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~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

l"_ ~ kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Justeran e 

Au§ 120 Dnr 2014/160 042 

Årsredovisning 2013 Tingsrydsbostäder 

Tingsrydsbostäder redovisar årsredovisning för 2013. 

Beslutsunderlag 
Tingsrydsbostäders årsredovisning för räkenskapsåret l januari- 31 
december 2013. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning i 
kommunstyrelsen. 

13 

2



Bilaga Ks Au § 120. 2014-o3-31 . :2otlj /;~o 

SA1V1MANTRÄDESPROTO{(~LL TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

2014-03-13 

§ 7 

Bokslut 2013 

Administrativ chefBjörn Davidsson redogör för granskningsrappGli för 
inten}. kontroll2013 gällande Tingsrydsbostäder AB (bil. 1). 

Styrelsen beslutar: 

att fastslå bokslut för 2013 samt, 

att överlämna bokslutet till revisorerna för granskning och till TIKAB 
föigodkännande. · 

Exp: TIKAB 

o( 
' 

Utdragsbestyrkande 

/ ~ ·. 

f 

.... , 
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~~----------------~~~~~ 

VD harordet 

IJngsrydsbostäder har genomfäJt sitt andra verl\samhetsår, ett år spm jnledqes m~d et1 
verJ<sC\mllf:ltsövergång genom att person9l gnst~ildes från Tingsryqs k()mmuns fCJstighets
<Wdelning, qrunclen för denna verksamnetsoverg~ng var aft ett forvaltnihgs~vtal teck
nades me4 Samhi:;illsbyggnadsförvallniQgen i slutet av 2012, öch innei;iar biC)nd annat en 
f9rVal~ning av kommunens samtliga fasljgheter. l <;>ch med anställningen av personqj, 
s~rte~!'Jes också ett i:;lrb~te med att sammarifogCJ de tv$ organisationerna från KofY.lrnun~ 
h~1s och Tingsrydsbost~der, fÖr at~ l..Jivecl<la .och stärka den kunskap oc;h f?rfarenbet $om 
finns i de två företagen. Må.! et är <:Jtt ~stad komma en eff~l<tiv och kornpetent fi;>rvCJitning av 
CJlla fastigheter i korn.mt.mens och postadsföretagens ägo. · ·· 

l forvaltningsqppdrC~get ingår också att yara projektledare .för inVesteringsproje~t i 
kommunen, och hår ~lev de:!t. ~n orciEmt]ig ~ivstC~rt · f9r polaget Byggandet av musjks!~olan 
påbörjades under forsornmare!l, och föregicks C!V en totalenfrepr·ena(jupphandling som 
sköttes av Tihgsrydsbostäcler. Und,eråret genomfördes ocksa qpphandling och byggstart 
av det arptalade 'äldreboendet örnen, so,m nu äntligen s!<a förverkligas, cl?t största bygg
projektet i kommunens historia. 

Under 2013 har bol~get färdigställt ~ex slyeken LSS-bostäder tör egen fårvaitning, och 
iiwigninge.n kunde ske planenligt j september; öyerlåmning skedde samtidigt till Social-
fÖrvalfnir)9en som är ~:Jnd.e hyresgäst. · 

Bolaflet fortsätter att köpEJ administrativa tj~nster tran l<ornmunhus, där ocksa ett 
samarbete pågår f(jr att utyeckla och inför~ effektiva förv(:lltningssystern .f?cim ska använd
a;:; [Jåde:J i elen egna förvaltningen och i förvaltn,ingsuppdraget. 

Plimeringen för :att utveckla beflntli.gt fastighetsbestand pågår . . Ett pl13navtal hartecknats 
med Bygg & Miljöavdelningen som gäller ·en plan ,ändring för fastigheten Qrjan 19 i Tings
ryd, Planändringen sk<J. g9ra det möjligt Flit fullfölja en. om- och tillbyggf\EJd, av fa~tighet~n. 
Ett nybyggnadsprojekt med 11:\genheter i centrala Tingsryd l~ommer att sJ<e under 2014, 
och ska tlelfinå_nsleras med den tasflghetfÖrs~ljning som genomföretes ~mder det gångna 
året. Tingsrydsbostäders absolu.t största utmaning i framtiden .är att 'hitta IÖsnihgar på 
finansiering av kommande pyggprojekt. Bostadsbehovet i kom.munen förväntas att öl<a, 
och ska bolaget följa sjn investeringsplan med en sjäivfinansieringsgracl pa ca 25 %, 
!<rävs en långsiktig strategi. 

