyra övergick från planering och förbere-
delse till genomförande. Individuella målhyror be-
räknades för varje lägenhet. Infasningen till målhyra 
sker huvud sakligen under en treårsperiod. Projektet 
genom fördes i samråd med Hyresgästföreningen.

Planering för att införa en boendeform med utökad 
trygghet påbörjades. Planeringen sker i samverkan 
med kommunens omsorgsverksamhet.

Planering för nyproduktion av bostäder inom kvarte-
ret Krukan, område mellan Borggatan-Hultabacken-
Kyrkogatan påbörjades.

Under året krävdes betydande insatser för planering, 
projektering och genomförande av lokalförsörjning 
för behov inom förskolan, samt för etablering av bo-
ende för flyktingar.

Översiktlig lokalplanering utfördes i samråd med 
verksamheten Lärande och stöd för framtida skol-
organisation.

En företagsgemensam värdegrund och förhållningssätt 
samt ett förtydligande av vision AFAB – utvecklande fast
ighetsbolag och varumärket Det trygga gröna fastighets
bolaget utvecklades ytterligare. En viktig del i detta 

arbete var att genomföra inflyttning i gemen samma 
personal- och driftlokaler inom kvarteret Förrådet. 

Framtida utveckling
Bolagets största risk är en värdenedgång i anläggnings-
tillgångarna till följd av minskade hyresintäkter eller 
ökade räntekostnader.

Utvecklingsområden - fastighetsbeståndet
Behovet av att utveckla bostadsbeståndet är stort. 
Det gäller både nybyggnad och insatser i befintliga 
fastighetsinnehavet. Behovet av underhåll de kom-
mande tio åren är stort, främst beroende på bygg-
nadsbeståndets åldersstruktur. Även insatser för 
modernisering och anpassning till dagens efterfrågade 
standard krävs. 

Behov av nybyggnad av lägenheter bedöms till minst 
100 lägenheter inom de närmaste tre åren. 

För de samhällsfastigheter som till stor del utgörs av 
skolfastigheter, krävs investeringar för att moderni sera 
och effektivisera lokalbeståndet samt för att genom-
föra energioptimeringar. Just nu har lokal försörjning 
av nya förskolelokaler hög prioritet. I övrigt krävs 
en genomgripande lokalförsörjningsplanering inom 
verksam heterna för att säkerställa en långsiktig håll-
bar investeringsplan.

Ny teknik i fastigheter för ägares behov, som till exem-
pel driftövervakning ökar snabbt. Även hyresgästers 
behov av moderna kommunikationslösningar i form 
av bredband, larm och andra funktioner ökar. Arvika 
Fastighets AB ingår som viktig part i kommunkoncer-
nens beslut för egen fiberutbyggnad.
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Utvecklingsområden – 
fastighetsförvaltningen
Behov finns att stärka och utveckla fastighetsförvalt-
ningen med ökad miljöprofil. Att bli ett ”grönare” 
fastighetsbolag är en uttalad målsättning. Energi-
effektivisering för bostäder och lokaler krävs för att 
klara framtida krav på minskad klimatpåverkan. Även 
möjlighet till sortering av avfall är en viktig utveck-
ling, där föreberedelse för insamling av matavfall 
har påbörjats.

Efterfrågan av kvarboende i hemmiljö ökar på grund 
av att en större andel äldre invånare kräver satsningar 
för trygghet och ökad tillgänglighet. Fastighets-
förvaltningen kan utvecklas i samverkan med kom-
munens omsorgsverksamhet. Syftet är att ge bästa 
service till äldre i bostadskvarteren och planering för 
detta har påbörjats.

Kännetecken för attraktiva företag är att vara tydlig 
med kommunikation kring företagets vision, värde-
grund och varumärke. Därför är det viktigt att arbeta 
vidare med att utveckla medarbetarskapet och att 
implementera vision-värdegrund-varumärke som 
tagits fram under devisen Bättre. Tillsammans. För 
Arvika. Det är viktigt att slutföra pågående processer 
att förädla och effektivisera bolaget till ett effektivt 
och modernt fastighetsföretag. Kundperspektivet ska 
framhållas mer tydligt. 

