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~Tingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Justeran e 

Au§ 121 Dnr 2014/161 042 

Årsredovisning 2013 stiftelsen Kommunhus 

Stiftelsen Kommunhus redovisar årsredovisning för 2013. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för stiftelsen Kommunhus för räkenskapsåret l januari - 31 
december 2013 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning i 
kommunstyrelsen. 
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t) Bilaga Ks Au § 121 2014-03-31 

. :2otYjt6; · o Y.<., 
S'IlF'fELSEN KOMMUNUUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l() 

2014-03-13 

§ 8 

Bokslut 2013 

Administrativ chefBjörn Davidsson redogör för bokslut 2013 (bil. 1). 

styrelsen beslutar: 

att fastslå bokslut 2013 för Stiftelsen Kommunhus, 

att överlämna bokslutet till revisorerna för granskning och till 
kommunfullmäktige för godkännande. 

· Ex p: Tigns1yds kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkan d~ 
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~----------~---------------

VD har ordet 

Med 1,1ngefär 1100 l~genheter totalt och ca 5oö i. centralorten, fortsätter i<ommunhus att 
ha en ledande st~llnlng som bosladsföretag i Tingsryds kommun. Vi har en vik.t,ig uppgift 
ait lYIJC1 beträffande bostadsförsörjningen. i:ftElrfrågan på lägenheter med god standard 
och centrala lägen har· inte förändrats, och antalet lediga lägenheter hC1r under 2013 
stadigt minsl<at. Glädjande är att detinte fini1snagra lediga lägenheter i cle nybyggnads
projekt som genomförts sedan Q009. Alla nyprod,ucerade bost~cler i Tingsryq, Vä<:;k.el
sång, Urshult och R~ vemåla är för narvarande.uthyrda. 

Arbetet med a~t strukturera och renovera besfåndet fqrts~tter; och fyraarsplanen för 
underhallsarbeten på Vädurens 120 lägerilieter i Tingsryc;J h0r under året kominH yng~fär 
halvvåg s. be . resterande två etapperna har handlats l)pp och kommer att genomföras 
under .2014 och 2ö15. Liknande underhållsprojekt har under året färdjgst~llts ii<otiga på 
Postvägen, där ·1 O marl<l~genheter har försetts med nya tak, fonster och fasader. Ytterlig
are en etapp 'kommer att färdigställas i Kong a under 2014. Bredbahci~Elnshrtning av v~ra 
fastigheter sker l den takt vår ekonomi tillåter; och oftast i samband med <md.ra underhålls 
eller renoveringsarbeten. 

Kommunhus har inte byggt några n,ya lägenheter under året och haT inte förvärvat några 
nya fastigheter. En fastighet i Tingsryd ha,r sålts till systerföretaget Ti~gsryqsbostäder; el) 
fÖrsäljning som ingår i en långsildig strategi i bostadsfqretC!gens förändring o9h utveck
ling. 

Att spara energi står fortfarande högt på föret~gets agenda, och genomförda åtgärcjE)r har 
som tidigare nämnts resulterat l avsevårda besparingar, Trots okning av ~nergipri~f:}r, 
både avseende energi men också fasta avgift~r och en 'ö,kad l,.lthyrningsgracl. hartö.retag
et inte haft nagra kostni3dsokningar för .energi ut)<;l~r 2013. Resultatet av en individweil 
elm~fning som införts i ett bostadsområde, har inte.haft genomslag ännu. men vi hoppas 
på en marl<bar nilnsknihg av elförbrukningen på elen aktuellafastigheten. · 

Under 2013 har vissa personalförändringar sJ~ett, bland annat på grLmi:l av de 
administrativa tjänster som säijs till Tingsrydsbostader. Genom detta samarbete 9amm(l!l
fogas de två organisationerna i Kommunhus och Tingslydsbostäder för alt qtveci<la ·och 
stärka den kunskap och erfarenhetsom finns i de två .företagen. Målet är att åstadkomma 
en effektiv och kompetent förvaltning av alia fastigheter i kommunens och bostadsföre
ta,gens ~go. En ny tjänst som elmnomiassistent h c;~r inn3ttats öch tillsais genolt) intern 
rekrytering, och en nyanställning hi:! r sl<eit av asslstentfuthyrare. 

Foretagets personal kommer att utveol<las positivt tillsammans med personal i Tingsryds
bostäd er: Genom lnforanclet av effel<tiva förvaltningssystem som anv~nds både i den 
egna förvaltningen och tillsammans med Tingsryclsbostäder, kommer kvaliteten av 
f 'rvaih1ingen att oka. Vår målsättning ska aven i fortsättningen vara att erbjuda efter
f ågade bastader i Tingstyds kommun. 
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~------~----~------~~ 
ARSREDOVJSNING 

FÖRVALTNJNGSBERATTELSE 

styrelsen och verkställande direktören för 
stiftelsen Kommunhus i Tings~yd far härmed 
avge följande förvaltningsberättelse fÖr verk
samhetsåret 2013. 

styre) se 

styrelsen är utsedd av kommunfulimäktige i 
Tingsryds kommun och har för verksamhets
året 2013 bestatt av taljande ledarnoter 
( ersattare anges inom parente~): 

Ledamöter från 2013~01·;01 

Willy l<arlsson, Tingsryd, ordförande, m 
(l<arin Mellgren, Urshult, m) 

Gunnar Fransson, Ryd, vice ordforande, s 
{Conny Söderkvist.- Urshult, s) · 
Ake Nybe1:g; Unneryd, m 
(lommy Fransson; Tingsryd, m) 

Hans-Öiof Johansson, Väckelsång, m 
(Per-Axel Persson, Ryd, m) 
Tomas Blomster; Urshult; s 
(Helena .Sandgren, Tingsryd, kd) 
Lennart Karlsson, Ryd, c 
(l<ari-Gustav Sjöqvist, Tin_gsryd, c) 
Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, c 
(Ingemar Andersson, Urshult, c) · 
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Sammanträden 
styrelsen har under året hallit 9 protökoll
fÖrda samm<:~nträden . · 

Organisationsanslutning 

stiftelsen Kommunhus är. ansluten iiJI Sverig
es Allmännyttiga BostadstörEltag sABO, 
Fastighetsbranschens arbetsgivC)rOrganisa
tion FASTIGO samt Husbygg,nadsvaror l-iEN 
Förening. 