Arbetet med B.tt beh.ålla en iåg vakansgrad för båqe baståder och lokaler, ska nf:lturligtvis 
fortsätta, Ul<som det målmedvetna energisspararbetet 

Pärsta verksamhetsåret med egen personal i bolaget, har VC~rit både S!Jännande och 
inspirerande, men det har också inneburit förändringar för personal pch meclarbet~r~. 
Föt:ändr:ingar som har tacklats pa ett posltivt säit, med förstålse för att inte alla pusselt~itar 
har funnits pa plats från start. Jag ser f~:at:n emot ett nytt veri<BClhll)etsår där vi tillsammans 
på Tingsrydsboståder l<ommer att utvecl<las med intressanta utmaningar och arpels-
L pgifter. · 
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~------------------------------~ 
A RS R E DOVISNING 

FORVALTI\IINGSBERÄTTELSE 

styrelsen och verkställande direktören tör 
Tjhgsrydsbostädet AB får häniled avge följ
ande 'förvaltningsberättelse för Vt:lrks<;nrihets
åre.t 2ots-o1-01 :___ 2o1s~12:s1 . 

styrelsen är utsedd av kornimmfullmäktige j 
Tingsryds . l<omniliti och h~n- för Verl(saniheh:;c 
ai·et 2013 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges :inom parent~sr 

Ledamöter f1;ån :zo13-01-01 

Willy Ka'i'lsson, Tingsl'yd, ordförande, m 
{Karin Mellgren, Urshult, ni) 
Gunnar Fransson, Ryd, vice oi·aförande, s 
(Conny Söderkitist; Urshult s) 
Ake Nyberg, Linneryö, m 
(Tommy Fransson, Tingsryd, m) 

Hans-Olof Johansson, Väckelsång, rn 
(Per~AxeiPerssön , Ryd, m) 

Tomas Blomster, Urshult, s 
(Helena Sandgren, Tingsryd, kd) 
Lennart Karlsson, Ryd, c ·· 
(Karl-Gustav SjöqVist, Tingsryd, o) 
Britt-Louise Berndtsson, Ätmel:ioda, c 
( Ingerilar Ahderssoti; Urshult; .c) 
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Styrelsen har under årc:it hållit 9 protol<all
föJ'da sC~mmatiträden . 

Revisorer 

FöUande revisoJ'er ,är Utsedda av kol'nhiuh
fullmäktige i Tingsrycls kommun: 

Sven-Eril~ Svensson, öl·dfötande, c 
Mpts Pehr·sson, vice ördfot'ande, s 
l<erstin Petersson, c 
Peter Koch, m 
Birgit Larsson, m 
Börje Johansson, s 

Dessutom har Yvonne Lundin, PwC, utsetts 
att fUllgöra revision föY verl~samhetsår~H 

2013'7'--

.. . 
. :. :· :,'. · - ; ~· ·:- . -- ·:_ ·, 

. .. ... . .. . 
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~--------------------------~~--. 

Verksamheten 

Förvaltning 

Tihgsrydsbostäder AB äger och förValtar 201_3 
fYi"a fastighetheter meä 21 lägenheter och SJLr 
lol<aler. töti:dt ca 1 ööO m2 lägenheter och 
2"200 m2 !akaJer. Under året hat två fastig
heter kopts iii, Östan 3, Tingsryd och Najaden 
1 o, Tingsryd, Najaden 1 o har sedan sålts. 

Fr~n årsskiftet tog Til1gsrydsbostader AB öVer 
förvaltningen av Tingsryds l<omliilins fastig
hetsbestå'iid. För'etaget tog i samband i11ed 
detta över personalen Min Tingsryds 
komliiuris fastighetsavdelning, 22 -anställda. 

Färdigställaride av 6 .st. nybyggda LSS
Iägenheter på Nestorn 2 i Tingsryd. 

En utveckling av Tingsrydsbostäder · AB:s 
befintliga fastighetsdatasystem har . påbörjats 
med beräknat införände urider 2014. Delta 
pka underlätta arbetet för fastighetsskötarna 
samt öka servicenivån. 

Efterfrågan på li;igenheter har varit bra under 
året öch Tihgsryåsbostäöer AB _har haft allt 
uthyrt under 2013. 

Hyror' 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 
185 % för 2013. Detta motsvaras av en 
g~t1omsnittlig höjning med 15,88 l<r/m2 för år 
2013. Hyrorria för 2014 är ärinu ej färdigför
haridlade. 

IFäsU_ghettsbeståndei: 

Samtliga fastighetei· har under' år'et varit 
ftiUvardesförsäkrade försäkringsbölaget 
Trygg Hansa AB. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark, mark
anläggningar och inventarier . och maskiner 
uppgår till 1 O 660 U< r. 

Under 2013 har 6 st. LSS~bostader fårdig
ställts på fastigheten Nestorn 2, Tingsryd, till 
en total investering om 9,3 mkr. 