Behov av ny personal ökar närmaste tiden på grund 
av ökande takt av pensionsavgångar. 

Ekonomi och finansiering
Ränteutvecklingen är viktig för bolagets lönsamhet. 
Under ett antal år har räntenivå varit låg. För tillfället 
ses inga omedelbara tecken på höjning av räntan. 
Men efter en period av låga räntor ger det normala, 
cykliska förloppet högre nivåer och förberedelse för 
en sådan situation bör göras. 

För att klara kommande behov av uppgraderingar 
inom såväl bostadssidan som lokalsidan krävs ökade 
resultatnivåer. Diskussion om hyressättning är där-
för nödvändig. En översyn av intern hyressättning 
inom kommunkoncernen har påbörjats. Syftet är att 
under lätta för att bland annat få incitament vad gäller 
yteffektivisering och energieffektivisering. 

Behovet att utveckla och modernisera fastighets-
beståndet kommer att innebära ökade investeringar. 
Egenfinansiering kommer inte att räcka till. Nybelå-
ning kommer därför att krävas. 

Det har under flera år varit en hög uthyrningsgrad 
i lägenhets beståndet, över 99 procent. Inga tecken 
finns på förändrat läge i närtid. Sysselsättnings-
graden och befolkningsutvecklingen är de faktorer 
som påverkar vakansgraden mest. Vakansgrad under 
1 procent är i normalfallet lågt. Planering inför ett 
scenario med högre vakansgrad bör göras.

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår till förfogande stående medel:

Balanserat resultat 79 797 322
Årets resultat 6 174 953
Kronor 85 972 275

Disponeras så att:

I ny räkning överförs 85 972 275
Kronor 85 972 275
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Resultaträkning

(tkr) Not 2015 2014

Nettoomsättning 1, 3 299 460 291 453
Övriga rörelseintäkter 35 055 32 241
Summa rörelsens intäkter 334 515 323 694

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2 – 177 048 – 153 926
Personalkostnader 4 – 69 191 – 66 850
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar – 55 909 – 40 726
Övriga rörelsekostnader – 1 233 – 2 634
Summa rörelsens kostnader – 303 381 – 264 136

Rörelseresultat 5 31 134 59 558

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 13 155
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 – 24 284 – 25 050
Summa finansiella poster – 24 271 – 24 895

Resultat efter finansiella poster 6 863 34 663

Bokslutsdispositioner 8 2 996 0

Resultat före skatt 9 859 34 663

Skatt på årets resultat 9 – 3 684 – 1 576

Årets resultat 6 175 33 087
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Balansräkning

(tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, markanläggningar och mark 10 1 137 160 1 071 839
Inventarier, verktyg och installationer 11 28 588 22 413
Pågående nyanläggningar 12 77 509 49 230

1 243 257 1 143 482

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 40 40
Andra långfristiga fordringar 14 3 526 5 015

3 566 5 055

Summa anläggningstillgångar 1 246 823 1 148 537

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 397 961
Fordringar hos koncernföretag 310 0
Fordringar hos Arvika kommun 62 356 55 975
Aktuell skattefordran 755 1 108
Övriga fordringar 2 075 382
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 6 589 6 115

72 482 64 541

Kassa och bank 2 452 212

Summa omsättningstillgångar 74 934 64 753

SUMMA TILLGÅNGAR 1 321 757 1 213 290
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(tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16
Bundet eget kapital
Aktiekapital (65 000 aktier) 6 500 6 500
Reservfond 65 546 65 546

72 046 72 046
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 79 799 54 984
Årets resultat 6 175 33 087

85 974 88 071

Summa eget kapital 158 020 160 117

Obeskattade reserver 17 0 2 996

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 4 092 4 226
Uppskjuten skatteskuld 19 36 870 24 913

