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Verksamhetsåret 2014 har präglats av ett antal byggprojekt där Tingsrydsbostäder har 
uppdraget som projektledare. Det dominerande är serviceboendet örnen som under året 
har börjat ta form och bli den anläggning som seelan länge planerats i kommunen. Uneler 
året. har musikskolan AMB färdigställts med den tillhörande konsertlokalen Gibson 
Auditorium. l slutet av 2014 startC)des ett nytt byggprojekt upp och då för egen förvaltning. 
Det är ett flerbostadshus på skyttegatan som när det står klart 2015 kommer att innehålla 
åtta bostadslägenheter. · 

Bolaget l<öper administrC~tiva ljänster från 1\ommunhus och ett samwbete fortsätter för att 
utveckla och infora ett effel<tivare förvaltningssystem som ska användas både i den egna 
förvaltningen och i förvaltningsuppdraget Uneler året .har en ny gemensam hemsida 
publicerats för öka möjligheterna till information och service för våra kunder. 

Utvecklingen av fastighetsbeståndet pågår. Planändringen för fastigheten Örjan 19 i 
centrt:lla Tingsryd är g(momförd under året, och har nu vunnit laga kraft. Nu återstår att 
hitta förutsättningar f9r finansiering av projektet så att det blir möjligt att fullfölja elen 
planerade förädlingen av fastigheten. Bostadsbehovet i kommunen har under året ökat, 
och kommer sannolikt att öka även under 2015. Om bOlaget ska följa sin investerings
plan, krävs en prioritering av vilka investeringar som skall göras de kommande åren. 

Uppbyggnaden av AMB-skolan ställer krav på den lokala bostadsmarkanden, att 
tillhandahålla små lägenheter till en låg boendekostnad. Här kan Tingsrydsbostäder aktivt 
medverka till förådling av byggnader som finns i kommunens ägo, genom ombyggnad 
och konvertering till ny användning. 

Uneler 2014 har Tingsrydsbostäder tagit fram en lokallösning tillsammans med en av de 
större lokalhyresgästerna i centrala Tingsryd, och tecknat ett långsiktigt hyresavtal. 
Bolaget behåller en låg vakansgrad för både bostäder och lokaler och ska strategiskt 
fortsätta med detta ~rbete. 

Tingsrydsbostäcler har under 2014 haft en viktig roll i kommunens byggprojekt och i 
förvaltningen av I<Dmmunens fastigheter. Uppdraget kommer att bli än mer viktigt i 
framtiden ·då även de nya byggnaderna ska förvaltas och skötas kostnadseffektivt 
tillsammans med kommunens övriga fastighetsbestånd. Bolaget kommer att ha en viktig 
funktion ' att minska kommunens driftskostnader, strukturera det planerade unelerhållet 
och ha kontroll över kommunens reinvesteringsbehov i fastigheterna. 

Min bedömning är att Tingsryclsbostäder har goda möjligheter att utvecklas och att tillföra 
fastighetsföJvaltningen ett bestående värde. Men kommunens ekonomiska resurser för 
fastighetsunderhåll är en avgörande faktor för denna utveckling. 

Peråke Janen 
VD 

v 
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ARSREDOVISNiNG 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

styrelsen och verkställande direktören för 
Tingsrydsbostäder AB får härmed avge följ
ande förvaltningsberättelse för verksamhets
året 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Allmänt 

Företaget har sitt säte i Tingsryds kommun 
och verksamheten är 8lt förvalta och hyra ut 
bostäder och lokaler. 

styrelse 

styrelsen är utsedel av l~ommunfullmäktige i 
Tlngsryds kommun och har för verksamhets
året 2014 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges inom parentes): 

Ledamöter från 2014-01-01 

Willy Karlsson, Tingsryd, ordförande, m 
(l<arin Mellgren, Urshult, m) 
Gunnar Fransson, Ryd, vice ordförande, s 
(Conny Söderl<vist, Urshult, s) 
Ake Nyberg, Linneryd, m. 
(Tommy Fransson, Tingsryd, m) 
Hans-Olof Johansson, Väckelsång, m 
(Per-Axel Persson, Ryd, m) 

Tomas Blomster, Urshult, s 
(Helena Sandgren, Tingsryd, kel) 
Lennart Karlsson, Ryd, c 