Revisorer 

Foijande revisorer är utsedda av kommun-
fullmäktige i lingsryds kommun: · · 

Sven-E:rik Svensson, ordförande; c 
Mats Pehrsson, vice ordförande, s 
Kerstin Petersson, c 
Peter Koch, m · 
Birgit Larsson, m 
Börje johansson, s 

Dessutom har Yvonne Lundin, PwC, utsetts 
att fullgöra revision för verksamhEltsåret 

201~ 
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Verksamhtden 

· Ufhyrningsiäget 

EfterfrMan p~ lägenheter ha.r tcJtalt i koniinvnen 
ökat t,~nder c'Jret. A.nt<;Jiet lediga lägenb~ter vid 
arets början var36 st gch vid ~rets slut uppgick 
de ledigE) ·till 24 st. Arit<~let n~dovisade outhyreja 
lagenh8ter ha~ under ·aret uppgått till i fieriöni
snitt 3o st. (56 st.), detta motsvarar ca 2,9 o/o. 
Atide}~n vakanta l(:igenh~ter är ga~sl<a jämnt 
fördelat öVer pestånqet om m9n bortser f(ån att 
allt är wthyrt i Tingsryd och Väckelsålig. Hyres
hortr<;:lllet för quthyrdG! lägenheter och lok;;~ler 

· samt hyresrabaTter uppgick unqe.r aret till totalt 
3 60~ tkr (4 465 tl<r). 

Under 2013 hai· vi upplevt ett öl<at trycl< i. ut
hyrnir'igel'j Elv lägenpetet i alla orter utom 
l)rshqlt. 1 I<<JmmwnE:Jns y(ferömråden uppfattar vi 
aH det finns ett bestaende överskolt på 
lägenheter. 1.2 st lägenheter i Ryd p;3 
.Storgatan 120 har satts i malpåse, vilket 
.mlnsl~at 9L)}hyrda lägenhetei· i deh Vä.str\3 
l<:ötnrriu.ndelen. Fi)stigh~terna Nqjaden ·1 O och 
ös.tah $, Tingsryd ha,r s~Jts jill Tinfjsryds-
bostäQer AB. · 

Hyrpr 

Hyrorna pa bostäder ()Qh lpkaler höjdes med 
1,85 % för 2013. DeltCI motsvaras av en 
genomsnittlig höjning med 15,88 kr/m2 fi:ir år 
2013. Hyrorna för 2014 ä.r ännw ej färdigför
handlade. 

Föryaltrilng 

F0stighet$best$ildet per 201 :;\ " 12~31 ~1ppgår till 
1. 060 lägetilleter ornfåttandE:l ca 68 500 m2 

bci~t<;~c:Jsyta. Lokalytan Ltppg$dill ca 7 ooo ni2. 

stiftelsen 1\ollirnunhus har uneler $ret sålt 
fastighetssl\Ms:el tilOts.vf:)rande 1,77 heltids·· 
ljänster till Tingsryds Kommun. Fastighet!3-
sköti>e! hCJr ~ven köpts ·;::~\! Tingstyds kommun, 
0,-$5 tjänst i Väckelsång under störte .oel.en av 
aret. Därutöver' har be.rec:J~hapsfjanst sålts till 
TEAB och Tingsryds lwmmtln. 

Felanmälan efter arbetstid omhäfldertas av 
egen bei'edskapspersollal i sqhlpi'bete med 
personal från TEAB. Störningsjoui" J~öps externt 
avG4S. · 

4 

Forvaltnjogsavtal med Tirigsrydsbo~täderAI3 

stiftelsen Kohlmunbws har qnder året förvaltat 
fC\stigheten örjan 19, Tingsryd åt Tingsrydsbo-
städer AB enligt avtal.. · 

H.Y.resbortfall ~·a o.st äder 

• To\aJt 
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Lön och arvoden se not 1. 

2012 2013 

Personalen .har delteigit i lclrrser och konferenser i 
SABO:s regi inom respektive verksamhetsområde, 
samt l<urst:)r $OtTJ f!hordnats lokalt i kommunal och 
facklig regi. 

Bahlhsetad styr,nih'g 

Under ar .2011 genainfördes en person<;Jletii<Eit för 
alt f(ilja upp målen i pei·~onal-, process- ooh 
LltbilctriingsperspeKtiv~t i b.ai<;Jns~ra:d . styrning. Ar 
2012 g~nomfördes en hyt'e$gästenkät Result~ten 
redovisas i hot 2}'1---- · 

=-m=--
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~ ------~------------------~~-----------------------

!Fastighetsbeståndet 

Samtliga · fastigheter h;;~r Lirfd.er aret varit 
tuiiVärdesförs~l<rade i fötsäl~ringsbof.aget Tty[m 
Hansa AB. FastighetE)t'nas . sarnrn?nlagda 
taxering;;vtirde uppgick till251 01 & tkr. · 

Jnvestl;iriogar 

Arets investeringar i byggh;:~d.er, mc;~rl< och 
markanläggningar 1.Jppgåflill7 3.63 tkt 
(5 557 tkr) 

liwesteringar i rriasJSiner och inveritatier har 
gjorts till ett belopp av 1 310 tl<r: För 2014 
budgetel'as investeringar i maskinE)r med 1 ,250 
tkr. · 

F~sfighetsvärdering . 

Stiftelser1 Kommunhus har under 2013 gjort 
&versiktliga beräkningar av marknadsvärdet på 
sina fastigheter baseraf på fi'amtida lq:1ssafiqden. 
Beräl<ningarnf\ visar atJ det totala m:arl<n.ads
vätdetmeä god marginal överstiger det bol~foi'da 
y~rdet på fa:stighetspqrJföljen. !=ör vissa 
fasligheter med för närvaratide hög val<änsgrad 
lll<sqrti fÖr viss~ fE)lativt ,nyproducerade fastig
hE!ter ät dOQl< det beräknade r):larl\f)Ciqsvardel 
l~gre äfJ bÖkfört värde, En nedskrivning av · 
dessa fa~tighetsvärden l<an aktualiseras on~ 
värdenedgållgen blir bestående. · 

Underhall 

Ar~ts l<.ostnad för tinderh~hsatgärder uppgår till 
1 o 116 .tl<r(9 754 t l< r) vilket inh~bi'ir ~n öl<ning av 
Lindethållet med 1 O l<r/ni2 tiil 134 l<r/m

2
. Löpande 

och periodiskt invändigt lägenhetsunderhåll i 
form av oti1h1ålnilig, tapetserilig, goivläggning, 
rel')ov~rlng av badrum, pyte hut;liållsmasl<iner 
etC;. uppgår till~ 425 tkr. 