4 

Fastighetsvärdering 

Ting~rydsbostäder _AB hat under 2013 gjort 
översiktliga beräl<n1ngar av rnarkl)aqsvardet 
p~ sirm fGsJjgh?te! P.c:tserat pa framtida 
kassafiöden. Beräkningarna visar att det 
totala marknadsvärdet med god marginal 
överstiger det l;>ol~ördCl v~rdet P? fastighets-
portföljen. · 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsatg_ärder uppf1år 
till 248 tkr vilket innebår ca 75 kr/m2

. l stort 
sett :ciiJl underhåll SO!rJ har QEinOillfbr(s Under 
2013 har · gjorts i lokalerna, framförallt 
g~llande ombyggnation av hissar, 

årjan 19, Tin_qsryd. 
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M ii" ö J .. 

Tingsrydsbostäder AB bedriver ej 11agon 
anmälnings- eller tillstandspliktig verl<samhet 
enligt mil]oball<en. . .. 

Vid uppban~!ling väljs miUövänliga prodUl<:ter, 
i f()rsta hc:!otl . · · 

Energisparai'petet 

Under 2013 hai· v~ttehbespamride 8tgärder 
genOmförts i samtliga lägehheter och i i:)liä 
fägehhetei· h13rvätrrien injusterats. 

Ekonomi 

Tingsrydsf:jost~c;ler AB redovisar ett resUltat 
på 1 728 tJ<r för verksEJhlhetsåret 2013. Det 
allmänna uthyrriingsli;ig~t har ~ett Öv\3r hela 
år~t varit bra. Resultatet harpaverkats positivt 
c;Jv lägi·e l~ostnader för personal då E)n tjänst 
har Varit vakaot i atta månader samt en.dast 
fillsa,tts med q O % re9terande fyra rnånad.er. 

Under året har Ting~rydsposläder AB ~agit. 
öv(:lr forvallningen av Tingsryds kommuns 
sarntllg:::~ fa!'ltigheter. 1 och .med dett\3 har 
även Tingsrydsbostäder tagit över personal 
fr~h Tingsryds l<omm~m. Intäkterna fÖr för
·valtningsuppdrc:lget pppgick till ca 10,2 mkr. 

Kostnader för rän~? ()Qh borgensaygift uppgår 
till ~60 tkr och kostnader för avs1<rivningar till 
516 tkr. 

soliditet 

På grund av det myclcet låga alstiekapitalet i 
Tingsrydspestäder AB är soljditeten i töretaget 
låg, eneJas t 8,2 %. Detta inneb~ratt företagets 
ekohOil)iska grund är ytterst ostabil, vilket 
ledertill svarigheter vid framtida investeringar. 

l~oncernbidrag 

Det bokfÖrdEJ kqncernbidragel varken påverk
ar soliditeten eller lil<viditeten i nämnvärd om-
fattning. · · ·· . 

styrelsens uppfattning är att koncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förplikt
elser pa l<art och lång sikt, ej heller att fullgöra 
erforderliga investeringar. Koncernbidraget 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (forsildig
hefsregeln)./'-

s 

Likviditet 

lingsrydsboståder AB har en koncernkredit 
hos Tingsryds kommun på 5 mkr: Vid arets 
sluthar tingsrydsbostäder 5,7 mkr pa kontot. 

Kösinadsfördelning 2013 

lnt~l<tsfördelnipg20l3 

J:1Bostlcter6/% 

l ~okakr 1~;tl% 

m Tillval o, i% 

Il Förv.iltningsavtal58,8% 

• Öyriga Intäkter 1,4% 

d~~ avinster 20,1% 
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~~--~~~--------------~-------
Framtiden 

Arl:)!=lta för ökad trygghEjt och s~kE_lrhet 
.l;>oenqet. 

Ett fattsatt in.~lrnedvE.ltE:lt CJrbetE:) me.d energi~ 
besparande åtgardElr i överensståmmelse 
med SABÖs energiuhnaning. 

Beval\a försäljningar av pentrala fastigheter 
qoh \>amverka nieö Tlngsryds. l<()ll1rJ1Un för 
att kartlägga och plahera marl< för cE)n'tralt 
poepd!OJJ 

Följa Lltvepklingen av bC?Sta,dsmarlmaden 
inom 'l<ömn1unen .oc)1 utfi;'lra nödyändiga om
strul<tur~rlngar av fastighetsbeståndet Vid. 
behöV, pianera för nybyggnation · ilV l?gen·
IJeter till rimliga kostnader fÖr att tillfredsställa 
efterfr~g('ln i l<ommuneh. . '• . 

FÖlja den allmänna ränteutveci~Hngen och 
anf)lysera rls,l<etna 6cli planera fÖr en stmq 
l~n~~pfi9t:~il19: ... .. . 

l 
l Nyckeltal - l<rlrh2 l . . . . 
l . 
Hyra bostäder 

Hyresbor!f.all och rabatter . 