{f<ari-Gustav Sjöqvist, Tingsryd, c) 
Britt-Louise Berndtsson, Älmebocla, c 
(Ingemar Andersson, l)rshult, c) 

Sammanträden 

styrelsen har under året hållit 9 protokoll
förda sammanträden. 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommun
fullmäktige i Tingsryds kommun: 

Syeri-Erik Svensson, ordförande, c 
Mats Pehrsson, vice ordförande, s 
l<erstin Petersson, c 
Peter l<och, m 
Birgit Larsson, m 
Börje Johansson, s 

Dessutom har Yvonne Lundin, PwC, utsetts 
att fullgöra revision för verksamhetsåret 
201 )--'~---
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Förvaltning 

Tingsrydsbostäder AB äger och föJVaftar 2014 
fyra fastighetheter med 21 lägenheter och sju 
lokaler. Totalt ca 1 500 m2 lägenheter och 
2 200 m2 lokaler. 

Från årsskiftet 2013 tog Tingsrydsbostäder 
AB över förvaltningen av Tingstyds kommuns 
fastighetsbestånd. Företaget tog i samband 
med detta över personalen från Tingsryds 
kommuns fastighetsavclelning, 22 anställtla. 
Idag är det 20 anställda på företaget. 

En utveckling av Tingsrydsbostäder AB:s 
befintliga fastighetsdatasystem har påbörjats 
med beräknat införande under 2015. Detta 
ska underlätta arbetet för fastighetsskötarna 
samt öka servicenivan. 

Efterfrågan pa lägenheter har varit bra under 
aret och Tingsrydsbostäcler AB har haft allt 
uthyrt under 2014. 

Under aret har Tingsrydsbostäder AB flyttat till 
nya lokaler som kommer att renoveras och 
utökas uneler 2015. 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 
1,5 % för 2014. Detta motsvaras av en 
genomsnittlig höjning med 13,03 kr/11) 2 för år· 
2014. Hyrorna för 2015 kommer att höjas med 
1,6 % fran 2015-01-01. 

Det kommunala ändamålet 

Tingsrydsbostäder AB har som syfte och verk
samhetsmal att inom hela Tingsrycjs kommun 
verka för en god bostadsförsörjning. Målet har 
uppnåtts under året genom att tillhandaballa 
attraktiva och prisvärda bostäder, att tillhanela
hålla ~n god service, sl<apa en god integration 
och en bra och hållbar miljö genom sunda och 
energisnåla bygghader. Den totala hyresnivån 
överstiger inte medelnivån för jämförbara 
bostadsföretag. 

Medeltalet anställda uneler året har uppgått till 
21 (22) st, motsvarande 20,5 heltidsqänst. Av 
antalet anställda är 1 kvinna (4,7 %) och 20 
män (95,3 %). Av styrelsens totala antal 
ledamöter (7) är 1 kvinna. Det totala antalet 
sjukfrånvaro uppgick till 8,4 % av ordinarie 

arbetad tid. Av dessa bestar 56,7 % av 
långtidssjukskrivningar (längre än 60 dagar). 

Under året har en personalenkät genomförts 
där det framgår att 61 % uppiever att den 
psykiska arbetsmiljön är bra och 89 % 
upplever att den fysiska arbetsmiljön är bra. 

Samtliga fastigheter har under året varit 
fullvärdesförsäkrade i försäkringsbolaget 
Trygg Hansa AB. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mar!<, mark
anläggningar och inventarier och maskiner 
uppgår till 6 287 !kr (1 O 660 tl<r) . 

Under 2014 har nybyggnation av 8 st. lägenheter 
påbörjats på östrabo 5, Tingsryd, till en total 
Investering om 5,5 mkr. Projektet beräl<nas vara 
färdigt under våren 2015 för inflyttrJing juni 2015. 

Fastighetsvärdering 

Tingsrydsbostäder AB har under 2014 gjort 
översiktliga beräkningar av marknadsvårdet pa 
sina fastigheter baserat på framtida kassaflöden. 
Beräkningarna visar att det totala marknads
värdet med god marginal överstiger det bokförda 
värdet på fastighetsportföljen. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
165 tl<r vilket innebär ca 43 kr/m2

. l stort sett allt 
underhåll som har genomforts under 2014 är 
mindre mer akutq åtgärder, inget planerat 
underhåll har genomförts un.der 2014. ,-'l---

/ 

Nybyggnation 8 st. lägenheter Öslrabo 5, Tingsryd 

l 

l 
l 
l 
l 
l 
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Möljö 

Tingsrydsbostäder AB bedriver ej någon 
anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöball<en. 