Unqer 2013 11at etcipp 2 av ombyggnadspr'ojekt 
på Ebb.alycl<~vägen i Tingsryd sti;lrtats. Två hus 
har fått 'nya tak, . ny fasacibekli:\dnad, föMs.fei' hat 
bYtts ut till. tr(;!glas .och lägenheterna här fått nya 
uteplatser eller franska balkonger. Projel(tet 
kommer att fortsätta ullder åferi 2014.::2016. · 

Under 2013 har eh stor satsning gjorts på ut
vändigt tmderhåll, gällande yttre målning, upp
rustning ;;~v enheer, Litbyte av förister och dörrar. 
Yttre rriåhiing bar gjorts på fehl fastigheter, två i 
Väd<elsång, en i Rävemåla, eh i Urshult och en i 

Ryd . 

5 

På Pöstvägen ~ i Konga nar taket bytts, 11Y 
fasadbeklädnad, fönster har bytts · ut till 
treglas och ny uteplatser har gjorts. På 

.Torget 3 i Ryd har fönster pytts t.Jltill treglas 
sa(Yit att delar q,v fas;':lden har fått 
rgsadbel\lädnad, Fön.sterbyt~i Öcn entredörrar: 
harpytts på (3ygdegårdsVägE!n i R.ävemåla. 