Förvaltningslntäl<ter totalt 

D r i ftsko!>lh.ad 

Underhälls\<astnad 

ReP, arationer 
(ingår l driftl<as\.) 

Av,?krivningar 

Räl)tekostnader 

D rJf!sJle.lto 

!lllgång~r 

EgE)I kapital 

soliditet 

skuldsättningsgrad 

Räntetäclmi ngsgrad 

Flytlningsfrelw'"ns . 

l 
l 
l 

l 

l 

l 
l 

-433 

. ___ ·:-.18.~ ... .. 

.. 12~ . 

. . 

.. -Jz.·t 

' • ~~? 

4953 

JJ?!:i. 
....... ~ - ·-

2::3,4% 

... } ._:3 -

.. - ·- -·-· ... 
:17Q,()o/o . 

.... 1?_.0% 

:• · 

Vinstdisposition 

Tiil styreis13ns förfogande star; 

Baiansei'ad vinst 
Ar~ts vinst . . . .. 

Totalt l<ronor 

·203 tl<r 
2 9.39 tkr 

0 14itl<r 

-Q~yrelsen pes[utar ?tt vinstmecJien balans
eras i ny räkning. 

Resttitafet av Tihgsry({spostäder AB. verk
sarnh~t samt qess ekonomiski3 ståilning 
fr.amgår av föJjande resultaträkning, balans
rakning och kassaflöpesanaly$. 

11_02 

. . ... ~;J{) .. 

875 

. ..:-??A .. 

. -~1?7 .... -81. . . ~?.! 

... -.33 . . - ,_ .. :::7). 

.. -108 
~ ~ · ..,_ ; ... :-117 

--' -·- . 
~1 1. ~ ... -??2 -219 

271 485 418 

4285 .... ~?~!:! 

527 .. .. ---···- .. 8.§ -- ·--· 

1?,8"/o 1 3o/o 
. . .l ~ - -- . 

8;2o/q 

6,8 1?.1 ... 11,2 

1?Q.7% 1"18,3% 

22,6% Q,Q% . 

6 
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Tingsrydsb.()stE\det AB 
2014-03-13 

RESULTATRÄKNING2013·01~01 u 2013u12~31 (tkr) 

not 

Nettoö)JlSät~ning 
HyrE)sintälder · 1 ,2 
övrigaförvaltningsiritakter 3 
Summa nettoomsättning 

Diittskosmr;~dw 
Underhallskostnader 4 
Qriitskostna(ler 1, 5 
Fast\gh~Wsl<att 
Avskrivning av lilaferieila anläf!gningstillgEmgar 6 

!3r.uttoresutt,at 

Administrations- och försäljtiingsl<ostnadet' 1! 7 

R.örel$ereslllt<'lt 

Fin~hs.iella poster 
Utdelning pa aktier och andelar 
ö.vriga rätiteJnt~ilS,ter och liknan"Qe resultgtpQster 
Räntel<ostnc\der och lil<näticle resultatroster 
Borgensavgift 
summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Boksllitsä.ispösitipn·ei' 
Koncernbidrag 
Förändring av periodiseringsfond 

Resultat före skatt 

Sl\att på åretsresultat 

R.esultat 

7 

8 

2013 

3458 
;14147 
17 605 

-248 
-7 f)88 

-94 
-516 

8759 

-G497 

5262 

2 
59 

-865 
~95 

·899 

4363 

~48 

-184 

4131 

-1192 

2 939A' 
r 

2012 

o 
1 558 
1 558 

ö 
6 
o 

-382 

1176 

o 
1176 

o 
o 

-722 
-74 

.:.796 

380 

-12 
-92 

276 

-73 

203 
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Tingsryd~postäder AB 
2014-03-1.3 

BALANSRÄKNING PER DEN 31 /1 2 201 3 (tkr) 

TILLGÄNGAR 
AnJäggning?tillgångar 

Not 

Mat~rie/la $1]/äggningstil!gfmgar 
13yggnader och mc:nk . :g 
Inventarier 1 ö 
Pågående nybyggnationer 11 
Pågående oml:)yggMtloner 11 
summa materiella tillgångar 

Finansfel/a f;ln!/3.ggningsti7Jg#Jngar 
Andra långfristiga värdepapper 12 
Andra langfristiga foi-dringar 12 
Sut??ma finansiella anläggningstillgångar 

Summa aritäugningstillgångar 

Omsättningstiligångar 

Koitfristiga lordri/Jgaf' 
Kund- ocfl hyresfordringc:Jr 
Fordt~ingar på koncernbolag 
F()rutbE,!lalda kostnacJer och 
uppluphå Intäkter 
summa kortfristige .fordringar 

Kassa och hCJnk 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

13 

8 

2013 

33832 
804 
179 
6!54 

35369 

40 
22 
62 

35 431 

312 
5 737 

72 
6121 

24 

{;i 145 

41 576 
' jr 

2012 

24492 
o 

79 
472 

25043 

o 
o 
o 

o 
o 

28 
28 

40 

68 

25111 
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TingsrydsbostEJder AB 
2014;03-13 

BALANSRÄKNING PER DEN 31112 2013 (tkr) 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Buridet eget kapital 
Aktielq;~plt91 
Summa bUndet eget kapital 

.Fritt eget kapital 
8f:ll.ans€m:Jd vinst 
Arets resultat 
Summa fritt ~get l~apitfll 

Summa eget kapital 

Obeskattade_ r~server 

Långfristiga slmlder . . 