Vid upphandling väljs miljövänliga produkter, 
i första hand. · 

Energispan1rbetet 

Under 2014 har solceller installerats på 
Örjan 19 i Tingsryd. 

Tingsrydsbostäder AB redovisar ett resultat 
på 459 tkr (2 93~ tkr) för verksamhetsåret 
2014. Det allmänna uthyrningsläget har sett 
över hela året varit bra. Resultatet har på-· 
verl<ats ppsitivt av en ökad uthyrning av 
personal till Landstinget och lägre driftskost
nader än beräknat. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt 
att förvalta Tingsryds kommuns samtliga 
fastigheter. Tingsrydsbostäder har minskat 
per$onaiE:)n med 1,5 tjänst under året. Detta 
har sl<ett genom att ljänster inte har tillsatts 
efter pensioneringCJr. Intäkterna för förvalt
ningsuppdraget uppgicl< till ca 10,2 mkr. 

Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår 
till 1 060 tkr (960 tl<;r) och kostnader för 
avsl<rivningar till 902 tkr (516 tkr). Tingsryds
bostäder har under 2014 börjat använda de 
nya redovisningsregler enligt K3, dock har 
detta inte påverl<c;~t resultat av någon större 
vikt. 2013 års bokslut har inte räknats utifrån 
1<3 utan enligt de gamla redovisningsreglerna. 

soliditet 

På grund av det mycket låga aktiekapitalet i 
Tingsrydsbostäder AB är soliditeten i företaget 
låg, endast 9,0 %. Detta innebär att företagets 
ekonomisl<a grund är ytterst ostabil, vilket 
leder till svårigheter vid framtida investeringar. 

Koncernbidrag 

Det bokförda l<oncernbidraget varken påverk
ar soliditeten eller likviditeten i nämnvärd om
fattning. 

styrelsens uppfattning är att l<oncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förplikt
elser på kort och lång sikt, ej heller att fullgör) ..... 

erforderliga investeringar. Koncernbidraget 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktig
hetsregeJn). 

Lii<Viditet 

Tingsrydsbostäder AB har en l<oncernkredit 
hos Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets 
slut har Tingsrydsbostäder 2,7 mkr på kontot. 

. Kostnadsfördelning 2014 

llTaxebundna kost. 4,1 % 
D Reparationer 2,0% 
oAvskrivningar 6,3 % 
D Räntekostnader 7,4 % 

DFast~helss~ölsel48,9% 
· 1!1Underhlill1 ,1 % 
D Administration 29,6% 
o Koncernbidrag 0,5% 
0% 

49% 

Intäktsfördelning 2014 

osastäder 11,8% 

Dlokaler 15,4% 

GTillval0,1% 

Cl Förvaltningsavtal 71,3% 

o övriga intäkter 1,5% 
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Arbeta för ökad trygghet och säkerhet i 
boendet. 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med energi
besparande åtgärder i överensstämmelse 
med SABOs energiutmaning. 

Bevaka försäljningar av centrala fastigheter 
och samverka med Tingsryds kommun för 
att kartlägga och planera mark för centr<;ilt 
boende. 

Följa utvecklingen av bostadsmarknaden 
inom kommunen och utföra nödvändiga om
struktureringar aV fastighetsbeståndet. Vid 
behov, planera för nybyggnation av lägen
heter till rimliga kostnader för att -t illfredsställa 
efterfrågan i kommunen . 

Följa den allmänna ränteutvecklingen och 
analysera riskerna och planera för en sund 
lånespridning. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserad vinst 3 142 tl<r 
Arets vinst 459 tl<r 

Totalt kronor 3 601 tkr 

Styr·elsen beslutar att vinstmedlen balans
eras i ny räkning. 