Investeringar 
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t1 
~~~--------~~--~~----------------

Miljö 

Stiftel~en Kommunhws bedriv~r ej nagon 
E!rimälriings·- eller tillst~ridsplil<tig Vc;;i"l<s~mhet 
enligt mi ljo!J~II\e!i. 

Vid upphandling valjs miljövänliga prodUkter, · 
i första hc:fnd. 

Enetgispararbetet 

stiftelsen Kommunhus har anslutit sig till 
Sl<ånealternativets mål i enlighet med 
SABö;s energiutmaning for att spara 2,5 o/o 
per år fram till ar 2016, basar .är 2007 års 
energianvändning, totalt en minskning med 
.20 % av energianvändningen. Kommunhus 
har till och med 2013 sparat 22,6% vilket är 
en försämring med .ca 1,3 %. En orsak till 
församringen kan vara att januari fill april var 
mycket kallare jämfört med 2012; Kommun
hus hf:)de :en energifårbrukning på 155 
I<Whtrr? 20öi som minskat till 120 kWh/d 
2013. Andra SÄBO-företag anslutna till 
Sl<åneinitiafivet hade en förbrukning ~a 140 
kWh/m2 2012. Målet för skåneinitiativet för 
år2016 ar 124 kWh/m2

. 

Tilläggsisolering av vindsbjålklag med losull 
har gjorts på tre fastigheter, Ebbalyckevågen 
10 och 12 i Tingsryd och Postvägen 2 i 
Konga. Isolering av källartrappor på Vipan, 
Tingsryd. · 

Under 2013 har indiVid.uell elmättiing infötts 
för 120 lägenheter på EbbaJyckevägen i 
TingSi'yd. l qessf) lägenheter har hushalls-' · 
.elen tkljgar.e ingått i hyf'i:m ocl1 1\omtnUnhLJs 
räkna!' med en minskning p.V förbrUkningen 
Under 2014. 

Installation av nya mer energieffektiva tvätt
maskiner, torktumlare och torl<sl<åp har 
utförts kontinuerligt i tvättstugor. 

Under ar 2014 kommer det planerade 
energispararbetet att ·fortsMta på det sätt 
som det bedrivits under 2013. Utbyte till 
LED-belysning avseende utebelysning 
kommeraft fortsätta. Fortsatt utbyte av ~ l dr:e 
tvått- och torkutrustning i tvättstugor. 

lsolei·ing av vindsbjälklag på fastigheterna 
Postvägen i Konga, Furuvägen i Linner-yd 
samt Ebbaly<;;kevagen i Tingsryd kommer att 
ske under 2014. 

6 

El~balyc!<evägi:)n 14 l<ornrner <;itt förses med 
en 1 o kW solcell$aril~ggning. 

En s.olcellsanläggnirig p~ 5 I<W l<ohimer att 
.installeras på Örjah 11 i Tingsryd och. tars i 
drift februari 2014. 

[? 
~ 

Enea:glförbru l<r'llng 2007·201·2 •K~mmun~us energifii,brukning 
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~---------------------------
Ekonomi 

stiftelsen Kommunhus redovisar .ett resultat 
på 928 tkdör verksan1h~tsåret 2013 (-1 150 
tkr). bet allmänna uthyrningsläget har sett 
över hela året varit betydligt bättre än tidigare 
.år. Hyresbortfallet har minskat fiån 4 465 tkr 
till 3 .608 tkr, i hyresbortfalletiligar aven hyres
rabatte( Resultatet har påverl<ats positivt av 
minskade l<östnader för räntor; lägre vätme
l<ostnader samt kraftigt ll::igre köstnader för el. 
Ko.stnader för personal har 'ol~at med ca 8.00. 
fl<r framförallt på grund av en ny ljarist; söni 
delvis sflljs till TingsrydsbostäderAR 

Kostnader for planerat underh.åll hat ökat med 
0,4 ml<i· till 10,1 r'nl<i·, vilket är ca 0,5 tiJkr mei· 
ån det budgeterade unclerhallet. l<ostriaderför 
reparationer har· nlinsl<at från 2013 riied ·o, 1 
mkr, vilket år mycl<et positivt. D.et tyder på :ätt 
de senaste åt'ens satsning pa underhåll b.örjar 
ge resultat. Total l<osthad för i·epäratioher på 
60 kr/m2

. 

Räntekostnadertia har minskat något med 
0,9 mkr, detta till stor del på grund av deri i 
dagsläget extremt låga räntan. Investering
arna i nybyggda lä~(enheter, renoveringar ö6h 
energisparprojekt hår ih_ne.bt.irit en öKad kost- · 
riad för avskrivningar med ca 0,2 m.kr. · · 
.stiftelsen l<ornmunh.us balansomsll:rtning är 
på 292 764 tkr. 

soliditet 

. $tiftelsen Kommunhus höga it'we$teJ'ing~takt 
de senaste fyra i'Jr'en med tciti31t '130 Mkr i in
vesteringar har inneburit en lq'aftig r'ninskhing 
av soliditetf:ln. Tad< vare en rivstanning i 
investeringstc;~l<ten urider 2013 har soli~lit~teh 
61<at. Soliditeteti äJ' 9,9 % Vilket är e.n öl<ning 
ri'led 0,1 % från 2012. stiftelsen .1\.omn'lunhus 
soliditetsinål att inte Linderstiga 1 o % i sol.iclit
et, har inte uppfyllts under' 2013. 

Likvi.ditet 

~Hiftel~en Kolii_munhus har €\n checl~kreqit p§. 
1 o Mkt hos Swedbanl<. Vid årets sll!t har 
l<ommunhus inte behövt utnytlja d.en. 
kommunhus h c; r en lil<yiqitet på 3,1 inki· Vid 
årets slltt. Öe Jangfri$tiga -skulderna uppgick 
Vi.d årets 'slut till 249 .57.5 tkr. Genomsnitts
rähtC!Il L!ppgicl< till 2,95 %. 

'7 

lniäktsforf,lelning 2013 

• Bostäder 84,4% 
• Lokaler 8.4% 
oGarage1,2% 
l!li'IJival 0,9% 
• FI!IYaJningsuppdrag 1,7% 
!il Reavinsler j .4% · 

• Taxebimdna kost 24,6 % 
o Reparationer 7,0% 
ofasllCJhetesskat! 1,6% 
liAömlnistr'atiofi 8,2% 
~:;~övriga kostnqder2,7 °/o 

llf~stighetsskötsel12,8% 
1'1Underhåll '15,8% 
• Avskrivningar 14,5% 
[l Rilnlekostna9er 12,8% 
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~---------------------------
Friuntiden-

Målsättningen att minska vakanserna genom 
att förbättra servicen, ältr!Olktiviteten i bo
endet och bedriva .. en aktiv nl'arl<nadsföting 
stårfast även för 2014. 

Verka för art minska antalet <:JVflyttningar. 

Folja utvecklingen äv bostadsmarl<nadeh 
inom l<ömrnuhen öt:h Utföra nödvändiga om
struktureringar .av fastighetsbeståndet. Vid 
behov, j:ilar1era för nybyggnation air lägen
heter till riililiga kostnader för att tillfredställa 
efterfrågan i kommunen. 

Verka foi· ett samgående rried Tiligsrydsbo- Följa deil allmähna r'änteutvecklihgen och 