Not 

14 

15 

Skuldei' till kreditinstitut 1 E3 

Kortfristiga skulder 
Sk9ttes.kuld 
Fätskottsbetalda hyi·or och kundfordringar' 
Leverantörsskulder 
skulder tilll{ohcernbolag 
Qvriga kortfristiga sl(ulder 17 
UppltJPnEi l<ostnader och 
förufbetG~Ida, i~täl<ter 18 
summa korttl'isJiga $kulder 

S1,1il1h'la egetJ<~pital och slmlder 

Stäl_lcla ,$äl<erheter och ansvarsföt'pindelser 

9 

2013 

50 
50 

203 
2 939 
3142 

'3192 

2( 6 

31 000 

1359 
1521 
1 421 

451 
938 

1 418 
7108 

41 576 

o 
"Y'-

2012 

50 
50 

o 
203 
203 

·r 

253 

92 

23 OOÖ 

73 
ö 

174 
1 364 

149 

6 
1 766 

25111 

o 
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Tingstydsbostäder AB 
2014-03-13 

KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Löpande verJ(S~IJlhet 

Resultat efter finansiella poster 
Av- och ned~l<'rivningar mm. sorn .bel<:lstat resuitatet 
Sl<atter, avsättningar och reavinster 
K9$säfli::)d~ fö1'e för~nci~;ingarav röre.lsE;Jkap. 

Öl<ning (-)l min$kning (+) avrörelsefordr. 
Ökning (+) lr'ninskning (-)av rörelseskulder 
KassafiÖde från de.ti löp<tnqe verl(sarnheten 

l nvesteri ngsVEu;J{samhef 
FörvärV av fastigheter 
Forvärv av inventarier 
Ökning finimsiella ahiEiggnlngstillgåilgal" 
Fastiglletsförsäljning · . 
Ka.ssatiöde från investeringsVerksamhet 

· Fin~nsleringsvetksamhet 
ökning av långfristiga lån 
Inlösen :av lahgfditiga lån 
Amortering av långfristiga låri 
Kassaflöde fr~n finansledng$verl<samhet 

Aret$ kassafiÖde 

Llkv.ida r:nedel vid årets början 

Summa li}Wida m~del vid årets slut 

10 

201.3 

4 363 
516 

·A907 
~28 

-6 093 
5 342 
~779 

-10 433 
.:866 

62 
4 000 

-7 237 

8 000 
o 
o 

8000 

-16 

40 

2r 

2012 

$80 
382 
-85 
6.77 

-28 
1766 

2 415 

~25425 

o 
50 
o 

-25 375 

23 000 
o 
o 

~3 .()00 

40 

o 

40 
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Tingsrydsbostäder AB 
2014-03-13 

Noter med redovisningsprincip.er och boksfiltskommentarer 

Arsredovisningen har upprattats i enlighetmed Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allin~nna r~-d förwtom BFNAR 2008: 1. AtsrE)dövislilng i mindre aktiebolag (K2-Jegl~ma) 

Värderingsprinciper mm. 
Tillgångar; avs.ättningar och skUlder har vardetCjtsJill ansl<affning9yarden om inget 
ani1at anges n·edan. AvsJ<r(vningar efl ligtplan !Jaseras på urspt"u'ngliga ansl<affoingsvärden 
och sker över den bei'äknade nytljandepetioden. Nedsl~rivnitigar sker Vid bestående värderied,gåtig. 

Avsl<tiim in g~ r 
Bygg_nader 2,0% 

Fortil"ingai· har efter individuell Väi'det'it1g ~tpptagits till beLopp varm.ed de berä!mas inflyta. 

Noter och kommentarer t.ill reswJtatr~kningen (alla belopp i tkr) 

Not 1 
H yre~ i n täkter 

Bostäder 
Lokaler 
Tiilvai 
sUrviMA 

NOt2 
Hyresbortfp:ll 

Bostäder 
Lokaler 
Hyresrabatter 
;;UMMA . . 

Not1 och 2 
Hyresintälder netto 

Bostäde1' 
Lolq:Jier 
Tillval 
SUMMA 

. ·. 

. .. . ... . . ... 