Resultatet av Tirigsrydsbostäder AB verk
samhet samt dess ekonomiska ställning 
framgår av följande resultaträkning, baians
räkning och kassaflöclesanalys. 

fem år ~ sammandrag 

2014 2013 2012 2011 20'10 

lntä l<ter 14 816 17 605 1 558 
Resultat 459 2 939 203 
Underhåll 165 248 263 
Driftskostnader 8 005 7 988 744 
Räntekostnader 1 060 960 796 
Kassaflöde från den 5 699 -779 2 415 
löpande verksamheten 

Investeringar 6 287 10 660 25425 
Balansomslutning 43 518 41 576 25 111 
soliditet 9,0% 8.2% 1,3% 
Flyttningsfrekvens 14,3% 0,0% 0,0% 

Nyckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper/~ 

6 9-JJ ~l ) 
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Ril<et l<ommuner Tingslydsbostäder Tingstydsbostäder 

< 25 000 inv. 

Ny~l<elt?l · l<rhl 2013 2013 2013 2014 

l 
Hyra bostäder • 970 903 1102 1107 

Hyresbortfall och rabatter -12 -25 -2 -2 

Förvaltningsintäl<ter totalt 964 888 4721 3843 
. . r . 

Driftskostnad -441 -464 -261 -251 

· Underhå!lsl<ostnad -195 -142 -67 -43 

Reparationer -61 -62 -71 -73 

(i ngår i driftkost.) 

Avskrivningar -1 30 -113 -138 -234 

·Räntekostnader -11 5 -117 -219 -253 

Driftsnetto 319 282 418 593 

Tillgångar 5114 4387 11149 11289 

Eget kapital 1209 564 884 1018 

soliditet 24,5% 13,5% 8,2% 9,0% 

Sl<uldsättningsgrad 3,1 6,4 11,2 10,1 

Räntetäckningsgrad 173,"/% 132,6o/o 148!3% 137,1% 

; Flyttningsfrekvens 16,9% 22,9% 0,0% 14,3% 

r-
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Tingsrydsbostäder AB 
2015-03-12 

RESULTATRÄKNING 2014=01 =01 = 2014=12=31 (tkr) 

not 2014 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 4,5,23 4 032 
övriga förvaltningsintäkter 6 10 784 
Sumrna nettoomsättning 14 816 

Driftskostnader 
Underhållskostnader 7 -165 
Driftskostnader 8 -8 005 
Fastighetsskatt -93 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 9 -902 

Bruttoresultat 5 651 

Administrations- och försäljningskostnader 10 -4 266 

Rörelseresultat 1 385 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 
övriga ränteintäkter och lil<nande resultatposter 48 
Räntekostnader och liknande resultatposter -951 
Borgensavgift -109 
Summa finansiella poster ~1 010 

Resultat efter finansiella poster 375 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag -74 
Förändring av periodiseringsfond -75 

Resultat före sl<att 226 

Skatt pa årets resultat 11 233 

Resultat 459/"-

2013 

3 458 
14147 
17 605 

-248 
-7 988 

-94 
c516 

8 759 

-3 497 

5 262 

2 
59 

-865 
-95 

-899 

4 363 

-48 
-184 

4131 

-1 192 

2 939 
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Tingsrydsbostäder AB 
2015-03-12 

BAlAN§~Ä~{N~NG PIER DEN 31/12 2())14 (tkr) 

Not 2014 .201 3 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgängar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 33 683 33 832 
Inventarier 14 672 804 
Pågående nybyggnationer 15 5 595 179 
Pågående ombyggnationer 15 235 554 
Summa materiefia tillgångar 40 '1 85 35 369 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 16 40 40 
Andra långfristiga fordringar 16 38 22 
Summa finansiella anläggningstillgångar 78 62 

Summa anläggningstillgångar 40 263 35 431 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
I<Lind- och hyresfordringar 455 312 
Fordringar på koncernbolag 2 701 5737 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 76 72 
Summa kortfristiga fordringar 3 232 6 121 

Kassa och bank 17 23 24 

Summa omsättningstillgångar 3 255 6145 

Summa tillgångar 43 5'18 r-- 41 576 
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Tingsrydsbostäder AB ! 