$lEider AB . . . arialysera riskerna öch plCJnera for en sLiild 

Vidta åtgärder för ökad t(ygghet och säl<er
.heti boendet 

Förbättra Qch utveöl<la bostadsoitm';en 
genom att öl<c;i attraktiviteten. 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med ene'i'gi
bei:;pai'a'ride 'åtgär'der i överensstämmelse 
med SABOs Einerglutmaliihg, med -20 % 
spai·ad energi fram till.2016 ni ed 2007 som 
bi;l'sår och öm möjligt overträffa malsättning
E)n ciin 2,5% minskning per år. 

8e.Val<CI försi'tljriingc;~r av centrilla fastigheti=Jr 
öCh sanii.rei'ka med Tilig~sr'yds l<ommun för 
att kartlägga och piCJnera mar!~ för c1;3ntra1t 
boende. ··· 

lånespridning. · 

Vinstdisposition 

Till styh=ilsehs förfogande står: 

Balånsei·ade vinstmedel: 5 912 tkr 
Arets vinst 542 tl<r 

Tötalt kronor 6 4S4 tl<r 

styrelsen beslutar att vinstmedlen balahs
.eras i ny räkning. 

ResLrltatet av Stift~lsen Kcirnmunhu.s verk~ 
sarnhet s.amt dess eköhomisk$ ställning 
framgar äv följande resultati·akning, balans
räkning öch kassaflödesanalys. . 

Fem år i sammandrag 

( tl<r. ) 2009 2010 2011 2012 2018 

lntäl<ter 57 274 58 945 62 955 67 970 B4 938 

Resultat 509 555 -730 1 150 542 

Kassaflöde från 7 836 g 165 7 539 10 816 
den löpanc!e 
v~rl<samheteh 

l nvesteringar 27 269 52 689 46 545 5 557 7 363 

B<:1ian~on1slL1tning 244 221 282 122 317 806 291 625 292 764 

Solic!itet 11,3% 11,3% 8,6 o/o 9,8% 9,9 ']'o 

r-
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~------------------------

Nyclwltai - kr/m2 

Hyra bostäder 

Hyresbortfall och rabalte'r 

~örvaltningsintäkter totalt 

Driftskostnad 

Underhållskostnad 

Reparatio här 
(inga r i drift~()st.) 

.Fastighetsskatt 

Avskri\liiingar 

RantEH<o.stnader 

Driftsnetto 

Tillgångar 

f::get l<apital 

soliditet 

Sl<ulosättningsgrad 

Räntetäol<ningsgrad 

Flyttningsfrekvens 

Rilcet 

2012 

945 

-17 

949 

-189. 

-59 

-21 

-123 

-121 

305 

4953 

1125 

,23,4% 

3;3 

170,0% 

17,0% 

.9 

Kommuner 
< i5 OD<i 

inv. 

2012 

883 

-30 

875 

-451 

~ 137 

-15 

-108 . 

-119 

271 

4295 

527 

12;8% 

120,7% 

22,6% 

Kommunhus •<ommunhus 

2012 2013 

849 877 

-58 -:45 

847 863 

-397 -402 

··124 -134 

-59 -60 

-13 

-119 

-120 -109 

254 '243 

3800 3889 

371 $84 

9,8% 

9,1 9,0 

'l16,7% 111,5% 

24,1% 20,7% 

12



Stift(;:)J.sen Kominunhus 
.2014~03'~13 

REsULTATRÄKNING 2013.-01·01 - 2013·12-31 (tkr) 

tiot 2013 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 3,4 62 849 
Ovr:ig\3 forvaltnil)gsinh:ikter 5 ·2089 
Summa neftpomsättning 64 938 

Fastighetslwsthader 
Uridmhållskcistnade,r 6 -10116 
Drift$1\ostiwdeJ' 1, 7 ~30244 
Fastig hetsskatt ~ 1 001 
Avsl<:dvn\ng av rnafrieila C'lnläggnin_gstillgångar 8 -9:285 

Bruttoresultat 14 292 

Centrala administrations-· och 1, 9 -5 282 
fors~ljningslwstnader 

Resultat för· fastighetsfölvattning 9 010 

Extern fastlgh~tsf(jrvc;lltning 3,4,6,8,9 o 
Röi·elseresultat . 9 .010 

Fit7åhsie/Ja poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 
övrig<:l ränt~intäkter och iikn~mde (esult<:Jtposter 139 
Räntekostnader och liknaride resultatposter -7 363 
Borgensavgift ~862 

$Limma fih<m.Siella poster -8 084 

Resultat efter finansielli;t pq$ter· 929 

Bol{slutsdispösltit:mer 
Avsättning periodiser'ingsforid "232 

Resultat före sl<att 695 

Sl<att pa .årets resultat 10 ~ 153 

Resultat 542 

./A 

10. 

2()12 

64 538 
.34~2 

67970 

-9 754 
-;31 24_5 
~1 023 
-9 f07 

16 841 

-4 895 

11 946. 

-1 558 

10 388 

2 
200 

-8 234 
-868 

-8 9oo 

148_8 

o 
o 

-338 

1150 
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stiftelsen Kommunhus 
2014-0:3-13 

BALANSRÄKNING PER DEN 31 /12 2012 (tkr) 

TILLGANGAR 
Anl~ggningstil}gångar 

Matf:Jtiel/a anläggniJ?gsti!/gangar 

Not 

Byggnad~!' och matk 11. 
Markanläggningar 12 
lnv(:)ntari~r · 13 
Pågående nybyggnationer 14 
Pågående .om byggnationer 14 
summa materiella tiltgilngar 

FinansieJ/a an1äggi1ingstil!gångar 
Andra langffistiga vär'dep~pper 1$ 
Andra långfristiga fotdringåf 15 
Uppskjuten skattefordran 
Silinma finansiella anläflgningstil/gåhgar 

Summa.anläggningstillgångar . . . . 

Omsäftningstillgångat· 

KortfrisUga fordiingar · 
l<und- och hyresfordringar 
Sl<e~ttefo,rdr~m · 
Fördringar pa koncernbolag 
Förutbetalda ·kostnader och 
upplupna intål<t~r 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar · 

Summa tillgångar 

16 

17 

2013 

. 282 189 
832 

2 944 
o 

1 005 
286 970 

40 
478 

16 
534 

287 504 

1140 
404 
451 

133 
212.8 

:3 121 

5 249 

292 754 

~ 

11 

2012 

283 973 
907 

2553 
255 

o 
287 688 

40 
397 

14 
712 

288139 

630 
512 
.502 

436 
2 080 

1 406 

3486 

2-91 '625 
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Stiftelseil Kommunhus . 
2014-03-13 

BALANsRÄKNING PER DEN 31/12 201.2 (tkr) 

Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grunofond 
Reservfond 

Summab.undet eget lmpitai 

Frit~ eget !capita l 
Balanserad Vinst 
Arets resUltat 

$LiftlmC\ fritt ~9e~ kapital 

Summa eget J(apital 

Obesl<~tlCide reserver 
Periodiseringsfond täX2014 

Avsättningar 

13 

Avsättningär till pensii::rner och liknande förplil\telser 

l-ångfristiga skulder 

Sl<ulder till kreq.itinstitut 19 

Kottfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 19 
Förskottsbetalda hyror 
Leverantprsskulder 
övriga l<örtfristiga skulder 20 
Upplupna kosttiader och 
förutbetalda intäkter 21 