40 962 29 139
Långfristiga skulder 20
Skulder till kreditinstitut 1 065 000 672 000
Arvika kommun reverslån 0 265 249

1 065 000 937 249
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 2 000
Arvika kommun reverslån 0 10 570
Leverantörsskulder 17 185 31 874
Skulder till koncernföretag 11 465 6 072
Övriga skulder 6 610 11 553
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 22 515 21 720

57 775 83 789

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 321 757 1 213 290

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 31 134 59 558
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Avskrivningar och nedskrivningar 55 909 40 726
   Reaförlust materiella anläggningstillgångar 1 233 2 634
   Reavinst materiella anläggningstillgångar – 572 – 2 169

87 704 100 749

Erhållen ränta 13 155
Erlagd ränta – 24 284 – 25 050
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 63 433 75 854

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar – 8 005 – 33 879
Förändring av rörelseskulder – 25 950 23 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 478 65 095

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 156 917 – 109 995
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 568 2 162
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 156 349 – 107 833

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga fordringar 1 489 3 294
Förändring av avsättningar – 134 – 404
Upptagna lån 391 000 50 000
Amortering av lån – 263 249 – 10 598
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 129 106 42 292

Årets kassaflöde 2 235 – 446
Likvida medel vid årets början 212 658
Likvida medel vid årets slut 2 452 212
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Tilläggsupplysningar

Ränta
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det 
är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska 
fördelar som är förknippade med transaktionen och 
när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisning av leasingavtal
Företaget som leasegivare
Då de ekonomiska risker och fördelar som är för
knippade med tillgången inte har övergått till lease
tagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. 
De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas 
som anläggningstillgång. Leasingavgiften fastställs 
årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. 

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersätt
ningar som företaget lämnar till de anställda. Kort
fristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, 
betald semester, betald frånvaro och ersättning 
efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga 
ersättningar redo visas som kostnad och en skuld då 
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala 
ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmåns
bestämda pensionsplaner. Företaget har valt att 
klassificera sina planer för ersättning efter avslutad 
anställning som avgiftsbestämda planer. I de avgifts
bestämda planerna betalar företaget fastställda avgifter 
till en separat juridisk enhet och har ingen rättslig eller 
informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter, 
även om det andra företaget inte kan uppfylla sina åta
ganden. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda utför 
de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
Företaget har förmånsbestämda pensions planer som 
finansieras i egen regi. Uppgift om pensionsskuldens 
storlek erhålls från ett obero ende företag och redovisas 
enligt den erhållna uppgiften.

Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings
lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (K3).

Koncerntillhörighet
Närmast överordnade moderföretag som upprättar 
koncernredovisning i vilken företaget ingår är Arvika 
Stadshus AB (org.nr. 5561198861) med säte i Arvika.  

Bedömningar och uppskattningar
Upprättande av bokslut och tillämpning av redo
visningsprinciper baseras ofta på ledningens bedöm
ningar, uppskattningar och antaganden som anses vara 
rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. De 
mest väsentliga uppskattningarna och bedömningarna 
rör värdering av anläggningstillgångar samt aktivering 
av anläggningstillgångar kontra underhållskostnader. 