2015-03-16 

BAlAN~RÄJ{N~NG PER IDEN 3~/i2 20J14 (~~<r) 

Not 201 4 201 3 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Al<tiekapital (50 aktier a 1000 kr) 50 50 
Summa b undet eget lcapital 50 50 

Fritt eget ((apital 
Balanserad vinst 3 142 203 
Arets resultat 459 2 939 
Summa fritt eget !capita l 18 3 601 3142 

Summa eget kapital 3 651 3 192 

Obeskattade reserver 19 351 276 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 20 31 000 31 000 

Kortfristiga skulder 
Sl<attesl<uld 1 178 1 359 
Förskottsbetalda hyror och kundfordringar 1 553 1 521 
Leverantörsskulder 2 824 1 421 
Sl<ulder till l<ancernbolag o 451 
övriga l<ortfristiga skulder 21 1 436 938 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 22 1 525 1 418 
Summa ko rtfri stiga s lculdet· 8 51 6 7108 

Summa eget l<apital och skulder 43 5'1 8 4·1 57.6 

ställda säl<erheter och ansvarsförbindelser 31 oor- 31 000 

'10 9..Y,] 97



Tingsrydsbostäder AB 
2015-03-12 

Löpande verrcsamhet 

Resultat efter finansiella poster 

Not 

Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 
Sl<atter, avsättningar och reavinster 
Kassaflöde före förändringar av rörelselcap. 

Ökning (-)l minskning(+) av rörelsefordr. 
Ökning (+)l minskning (-) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verlcsamheten 

lnvesteringsverf~samhet 

Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier 
Ökning finansiella anläggningstillgångar 
Fastighetsförsäljning 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning av långfristiga lån 
Inlösen av långfristiga lån 
Amortering av långfristiga lån 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Arets kassaflöde 

Lilwida medel vid årets början 

Summa mcvida medel vid årets slut 12 

n 11 9F 

2014 

375 
902 
125 

1 402 

2 889 
1 408 
5 699 

-5 668 
-48 
16 
o 

o 
o 
o 
o 

-1 

24 

2~ 

CJ ' 
-dl' . 

2013 l 
l 
i 

4 363 
l 
l 

516 l 
-4 907 l 

-28 l 
j 

i 
-6 093 

5342 
-779 

-10 433 
-866 

62 
4 000 

-7 237 

8 000 
o 
o 

8 000 

-16 

40 

24 
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Not 1 Redovisningso och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd B F NAR 2012:1 Arsredovisning och 
koncernredovisning (''K3"). 

K3 tillämpas för första gången 
F o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning {K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 1<3s kapitel 
35.Tinrydsbostäder AB är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s 
principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning. Olika 
redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister i jämförbarheten meilan åren. 
Eftektem? av övergången visas i not 2. 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

Resultaträl<ning 

lntäldsredovisning . 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter .från Tingsrydsbostäder AB. Med försäljningsintäkter menas intäkter för uthyrning av bostäder och 
lokalersamt försäljning av förvattningstjänster av fastighetsskötseL 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som Influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och 
energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ersättningartill anställda 

l<ortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda pensionsptaner är planer för ersättningar efter avslutad anstä.llning enligtvilka fastställda avgifter betalas till en separatjuridisk 
enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte l de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för 
att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda ·pensionsptaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensiQnsplaner. 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av pensionspremier. Dessa redovisas som avgiftsbestämda 
pensionsplimer och kostnadsförs därmed under ·det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt övertillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod.·Avskrivningen beräknas på det 
avskrivningsbara beloppet vilket i de al/ra nesta fall utgörs av Iiiigångens anskaffningsvärde. l ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. 
Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtaistide n. 

Mark och fallrättigheter har Inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fas(igheter 
stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, l ed ningssystem 
Övrig l 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nedskrivningar 

Nedsilrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

100 år 
40-50 år 
15-25 år 
10-50 år 
5-10 år 
5-10 år 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. HarIiiigång en ett ätervinningsvärde som är 
lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärd et. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassanöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner 
görs pervarje balansdag en prövning av om återföring bör göras. l resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringa·r av nedskrivningar i 
den funktion där tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingaytal där företaget är ieasetagare redovisas som operationellleasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperiod en. 

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras soril operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperiod en. 