Summa kortfristiga s'l<uld~r 

Summa eget kapital .och skulder 

ställda säkerhetei' ö ch arisvarsförbindelset• 

Fastighetsiriteelmingat' 
Ansvarslörbind~lse FASTIGO 

12 

201.3 2012 

22..$2 2 282 
20199 20 199 
22 481 22 481 

5 912 4 762 
,542 1 150 

~454 . 5912 

28 935 28 393 

232 Q 

3138 3065 

181 800 180 686 

66 682 69 003 
4082 2602 
2 921 2 761 
1 037 1 591 

3 928 3 624 
78 650 79 481 

292754 291 625 

12 584 12 817 
130 130 

·~ 
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Stiftelsenl<ömmunnus 
2014-03-13 

KASSAFLÖDESANALYS (tkr) 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 
Av- ooh nedsi<r"iVningar m111. $Om bE:)lastat resultatet 
Sl<atter, avsättningar och reavinster 
K~sS(lfl öde fö,re fprändringar av rörelsei<Cl.P· 

Öl<ning (-)l minskning(+) av rörelsefordr. 
Ökning(+)/ hijnskning H av rörelseslsulder 
Kqsse1flöd~ från q~n löpande verksamheten 

Investeringsverksamhet 
Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier 
Öl~ning finan$'iella anl~ggh1hgstiilg~ngar 
Fastighetsforsäljnihg · · 
Kass~fl.öp~ tran investeringsverksamhet 

Fin~nsieringsverks~rnhet 
Öl<nir1g av långft'isti.ga lån 
lrilösen av långfristiga låp 
Amc>rtering av långfristiga lan 
Kassatlöqe fr.~n finansieringsverksamilet 

Arets l<assafl()de 

· Ulwida medel vid årets början 

Summa likvida rhedel vid arets slut 

13 

2013 

:926 
9285 

287 
1049~ 

·AB 
1490 

11 940 

-8 352 
'-1 310 

-81 
841 

w8 902 

o 
-1 207 

-115 
~1 322 

1 716 

1 406 

3121 

~ 

2012 

1 468 
9107 

221 
10 816 

~488 

-:4290 
6 038 

-5 5!)7 
-1 044 

;.77 
24 600 
17 822 

o 
-23 000 

-'115 
-23115 

745 

661 

1 406 
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stiftelsen Kommunhus 
2014~03-13 

Noter med recjovi?ningsprlnciper ot:h bqlwlut~Jwmmentaret 

Allmänna redovisningsprinciper 

Atsteclovisningen har Upprättats :i enlighet med Arsredovisningslagen och Bol<föringsnfiinndens · 
allmanna råd forutom EiFNAR 2öös: 1 Ar"sredovisnin9 i mindre aldiebola9 (f<2~reglerna) 

\rärderir)gspt'inciper rnhl. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har varderats till arisl<affniiigsvärden om inget 
annat anges nedan, Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden 
och sker bvet den beräl<hat;le nytljandepetioden. Ne9sl<rivhiligäfsl<er vid bestående värdenedg~ng. 

Avskrivningar 
Byggnader 2;0 % 
Pal:iyggtiationer oc:;h stand.ardf9rl;ii;ittringar 4, o o/o. 
Eill<;la}~ öVriga byggnationer4,0 % · 
~Järrvärmeanläggningar 5,0 % 
TV-anlt:\ggnirigär 10% 
Markanlåggningar 5,0% 
.lnventarier'zö% 

FordringE~rheir efter .individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Stiftelsen!<ommunhus redovisat i enlighet häimed uppskjuten skatt på temporära sk.illnader mellan 
bokfÖrt och ·skattemässigt värde på pyggnader. 

Noter qch kommentarer ti,ll resultatralsningen (alla l:mlopp i tkr) 

Not1 
Löner - 2013 '2012 

Löner p bh ersättnihgar till styrelse o VD 788 744 
Löilet' till övr·iga en ställda 7 509 . 6 436 
Sociala kostnc;~der 2 994 2 855 
Varav pensionskostnader 388 461 
av .dessa avser styrelse .o V[) 33 33 
~OMMA 11 241 10 035 

VD här rätt till 12 hlånaders fulllön vid uppsägning från EJrbetsgivt;Jrens sida. Vid wppsäghing 
från VD:s sida gäller e manaders uppsågningstid. 

Medeltalet anställda inom Sliftelsen Kommunhus uppgick under aret till 22 (21) st, . 
tnots\IC!rande heltklstjänster, Av antalet anställd<J är 4 kvinnot (18,2 %) och 18 ·män (81 ,8 %). 
Av styrelsens totala antalledamöter (7) är 1. kvinnor. övrig företagsledning en man (O kvinnor) 

Det totala ahtalet sjukfi·ånvaro Lippgicl< till1 ,40% (1 ;62 %) aVot'dinarie arbetad fld .. Av dessa består 
o% (O%) av långtidssju!<skrivnirigar(l~ngre än 6Ö dagar).P"--

14 
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.stiftelsen i(ommunhus 
2614-03-13 

Not2 
Balanserad styrhing 
Från hyresgäsienkäteh 2012 

Serviceinriktat hemohm de 
Trygg boendemiljö 
God tillgänglighet 
Kvarboendeskap 
Från persorH)Iepkä,ten 2011 

Kompetehsutvecl<ling 
Modern teknisk utrustning 
Go'd fysisk arbetsmiljö 
God psykisk arbetsmiljö 

Not3 
Hyre.sintäkter 

Bostäd.er 
Lokaler' 
G~rage 
Tillval 
SUMMA 

Mål 

98% 
95% 
86% 

ner 1% 

90% 
90% 
90% 
90% 

2013 

59 247 
5 609 

826 
776 

66457 

l hyresintäkter ingår infäktet a\/seet1de förvaJningsuppdrag med: 

Hyresintäkter 2013 

Bostäder o 
Lokaler o 
Tillval o 
SUMMA . . ' 

o· .. 

Not4 
Hyresbortf~ll 2013 

Bostäd.ei· 3 031 
LoJwie r 243 
Garage 146 
Hyresrabatter · 188 
slJMMÅ 

.. 
·3 608 

l hyi·e$bo'rtfall ingår kostnader' aVseende forvaJningsuppdrag med: 

Hyresbortfall 2.013 

Bostäder o 
s U M. MA ,. o 
Not3 och4 
Hyresintäkter netto 2013 

Bostäder '56 028 
Lokaler 5 366 
Garage 679 
Tillval 776 
IS'UMMA . ··-. '62 849 

15 

Utfall 

98% 
97% 
84% 

~ipp~% 

'79% 
95% 

100% 
76% 

2012 

59532 
'1954 

824 
703 

' '69{!'13 

2012 

824 
2 Ö93 

2 
2 919 

2012 

4 008 
205 
1~8 
124 

4415 

2Q12 

10 
1.0 

2012 

55 524 
7 749 

686 
579 

64 538 

18



Not5 
ovriga förvaltning~in~äkt~r 2013 2012 

Ers&itfnihg fr$n hyresgä$tw 175 203 
Atervunna hyror · · 147 124 
Re!3vinster maS.kiner 153 .9.8 
Reavinst sålda fastighetei' o 488 
Ril\tat l:>idrc:1g nybyggnatiqne_r o 600 
Bosta~sailpassningsbldråg 18 1Ö 
Så.lda tjänster 1 596 1252 
Aterbetalning AFA.,~Vgifter 20.07-2008 Q 163 
Aterbetalning uttagssl\att 2005-2011 o 367 
övt"igä intäkter · ö 127 
$Ufv1MA 2 089 3432 

Not6 