11 

2013 

2013 

2013 

1178 
2 296 

3 
3477 

17 
o 
2 

19 

1159 
2 296 

3 
.3 458 

2012 

2012 

2012 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
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\~ 
Not3 
Ovriga förvaltningsititäktet; 2013 

Hyresintäkter o 
Utiderhållskoslhader o 
Driftsl<ol?tnader o 
Fastigh?t$skatt o 
Administrations- och försäljningskostnader o 
Sålda f:Örvaltningstjanst~r Tings(yc:is l(ommun 1 b 101 
Öl.irjgä sålda tjänster . 256 
Ersättningcir från hyresgäster 8 
Atervunna tidigare avskriva tordringar 16 l Reavinster maskiner 25 

. Reavinst sålda fastigheter 3543 
övrige:~ intakter 198 
j8Ur\i1Mk . 14147 

Övriga fötvalthingsintäl<ter 2012 avser överskottet på fastigheten örjati 19, 
Tingsryd, som stiftelsen f\ornmlirihus har förvaltat åt bolaget. 

Not4 
Underhållsl<ostn~der 2013 

Bostäder 34 
Lokale,r 64 
Utomhus 11,2 
Gemensamt underhåll 38 
SUMMA 248 

.Not5 
Driftskostnader 2013 

2012 

2 909 
~263 

-:744 
.;81 

-263 
o 
o 
o 

o 
o 
ö 

.1 558 

2012 

o 
o 
o 
o 
b 

2012 

Fastighetsskötsel, personall~ostn. 4 5.95 o 
FastighetsskötseJ; kostnader sålda tjänster 2 421 O 
Fastighetsskötsel, övriga lmstnaqer 63 b 
Reparationer 263 o 
Valten .. . 114 O 
Fastighetsel 1 02 o 
LJppyärmning 303 o 
Sottiihg, rensning ventilation 34 o 
$ophantering, miljöavgift 3.3 o 
Försäkringskostnader 26 O 
Avsl<;rivna -fordringar O O 
Hyress~ttningsavgiftlboinflytande 2 O 
Kabel-TV 32 O 
~qrn:rrf~( < . . :,.: . :.·:: :·: . .. : :. : ·.. . . . :- ... :: ... :: · _ : ~: >: .>::. ·.::. :-::.7 :Qs.s ·>. ·. :·::. :-::::::::. :-:..::·.:.0 r"-
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Not6 
Avskrivning av matri~lla 2013 2012 
anläggningstillgångar 
l3yggnaoer 454 o 
Inventarier 62 o 

. Summa 516 
·. 

.Q 

Not7 
. Centrala administrations- 2013 2012 
och forsäljningskostnade.r 
P~rsonall<ostnader 2 057 o 
övriga kostnader 1 440 . o 
summa · 

.. 
3497 

. .. . ... 
o 

Not8 
Skatt 2013 2012 

skatt årets ~esultat 122 o 
Reavinstsl<att 1 070 338 
$UMMA 1 192 338 
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Tingsryc;lsbostä9er AB 
2014-03-13 

Noter och kommentar.er till palansraknfngen (alla belopp i tl<r) 

Not 

9 Byggna(J och m.ark 

Ackum.L!ierade ~nsJ<affningsvE\rden 
Nyansl<affriihg ar/om klassificeringar 
Försäljningar 
Summa arisl<affningsvärderi 
Ackumulerade avsl\rivn. enL plan 
Försäljningar 
Arets avsJ<rivn. enl. pl()nbyggnader 
Summa avsln'ivn. en l. plan 

Redovisat varde vid årets slut 
Taxeririgsväi·de bygg nadei· 
Taxeringsvärde mark · 

10 Inventarier 

Acl<unllllerade anskaffnihgsvärd~h 
Nyanskaffningar 
Summa·am;kaffningsväl'de 
Ackurriuleh:ide avskrivn. ehl. plan 
Arets avskrlvn. enl. plan · 
Sumrria avsl<rivn. en l. plan 
: Redovi~t1t värde vid .arets slut 

11 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Aokwrnwlei'at anskaffningsVärde 
Nyansl<affningar 
omklassificer.inga,r 
• Redovls~it väi;de.vld ·arEits st'ut 

Nybyggnader 
Ackumulefat anskaffningsvärde 
Nyansl<affningar 
Oml<lassificeringar 

;Redo\dsatvärde 'vid årets $lut 

12 VardeparJper 
.Ahdel i HBV 
Fordringar 
Innestaende återbäring HBV 

iSumma · 

13 Likvida medel 

Kassa 
Bank 
Summa 

14 

24 874 
10 251 

-457 
34 6.68 

,.:382 
o 

-454 
b836 

33. ~132 
1o o87 

1 56.a 

o 
866 
866 

o 
-62 
-62 

804 

472 
82 
o 

554 ' 