Balansräkn in q 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar.som är förknippade 
med tillgång en sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskaffningsvärdet kan mälas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Tingsrydsbostäder AB har under 2014 gjort översiklliga beräkningar av marknadsvärdet på sina fastigheter baserat på framtida kassanöden. 
Beräkningarna visar att det totala marknadsvärdet med god marginal överstiger det bokförda värdet på fastighets portföljen. För vissa fastigheter 
med för närvarande hög vakansgrad liksom för vissa relativt Qyproducerade fastigheter är dock det beräknade marknadsvärdet lägre än bokfört 
värde. En. nedskrivning av dessa fastighetsvärden l<an aktualiseras om värdenedgången blir bestående. Tingsrydsbostäder AB redovisade värde 
uppgår till 33 683 tkr och det verkliga värdet uppgår till ca 33 989 tkr. Metoden för att utföra marknadsanalysen är en driftsnettoanalys ... 

/''L~, 
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Avkastningskraven är uppskattade till 6 %för hyresfastigheter, 5,5 % för nybyggda hyresfastigheter och 10 % för kommersiella lokaler. Värdet är 
Inte baserat på vä,rdering utförd av oberoende värderingsman, detta kommer att genomföras under 2015. Tingsr)'dsbostäder AB har inga 
begränsningar om att avyttra förvaltningsfastigheter. Inga väsentliga åtaganden om att köpa uppföra, reparera, underhålla eller förbättra 
förvaltningsfastigheterna finns. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
l ansKaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats QCh l skick för att 
utnylijas i enlighet med förelagsledningens avsikt med förvä.rvet. Som direkt hänfqrbara utgmer hänförs utgifter för leverans, hantering, installation 
QCh montering, lagfarter samt konsultijänster. Låneulgifter som är djrekt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i 
anspråk all färdigställa .inräknas i anskaffningsvärdel under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits 
för förvärv av anläggningstillgångar. · 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
törknippade med tillgangen kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. övriga tillkommande 
utgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. 

Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt kvarvarande redovisat värde 
på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande u[gifter aktiveras ·dessa. 

Reparationer och underhall kostnadsförs löpande. 

Inga Janeutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redoVisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader 
dvs tillämpar bolaget K3 kapitel11. Vi bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, likviditets risker, kreditrisker är låga. 

En finansiell Ullgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget b.lir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor .. 
Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när molparten har utfört sin prestation och Förelaget därmed har en 
avtalse~llg skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när faktura har motlagits. 

En finansiell tillgång tas bort fran balansräkningen när rätligheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när Företaget förlorar kontrollen över 
rältigheterf!a. Dets~mma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annal sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av finansiella tillgångar o'ch skulder tas bort från 
balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar 
uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller ljänster direkt till kreditlagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. 
Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som 
framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten 
övriga externa kostnader/Försäljningskostnader. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjulen skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen 

. redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skalleskulder samt uppskjutna 
skatiefordringar och skalleskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsårsom avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som änn·u inte har redovisats. 

Uppsl(juten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i 
eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga 
resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat 

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver. 

Nyckeltalsdefinitioner 
soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) l förhållande till balansomslulningen., .n 
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Not2 

Tillgångar 
Fastigheter 
Pågående ny- och ombyggnationer 
Maskiner 
Summa Tillgångar 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiel<a pi tal 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Arets resultat 
Summa eget kapital 

Not3 

EffeMer av övergång till K3 

Not 

13 
16 
15 

20 

20 
20 

Utgående balans 2013 

enligt tidigare princif Justering 

33 832 
733 
804 

35 369 

50 

203 
2 939 
3192 

Uppskattningar och bedömningar 

o 

o 

o 
o 

Ingående balans 2014 

enligt 1<3-reglerna 

33 832 
733 
804 

35 369 

50 

203 
2 939 
3 192 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedpmninga 
som har betydande effe!<t på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över !3rligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår..,_,~~ 

l 
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Tingsrydsbostäder AB 
2015-03-12 

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Hyresintäkter 2014 

Bostäder 1 753 
Lokaler 2 280 
Tillval 3 
SUMMA . 4 036 

Not 5 
Hyresbortfall 2014 

Bostäder 3 
Lokaler o 
Hyresrabatter o 
SUMMA 3 

Not4 och 5 
Hyresintäkter netto 2014 

Bostäder 1 750 
Lokaler 2 280 
Tillval 2 
SUMMA 4 032 .. 