Underhålfsko.stnader 2013 2012 

Bostäder 3 42.5 3 041 
Löl\ale.r 164 544 
Utomhus 3 495 3 9.52 
Ge,mensamt undet·Jlåll 3 032 2 217 
SllMMÄ- 101'16 9754 

l underhåilsl<ostn~der ingåtko$tnader avseen~le förvalningsuppdrag med: 

Underhållskö$fl'lader ~013 2012 

Bostäder o 20 
Lcil<~l.er o 124 
Utomhus o 45 
Gemensamt underhåll o 74 
sD[IirV1A o 263 

16 19



stiftelsen Kommunhus 
2ot4-o3-13 · · · · 

Nof7 
Driftskostnader 

Fastighets$1<ötsel, persohalkostn. 
FastighE;JtssJ<öt?el, ovr. kostnader 
Kostnc:ider för tillval & bostM$anp. 
Uttagsskatt 
Rep~rEHioner 
V att e h 
Fastighetsel 
UJ)pvarmning 
sotning, rensning ven\ilation 
Sophäntedng, miljöavgift 
Försäkringsko.stnader 
Avskrivna fOI'cidngai' 
Befarade 'kundföduster 
HytessättningsEJvgiftlboinfly\ande 
Ka~ei~TV . . . 
Pehsionskostnadei' 
~tf~fuå>: :\:::. . . .. .. :: <. ·.•. <·. .. 

2013 2012 

f5 560 6 151 
1512 1 B72 

400 492 
1158 1 020 
4 49~ 4 602 
3 868 3 842 
2 615 3 238. 
7 580 7 925 

105 14 
1 634 1 691 

320 357 
214 26.6 
62 98 

i86 148 
316 311 
216 218 

. . . ::::.:":--._;: :: :=:.: ': . :.<30 ~244 (.:~ :: :... : · .. ·:' .. : -=· .3~ . ~45 

l driftskostnader ingår lwstnader avseendeföritalningsuppdrag med: 

Driftsk()stnader 2013 ~012 

. FastighE:)tsskötsel, köpt tjånst persorii:!l o 97 
Fastighetsskötsel, ·övr. kostnader o 1 
Köpfa ijånster stad n i ng O 18 

: Reparationer o 108 
VaH~!l O 72 
Fastighetsel O 122 

· Uppvärmning o 274 
Sophantering, n'iiljöavgift O 23 

: Försäkrirmsl<ostnader O 14 
. Kabel~TV O 15 . 
. . S:Umm~: ·: · . :< ~ .:_:. : . :=·:_::·::. ·.::=:::· ' ·:->:-= ·::·: .:>·:.::· . .=-::.' · : :_: =- . :. <: .. ··-:: ·>::· .. :._::-=u: :. <.:::_ :·:_·.':.-::.:,:.: ::>.::::-;44 

Not B 
Avskrivning av matriell;:~ .2013 2012 
anläggningstillgångar 
Byggt]ad~r 8 291 8 242 
Markanläggningar 75 75 

. Inventarier 919 790 
sUrmna " 

. :9.285 > ... 9107 : 

17 
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Not9 
Centr~la admipistrations" 2013 
och försäljningsköstriader 
Personalkostnader 3 386 
övriga kosttiaqer 1 896 
:$Lnlirna · · 5282 

I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår kostnader 
C\V:seetii)e förvainingsuppdrag rned: . 

C~ntralct administrations.- ~013 . 
. o.ciJ fötsäljningskostn~der 
Köpta ijäti sterpersonal o 

· övriga kostnader o 
Summa . . , . o 

Not 10 . . 
skatt 2013 

Sl~c;~tt årets resultat 153 
Aterfäring uppskjuten skatte'fordnm o 
SUMMA 153 

18 

2012 

3 031 
1 864 
4'895 

2012 

1i2 
151 
263 

2012 

o 
338 

'338 
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Stifte!s~h Kommurthus 
2014-03-13 

Noter och kommentarer till bala.n?ri;\l<pingen (alla belopp i tlsr) 

11 Byfjgnad och mark 

Ackurnuierade Mskaffningsvärdert 
Nyap;:;l<affning<?.r/Qmi<IC~s::;iflceringar 
Forsäljhlngar 
Summa anskaffningsvärden 
AckUmulerade avskrivn,. en l. plan 
Försäljriing ar 
Aret::; ;:~Vsl~rivn. enL plan b.yggnader 
summa avskrivn. en l. plan 
Acl<wmuJerade neq~krivnirmar 
Försäljningar 
Arets nedskrivningar 
Summa nedsl<.rivning:;tr 

: R.e(ipvis~~ värde vid årets slut . 
Taxeringsvärde byggn~der · 
Taxeringsv~l·de mark 
Totala investE;li'ingsbidrag 

12 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Nyanskaffningar/omklassificeringai' 
S(Jmni~ anskaffningsv~rc)en · 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan 
Arets avskrivn. en.L plan rnarlsanläggninga,r 
Stimmä avskrivn. e.nt. plah · 

,_Redovisat våi'tle vid året.s slut 

13 'lnv:entariei' 

Aci<UrilUI~rade anskaffningsvården 
Nyansl<affningar 
Summa ,anskaffr)ingsv~rde 
Ackumulerade avskfivn. enl. plan 
Arets .avs.l<rivn. en l. plan 
Sumhia avskrivn. enl. plari 

; Redovt~qtvärde vid årets slut 

'19 

2013 

401 599 
7 347 
~840 

408106 
-116 626 

o 
-8 291 

~124 .917 
-1 OQO 

o 
o 

-1 .000 

2~21ä9 
213 184 

37 834 
14 75S 

1 501 
o 

1 501 
-594 

-75 
-669 

832 

12 5Ö9 
1 310 

1.3 819 
-9 956 

-9Hl 
-10 875 

2944 

2012 

427137 
5 302 

-'30 840 
401 .5.99 

-114 710 
6 326 

-8242 
-116 626 

.-1 $00 
500 

o 
-1 OÖO 

283 973 
~GG 996 

29708 
14 758 

1 501 
o 

1 501 
-519 

-75 
-594 

sa2· 

11 465 
1 044 

12 5ö9 
'-9166 

,-790 
-9~56 
2 553 . 

.. ~ 

22



stiftelsen Kommunhus 
2014-03-'13 

Not 

14 P~gå~lide iJyanläggningai· 

Oin~yggnader 
Aci<Umulerat anskaffningsvärde 
Nyansl<;affningar 
Omklas.sificeringar 

; R'~i:iovi~at värcfe vid ·arefs .s hit 

Nybyggnader 
Acl<.uhiuletät .ahskaffriirigsvärde 
Nyanskaffningar 
Om klassificeringar 

fR.edovisafvärde vid årets slut 

15 Värdepapper 
AndeiiHBV 
Fordringar 
Innestående aterbårihg HBV 
!5urr1ma 

16 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 
Öviiga .upplupna intäkter 

fSiiinin~ . .. . 

17 Likvida niedel 

Kassa 
Bank 
Plusgiro 
smnma 

20 

2013 

o 
1 öö5 

o 
1' 005 . 

255 
o 

~255 

o 

40 

478 
'618 

o 
1 565 
1 556 
3. ~21 

2012 

633 
5900 
~6 233 

o .... ... ·-··· . 

o 
255 

o 
.. 255 

40 

397 
.· 437 

4 
432 
436· 

2 
1. 2$5 

119 
1 40'6 

)-'k 
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stiftelsen Komrnwnhus 
. 2014-03-13 

Not 

18 EgetKapital 

2013. 2(112 

.Grundfond Reservfond 
Eget l<apitai2013-01-01 
Årets re~u l ta t 

2 282 
övrigt fiitt kapital Tot. eget kapital 

20 199 5 912 . 28 393 
o o 542 542 

.Eget l<apital2013-1.2~31 2 282 20 199 6 454 28 9:l5 

19 ·· ~ku,der till kreditinstitut 

skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

.Skulder tillkreditinstitut 