79 
9 389 

-9 289 
.179 

40 

22 
62 

o 
24 
24 

· ~ 

2012. 

o 
24 874 

o 
24874 

o 
o 

~3~2 
--382 

'24 492 
1o os7 
1 _568 

o 
o 
ö 
o 
o 
o 
o 

o 
472 

o 
472 

o 
79 
o 

79 

o 

o 
o 

o 
40 
40 

17



Tingsrydsbosfåcler AB 
2014~03-13 

Not 

14 E:get K~pit~J 

Egetkapital 2013-91..:Q1 
.Are.ts res.ultat 
E9et l<apitaiZ013-12~3 1 

15 Qpeska#ade reserver 

Petiodisedngsfond tåx 13 
Periodiseringsfond tax 14 
;s inri ma 

16 SkuJtlet' till kteditil:istitut 

Al<tiekapital 

$kulder Sbfn förfa!ier inot1l 1 år efter balansdagen: 

Skulder trlll<r~ditinstitut 
Surtmia 

SI<Uider som förf~lier senare än 1 :ar hleri senast 
5 år efter palaqsdagen: 

SI<Uider tilll<reditinstitut 
SLimma 

T.()tatt tiiU{r.editiristitl,lt · 

Lån~struldur och ränteiJindningstid 

2013 2012 

Övrigt fritt l<apital Tot. eget kapital 
~ ~~ j~ 
o 2 939 2 939 

50 3 142 3 19.~ 

92 
184 
276 

o 
o 

31 ~QOO 
31 000 

'31 ÖÖO. · . 

92 
o 

92 

ö 
o 

25000 
2.5 000 

25ööo 

.Ar Lånebelopp G~nom:mittsränta % An~lel av l_ån i % 

Rörliga o 
2013-2015 o 

2016 8000 
2017 p 
20·18 23000 

To t. 31 000 

17 övrlga_I<Qrtfristiga sktilder 

Mervärdesskatt 
Personalens l<ällsl<att 
övriga kortfristiga skulder 
.surrama 

0,00 
0,00 
1;87 
O,ob 
3A2 

2,65 

18 Upplupt1a lcostnadE;lt' o.ch förutbetälda lntakter 

ArbetsgivaräVgift 
Upp_lupna seme.sterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Särsl<ild J(jnesl_< aH . 
Upplupno. räntekostnader 
övriga upplupna kostnader 

'summa . · 

15 

0,0 
0,"0 

25 8 
. . .J 

0,0 
74,2 

100,0 · 

581 
115 
242 
938 

493 
456 
175 

81 
21.0 

3 
1418 . 

-~ 

o 
o 

149 
149 

o 
o 
o 
o 
o 
6 
6 
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p wc 
Revisionsberättelse 
Till årsst~an :i Tingsrydslm~tä(ier 
AB org.-nr 556872-6938 

Rapport om årsredovisnmgen 
Vi liarutfört en reVision av ärsi'edovisnlngen for 
Tirig~ydSbo,städet .AB forral<enska.P!'iJ.ret 2013,_ 

Sty1~elsen.s och verkställanqe direktörens ansvar 
jö]; ål;Sredovisningen 

De~ iir siyl·~)sen och ved<ställande di~e~toren som J1ar ansvaret 
.för att lippi'att~ ~n äi:sni9oVisillngso.m ge;· ~n rätf:visapde bild 
eriligt årsredovisningslagen och forrlen'intel'lia köntroll so ni· 
styrelsen ochvcrl<St.'ill~de d.ite1ctö,·en Iledömer funöpyåp.ilig 
fÖr .att upprätta cli firsi·cdovisnh1g S<iiJ1 irM innehåller 
väsentliga felaktigheter, vate sig dessa beror p ä oegentligheter 
eller. på fe). · · · 

Revis01•ns ansvar 

Vårt an5var är ,att uttala ös.~ o in årsredovisniligen på grundval 
.avv;ir revi!;ion. Vi har utfori: revisionen eniigt rn'tcrnational 
StandardS ~:m AuC!iting q ch goii revisionssed i Svcdge. D!;Ssa 
standarder la'äver att vi följei· :Yrkesetiska krav samt planeni.r 
oc]l u!för revi~io:n.enfclr att uppnål~nilig säkl!~h~t att . 
årsredoVisningen intc:i. inlleMllei· väsentliga felalct:igheter. 