Rättelser av fel
Korrigering av ingående balans, genom justering över 
Eget kapital, har gjorts med anledning av felaktigt 
antagande avseende uppskjuten skatt vid bokslutet 
20141231.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Hyresintäkter
Hyresavtalen klassificeras i sin helhet som  operationella 
leasingavtal. Hyresintäkter från  förvaltningsfastigheter 
intäktsredovisas i resultaträkningen linjärt över hyres
perioden. Endast den del av hyrorna som avser den 
aktuella perioden redovisas som intäkter.
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Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdisposition.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då under
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell 
skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram
tida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.  
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. 
Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och 
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader 
som uppstår mellan bokförda respektive skatte
mässiga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs 
i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna 
skatte fordringar reduceras till den del det inte 
är sanno likt att den underliggande skattefordran 
 kommer att kunna realiseras inom en överskådlig 
framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som 
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatte
skuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redo
visas i den omfattning det är sannolikt att avdragen 
kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 
På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatte
skulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera 
hyresintäkter. I begreppet förvaltningsfastigheter 
ingår byggnader, markanläggningar och mark.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Materiella anlägg
ningstillgångar har delats upp på komponenter när 
komponen terna är betydande och när komponenterna 
har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en kompo
nent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
 eventuell kvarvarande del av den gamla kompo nenten 
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktive
ras. Utgifter för löpande reparationer och under håll 
redovisas som kostnader. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffnings
värdet minskat med ett beräknat restvärde om 
detta är  väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den 
 förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, fördelat på komponenter 20–100 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–40 år
Inventarier, verktyg och installationer 5–10 år
Markanläggningar 20 år

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar 
kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period 
de uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffnings
värdet. Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört. 
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Kundfordringar och kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas 
som omsättningstillgångar till det belopp som 
för väntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions
kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från 
det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektiv
ränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotid
punkten det redovisade beloppet och det belopp som 
ska återbetalas. 

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer 
på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värde
nedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt.

Ränteswap
Bolaget har ett derivatinstrument i form av en ränte swap 
med startår 2010 och slutår 2020 för att säkra sin expo
nering för ränterisker. Avtal om så kallade ränteswappar 
skyddar bolaget mot ränteändringar. Bolaget bokför 
inte förändringar i ränteswappens marknads värde i 
resultaträkningen. Den erlagda respektive erhållna 
räntan på  säkringsinstrument redovisas i samma period 
som den då räntan på den säkrade posten redovisas, 
vilket innebär att de realiserade värdeförändringarna 
redovisas i samma period i resultatet.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga ford
ringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det 
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga 
fordringar och långfristiga skulder värderas efter det 
första värderingstillfället till upplupet anskaffnings
värde. Övriga skulder och avsättningar värderas till 
de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga 
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget 
annat anges ovan.
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Not 1 – Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på 
verksamhetsgrenar enligt följande:
(tkr) 2015 2014

Bostäder 147 969 144 428
Vårdbostäder 44 795 42 339
Förvaltningsfastigheter 78 357 76 826
Kommersiella fastigheter 28 339 27 860

299 460 291 453

Not 2 – Arvode till revisorer
(tkr) 2015 2014

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 150 100
Övriga tjänster 78 23

228 123

Med revisionsuppdrag avses granskning av års redo
visningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets
uppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 3 – Leasingavtal – leasegivare

Operationell leasing 
Leasingavtal där företaget är leasegivare avser hyra 
av lokaler, bostäder och parkeringsplatser. Hyresavtal 
avseende lokaler ingås normalt på löptider med en 
uppsägningstid som överstiger åtta månader före 
hyres kontraktets utgång. Hyresavtal avseende bo städer 
och parkeringsplatser ingås normalt tillsvidare där 
hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med tre 
månaders uppsägning.

(tkr) 2015 2014

Framtida minimileaseavgifter 
avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:
Hyresavtal avseende lokaler
     Ska betalas inom 1 år 18 087 15 809
     Ska betalas inom 2-5 år 61 274 74 278
     Ska betalas senare än 5 år 26 518 30 914

Noter
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Not 4 – Anställda och personalkostnader
2015 2014

Medelantalet anställda
Män 78 71
Kvinnor 76 82

154 153

(tkr) 2015 2014

Löner och andra ersättningar
Styrelse och  
verkställande direktör 1 229 1 058
Övriga anställda 46 480 44 964

47 709 46 022
Pensions- och övriga  
sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse 
och verkställande direktör 792 593
Pensionskostnader för  
övriga anställda 2 631 2 072
Övriga sociala kostnader  
enligt lag och avtal 16 892 16 701

20 315 19 366

2015-12-31 2014-12-31

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 17 % 22 %
Andel män i styrelsen 83 % 78 %
Andel kvinnor bland övriga 
ledande befattningshavare 25 % 33 %
Andel män bland övriga  
ledande befattningshavare 75 % 67 %

Av bolagets pensionskostnader till verkställande 
direktör avser 324 (351) tkr bolagets nuvarande 
verkställande direktör. I balansposten avsatt till 
pensioner utgör 1 304 (1 419) tkr förpliktelser till 
tidigare verkställande direktör.