Summ;;~. 

SkuJder soin förfqller st3nare ån 1 ar men senast 
5 år eftefbälansdagen: 

Skulder tiill<reditih$titut 
summa 

Totalt till kreditinstitut 

Umestrul<tur och räntebindningstid 

66 682 
66 (.)82 

181 äoo 
181 800 

. 248482 .. 

Ar Låneb~lopp Gtmomstiittsränta.% Andel av lån i% 

Rörliga: 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

Tot. 

26E182 
40000 
52000 
32 000 
61 8ÖO 
20 000 
16 OOÖ 

248 482 

20 ÖVriga kortfristiga slwlde.r 

Merv~rdessl<att 
Uttagsskatt 
Personalens l{ällsk~tt 
Medlemsavgifter hyresgästföreningen 
Övdga kortfristiga sl<ulder 
lS .. ~tnma · · 

2 59 
' 3,01 

3,42 
3,19 
2,69 
3,06 
2,69 

2,~5 

2.1 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

ArbetsgiVaravgift 
Upplupna seinesferlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Särskild löneskatt och avkastningsskatt 
Upplupna rähtel<ostnC(der 
övriga upplupna kostnader 
::surr!ma 

21 

10,7 
16,1 
20,9 
12,'t) 
249 

. ' 
8,0 
6,4 

100,0 

339 
211 
161 

3 
263 

1 037 

289 
719 
261 
135 
618 

1 906 
3 928 

69003 
69 003 

1sd E38B 
180.686 

321 
2$0 
154 

3 
863 

1·591 

260 
684 
239 
120 
605 

1 616 
3 524 
~ 
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Var revis_ionsberätt~lse har läirmats 2014-03-18. 

r~ 
Sven-Erik Sve11sson 
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Auktoriserad revisor 
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Birgit Larsson 

25



Revisionsberättelse 
Till styreisen i Stiftelsen KommWilms i 'Ungsryd, Q:t:g. m·~ 829500-1534 

Rapport om årsredovisningen 
\7Il1;11' reviderat fv,·si·~q.oylsili!Jgep fqrStiftelsen Korn.inunhus j 
'l'i.ngsryd for år 26~3· 

styrelsens ansvarför årsredovisningen . . 

Det ~h· sl:)irelsen som l~ai.·ärtsvaretfoi; att upprättä im årsredovisning 
som ger.en rllti.VisandidJlld. enligtårsredovlsningslagen och for den 
inteni,a Jcontro)l so!ll si;Yfel$en bedöme)"är nödväp.<ijg f dr att uppi·ätta 
en llrstedo'visrii11g som·inte innehållerväsentliga felalmghcter, vro:e 
sig dessa beror på 9egentli!lhete~· f.\ller på fel. · 

R,eiiisöreNtas aiJsVäi• 
Vå1t.al1Svar är attuttalaoss om årsredovisnlrig~n på g!Vl1dval ~v vår 
!;evislon. Rc'vision~n hrir utförtid enlighet med god revi~ionssedi 
Sverige. Det innebär att-vi planerat och utfart revisionen för att med 
rimlig säke1;hetiori;ä]qao~s om at~ llrsredoVisrfuigenjnte innehåller 
väsentliga f~laldlgheter. 

~n r~vision innefåttäfljtt gentim olika åtgärderinhämta 
revisionsbevis om belopp och ruman information i !in;redovisningen. 
Revisorn väljer:Vill<a f\tgäJ;der som sl<a utfoi·l!S, blandarinatgen.om 
att bedöma'ciskei'nafrir vällentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa h.crorpä <;Jegentligljciter eller pi\ fel. Vid derina 
ris]d~~ön.ming beaktar revisorn de d cia r av flen :in:teriill lcoiitrollen 
som lir relevanta for hut stilleJSen upprättar åi:sredov:isningen for att 
ge en rättVi8a!'Jde biid i s~e <Ittu!fornia gr_a11skcingsåtgärder s pm är 
äp.damäl~ej)liga medhänsyn till oirlständigheterna,ineii inte i syfte 
att g8ra ett uttalande om effelmVitetGn i 11iiftelsens in.tema kol'\tr<;Jll, 
En l;<ivisio11 iimefattar Qel(s[\ mi utvärae.riiig av·äridafn§.lscntlgheten i 
de redovisni ng$p1in~iper ~om ha,;_. ahvä~ts ocl1 a~ rlmtgheten i 
Sty1:clsens uppskattnjngari x~qqv:isningen, tiksom en utvärdering av 
cieu övergl;!pan!f.e preseritätionen: i ål;si'edovisnfngeri, 

Vi anser ati: de revisiönsbeYiS '>i hai'irthäintat äHillräckliga och 
ändaroMsenliga som g1und fOr våra uttalane:1en~ . 

Rappört om an dr~ krav l.'!riiJ.gt lagar och andra 
författningar 
~Jtöver vlir x·cvi~ion av årsredovisningen hat;yj liven reviderat 
styr~iSens fÖ;vaittungfo.r stiftelsen Ko.wm)lilht)S i J'ingsryd fOr åi: 
2013. 

$tyrelseils ansvar 
Det fu' styre. Isen som h~Jr ansV:aret fd~·fi:irva)tru rtgen enligt 
stiftelselagen och stiftels~fcirordnandet. 

R(!uis,oi·ernas ansv.ttr 
Vårtansvar är att in ed rimlig säl\erhet' uttala oss om humvida vi vid 
vä:r granslqiin.g funwt ati: någonledainat i styi:eJ;;en handla~ j strid 
~necistift.elselageri ell~rstift;Clse_fötordriandet. Vi har utfört revisionen 
enligt g öa revisionssed i Sverige. 

Sinn imdedag förVårtuttalande liar vi utövervär.reyision a:v 
!lrsrccl<;J\risrrlngen granskat väsentliga ll.eslut, åtgärder och 
forh!illanden i stiftelsen fdr att kurirra bed om a om någon 
sj:yrelseledamot är ersättnlngsslcylciig mot stiftelsen .eller om det 
fitills $1<Kl foi' entled.ig<11J.de. · · · 
Vi bar äy~n grariSkat oni ~go n s):yiel$e.1edan:!otpåärinat sätt l1ar 
handlatisttid med stiftelselagen eller stiftelSeforordnWldet. 

Vi anset' ~tt de revisionsbevi.S vi jJai"iribämtat är til!rlickliga och 
ii.ndlJ.må!Beti]iga som grundfor :vårt u.ttalimde. · 

Uttalande 
$tyl:Gisele.dl,\mÖtema hl) l' inte]IandJat j stl:idmed stiftelseJagen eJier 
stiftelsefdrordnandct. 

p~ 
Sven-Erlk Svensson 

!!d W~ 
Mat,s Pehr$SQn · 

Uttalqnden, 
Enligt vät uppfatttUng har ä.rsr<;doyjsningen upprättats i cnligh!lt 
med lh:sredö:Visrihnisl\lgen och g'er en i alla väsentliga ayseeridcil 
dittvisaride bild av stifi:elsellS finansiella ställni11g per den 31 
de.cernber 2013 och av dc,ss finansiella resulta,tfO\' året ellliilt 
ar\Ji'edovisningslageil. 

~-(}{/t!1Xf/~ _yJ;;t;;h>?b-_. ~ 
Ke1'still Petersson Petei·. Koc'll : 

/Jh/4/cl~ Q5 ~J<v · ::;~z.~.. . nf!i'""o" 
Öhrlif} s)1 'le.waterhouseCoo}J ~-

r 
'/~~ 
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