En teVision innefattar att genörn olika åtgatderirthänita 
~'evisionsbeVi~ om belopJl och annan inJolmatlon i 
fu}iredovjsrifugen. ReYiSom väljer vilka åigärdetsom ska 
litfår as, bland. mmat genbni att bedöma rlsh~ma f'or väsentliga 
felaktighete1· iårsre·dovisrnngen, vare~ig dessa· beror p ä · 
oegentligbetet ellet på fel. Vid denna ris:kbedömning beaktai· 
tevisÖrb. de deltn:av 4en internä kontrollen som iii' relevanta 
för.hur bö1aget itpprättar åi'sred6visning~n f6i: att ge en 
rättvisande bild i syfte att litforma i;l'ahskningsi!tg'ärder som är 
ijndamälscnliga med hänsyn tiilomständighei:erna, men inte i 
syfte att göra~ littalande om effe1ctivjteteni bo4igets intern <J 
kontroll .. En reVision innefattm· od<Så. en utvärdering ~w 
än<lamlllsenBghete;rJ i. de redovil)ningsprlnclper soni har 
anvärits och av rimligheten i styi·elsens öcb verlcstäliande 
direktörens uppslmttnihgar i teciovisningen, Ilksoin en 
ptyärdcring av den §,verglipande pr6scnt~tionen i 
fu·sredovisningen. 

Vi än ser att de 1'evlsiönsbe'vis vi har hihämtat~r tillräclcliga och 
änilamålsenliga som gr_undfbr vara uttalanden. 

Utt;aland~n 

En]ighiåi· uppfl)\tni\lg' h:,n; ärsredoV:isrtingen upprattats i 
enlighet med årsredo:i~sningslagen och ger en ·j aJ.4I väsentliga 
avseen~()n rätt,visan.de bild avTillgsrydspostäder AB s · · 
fin~nsiella St:äi!J:ringp~ den 31 december 2oi3 och av dess 
flnlmsiella resultat fdt året enligt årsredovisningslagen. 
:F(irvalt)ling~rJCrati:~Jsen ar förei1lig med l\rsretlovis~i.ngens 
övriga dehir, 

vi tillstyrl~cr däi.för att årsstäJ'nman, fast.Ställer 
resultaträlmingen och balansrälmingen. 

Rappm.t om a.ndra Ia:av e:tiligt]agar och andra 
författni1,1gar 

Utöver vår revision avårsredoYiShingen bar vi ii ven titfdit en 
tevision av förs1f!get till dispositioner beträffande bolaget'; vinst 
eiler for1ust samt styrtilsens o ph ved\Ställande direkiörens 
forvallning fol'Tjng'slJ'Psböstii.der AB. fciträl<~n,<iiuip'l1i1'et ~Oi3, 

styrelsens och verkställande dil'elctörens ansilar 

Pet är slytelsen so:m ha.·ansvaretf<ldotslagcttill dispo:s1tioner 
betriilfandebolagets Vinsi:eller.fdrJust, ö ch de.t är slyi-els eP. och 
ver1<Stäihmde aireid:ilren söm bar :insvaret f'or fåri>altningeli. 
enligt aktiebolagslagen. · 

Revisorns .ansva1; 
Vårt ansvar är ·att med rimlig säl<erhet uttal, a oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bol~gcts Vi~st ellerforlust och öm 
forv(lltningen pä grundval avväricviSi~m. Vi. har utf<ht 
re vis) on en enligt god revision§sed i Sv~rige. 
Som underlag for värt utta: h n dc öin ,s\)'relsens föl's)~g till 
dispositionm: betrilitande bolagets Vinst cilcrfcirlust har vi 
gl'ansklit om föJ'slagct är f.'orei).ligtmc~ alrt:iepp]agsl~gen. 

Sorri Uii.dei'lag för vårt UttaJa:nde om arisyarsfrihet baJ,• Yl tit\iver 
Val; i·cVision av .årsred<ivisningeh gransl<at viisentliga b~i~t, 
åtgärder qch f\\rhåll~nd~n l bolaget fi?r l!tl lwnna: be<iö!Da om 
någon styrelseiedainot Gli el' yerkStäliande direktören är 
ersättningsslcyldJg mötboiaget. Vi har även grans 1m t om någon 
styreist:lt:!dap'lot .eller verl<Ställa1lde direlct!ireil. på annatf;1:itt har 
handlat i st'd.d mea aktiepblagslagen; årsredoVisillngs1ageh 
eller bo1agsotdnmgen. · 

Vi anser att de revisi.onsbevis Vi hw· ii:ilifuntatär tillräcl<liga q ch 
älidainålseriliga som grund föra våra:uh.iilruvle11. · 

Uttalanden 

Vi tillscyrkeratt ilrsstäniman disponerarvinsten enligt 
förslaget ifål:>'altrungsberättelsen och beviljar:~yrel~cn.;; 
h!dantöter och verkställande dlrektöreri aru.•vru:sfrihet f'or 
till<euskapsB~et: · · · ·· · 

Tingsryd 2014-03~:tf:l 

Öhrlln:~ !~waterho)lseCoo7ers , a f' 
./J / 

/-V-?-?-?7et/ /72 ~er· 
· voilne Lundin 
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