Not 5 – Inköp och försäljning  
mellan koncernföretag

2015 2014

Andel av årets totala inköp som 
skett från andra företag inom 
koncernen 27 % 32 %
Andel av årets totala  
försäljning som skett till andra 
företag inom koncernen 2 % 2 %

Not 6 – Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter
(tkr) 2015 2014

Övriga ränteintäkter 13 155
13 155

Not 7 – Räntekostnader och liknande 
resultatposter
(tkr) 2015 2014

Övriga räntekostnader – 20 564 – 21 930
Övriga finansiella kostnader – 3 720 – 3 120

– 24 284 – 25 050

Not 8 – Bokslutsdispositioner
(tkr) 2015 2014

Skillnad mellan bokförd 
avskrivning och avskrivning 
enligt plan 2 996 0

2 996 0
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Not 9 – Skatt på årets resultat
(tkr) 2015 2014

Justering avseende uppskjuten 
skatt tidigare år – 8 272 0
Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader 13 469 6 016
Förändring av uppskjuten 
skattefordran avseende 
underskottsavdrag – 1 513 – 4 440

Summa redovisad skatt 3 684 1 576
Genomsnittlig effektiv 
skattesats 37,4 % 4,5 %

Redovisat resultat före skatt 9 859 34 663
Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats (22 %): 2 169 7 626

Skatteeffekt av:
Bokföringsmässiga 
avskrivningar på byggnader 8 589 7 845
Ej avdragsgill nedskrivning 2 912 0
Övriga ej avdragsgilla 
kostnader 2 270 1 901
Förändring underskottsvdrag 3 165 0
Skattemässiga avskrivningar 
på byggnader – 8 147 – 7 531
Uppskjuten skatt 3 684 0
Ej skattepliktiga intäkter – 2 0
Direktavdrag i dekl pga det 
utvidgade rep begreppet – 10 956 – 8 265
Redovisad skatt 3 684 1 576

Effektiv skattesats 37,4 % 4,5 %

Upplysningar om uppskjuten skattefordran  
och uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattefordran avseende säkerställda 
underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det 
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning. Uppskjuten skatt beräknas 
med 22 procent på alla temporära skillnader som upp
kommer mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna 
har uppkommit i redovisade värden för byggnader.

Not 10 – Byggnader, markanläggningar och mark
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 625 064 1 530 118
Årets anskaffningar 93 202 54 750
Aktivering pågående  
nyanläggningar 25 628 44 489
Försäljningar/utrangeringar – 2 137 – 4 293
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 741 757 1 625 064

Ingående avskrivningar – 553 225 – 517 853
Försäljningar/utrangeringar 903 1 668
Årets avskrivningar – 39 039 – 37 040
Utgående ackumulerade 
avskrivningar – 591 361 – 553 225

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar – 13 236 0
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar – 13 236 0

Utgående redovisat värde 1 137 160 1 071 839

Uppgifter om fastigheter
Redovisat värde 1 137 160 1 071 839
Verkligt värde 1 536 000 1 380 000

Beräkning av verkligt värde

Fastighetsbeståndet har värderats till ett så kallat verk
ligt värde. Verkligt värde är en redovisningsterm som 
för fastigheter har samma innebörd som marknads
värde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika 
priset vid en försäljning under normala omständigheter 
på fastighetsmarknaden. Värdebedömningen är internt 
genomförd. Den värderingsmetod som använts är en  
så kallad direktavkastningsmetod. Det är i grunden en 
ortspris metod, det vill säga värdebedömning baserad 
på jämförelse med marknaden för sålda fastigheter. 
Metoden bygger på ett bedömt normaliserat driftnetto 
som evighetskapitaliserats efter ett direktavkastnings
krav. Det avkastningskravet är baserat på erfarenhets
mässiga bedömningar av marknadens förräntningskrav 
för likartade objekt, i grunden baserat på analys av på 
marknaden genomförda transaktioner.

Bedömning av verkligt värde har gjorts för bostads
fastigheter samt för lokalfastigheter som har externa 
hyresgäster, det vill säga där inte kommunen eller 
kommunala bolag huvudsakligen är hyresgäster. För 
de fastigheter som huvudsakligen hyrs av kommunen 
eller kommunala bolag samt för vårdboendefastigheter 
har restvärdet per 20151231 angivits.
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Not 11 – Inventarier, verktyg och installationer
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 40 930 33 025
Årets anskaffningar 9 809 7 905
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 50 739 40 930

Ingående avskrivningar – 18 517 – 14 830
Årets avskrivningar – 3 634 – 3 687
Utgående ackumulerade 
avskrivningar – 22 151 – 18 517

Utgående redovisat värde 28 588 22 413

Not 12 – Pågående nyanläggning
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 49 230 46 379
Årets investeringar 53 907 47 340
Aktivering pågående  
nyanläggningar – 25 628 – 44 489
Utgående redovisat värde 77 509 49 230

Not 13 – Andra långfristiga 
värdepappersinnehav
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden, 
4 st andelar á 10 tkr i HBV 40 40
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 40 40

Not 14 – Andra långfristiga fordringar
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 015 6 663
Amorteringar, avgående  
fordringar – 1 489 – 1 648
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 526 5 015

Not 15 – Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda leverantörsfakturor 2 591 2 131
Upplupna lönebidrag 143 101
Upplupen intäkt  
återbetalning Fora 0 345
Upplupen försäkringsersättning 0 2 694
Övriga upplupna intäkter 3 855 844

6 589 6 115

Not 16 – Förändring av eget kapital
(tkr) Aktiekapital Reservfond Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Totalt

Ingående balans 2015-01-01 6 500 65 546 54 984 33 087 160 117

Överföring resultat föregående år 33 087 –33 087 0
Korrigering IB av uppskjuten skatt pga  
felaktigt antagande vid beräkning – 8 272 – 8 272
Årets resultat 6 175 6 175
Utgående balans 2015-12-31 6 500 65 546 79 799 6 175 158 020
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Not 17– Obeskattade reserver
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 0 2 996
0 2 996

Not 18 – Avsättningar
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Pensioner och liknande  
förpliktelser
     Belopp vid årets ingång 4 226 4 630
     Årets avsättningar – 134 – 404

4 092 4 226

Not 19 – Uppskjuten skatteskuld
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Skatteskuld hänförlig till 
skillnad mellan bokförda och 
skattemässiga värden på 
byggnader 44 888 31 419
Skattefordran hänförlig till  
skattemässigt underskott – 8 018 – 6 506

36 870 24 913

Not 20 – Långfristiga skulder
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Förfaller mellan 2 och 5 år 
efter balansdagen
Arvika Kommun reverslån 0 42 280

0 42 280
Förfaller senare än 5 år efter 
balansdagen
Skulder till kreditinstitut 1 065 000 672 000
Arvika Kommun reverslån 0 222 969

1 065 000 894 969

Not 21 – Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter
(tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner och  
semesterlöner 3 270 3 206
Upplupna sociala avgifter och 
särskild löneskatt 3 141 2 979
Upplupna räntekostnader 1 285 1 720
Övriga upplupna kostnader 3 805 4 640
Övriga förutbetalda intäkter 11 014 9 175

22 515 21 720

Not 22 – Nyckeltalsdefinitioner

Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver  
som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster med avdrag för 22 procent 
skatt dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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