Not6 
Ovriga förvaltningsintäkter 2014 

Sålda förvaltningstjänster l ingsryds kommur 10 120 
Övriga sålda tjänster 440 
Ersättningar från hyresgäster 2 
Atervunna tidigare avskriva fordringar o 
Reavinster maskiner o 
Reavinst sålda fastigheter o 
övriga intäl<ter 222 
SUMMA 1.0 784 

Not7 
Underhållskostnader 2014 

Bostäder 32 
Lokaler 45 
Utomhus 53 
Gemensamt unelerhåll 35 
SUMMA 165 

2013 

1 178 
2 296 

3 
3477 

2013 

17 
o 
2 

19 

201 3 

1 159 
2 296 

3 
3 458 

2013 

10 101 
256 

8 
16 
25 

3 543 
198 

14147 

201 3 

34 
64 

112 
38 

248 
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Not B 
Driftskostnader 

Fastighetsskötsel, personalkostn. 
Fastighetsskötsel, övriga kostnader 
Reparationer 
Vatten 
Fastighetsel 
Uppvärmning 
sotning, rensning ventilation 
Sophantering, miljöavgift 
Försäkringskostnader 
Avskrivna fordringar· 
Hyressättningsavgift/boinflytande 
Kabel-TV 
S.umma -·· . . · . . .. .. . .. .. 

Not9 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier 
Summa 

Not10 
Centrala administrationsa 
och försäljningskostn ader 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
Summa 

Not11 
Skalt 

Sl<att årets resultat 
Ändring föregående års taxering 
Reavinstskatt 
SUMMA 

Gällande skattesats 
Div. ej avdragsgilla kostnader 
Schablonränta på periodiserat resultat 
Effel<tiv s l<attesats 

Not12 
Sammansättning av 
likvida medel 
Kassamedel 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 
Kortfristiga likvida placeringar 
Summa 

. . . . 

2014 

6 429 
610 
283 
107 
130 
307 

11 
38 
42 
20 
2 

26 
. 8 005 

201 4 

721 
181 
902 

2014 

2 579 
1 687 
4266 

2014 

2014 

50 
-283 

o 
-233 

22% 
O% 
1% 

23% 

o 
23 
o 

23 

201 3 

6 526 
553 
263 
114 
102 
303 
34 
33 
26 
o 
2 

32 
.. 

7 988 . . 

2013 

454 
62 

516 

2013 

2 057 
1 440 
3 497 

2013 

122 
d 

1 070 
'l 192 

20'13 

o 
24 
o 

24 
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Tingsrydsbostäder AB 
2015-03-12 

Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not .2014 2013 

13 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 34 668 24 874 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 571 'lO 251 
Försäljningar o -457 
Summa anslmffningsvärden 35 239 34 668 
AckumLilerade avskrivn. enl. plan -835 -382 
Försäljningar o o 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -721 -453 
Summa aVskr ivn. enl. plan a'J 556 -835 

Redovisat värde vid årets s lut 33 683 34 286 
Ta}ceringsvärde byggnader 10 087 10 087 
Taxerin gsvärde marl' 1 568 1 568 

14 Inventarier 

Aci<Umulerade anskaffningsvärden 866 o 
Nyanskaffningar 48 866 
Summa anskaffningsvärde 914 866 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -62 o 
Arets avskrivn. enl. plan -180 -62 
Summa avsl<rivn. enl. plan -242 -62 
Redovisat värde vid årets s lut 672 804 

15 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 554 472 
Nyanskaffning ar 252 82 
Om klassificering ar -571 o 
Redovisåt värde vid årets s lut 235 -554 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 179 79 
Nya n si<affn in g ar 5 416 9 389 
Omklassificeringar o -9 289 
:Redovisat värde vid årets s lut 5 595 179 

16 Värdep;;~pper 

Andel i HBV 40 40 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 38 22 
Sumi11a 78 62 

17 Lilwida medel 

~<ass C) o o 
Bank 24 24 

. Summ~ 24- 24'!/L-, 

th!l 
17 ~J 
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Tingsrydsbostäder AB 
2015-03-12 

Not 

18 Eget Kapital 

Eget kapital2014-01-01 
Arets resultat 
Eget lmpital2014-12-31 

19 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 13 
Periodiseringsfond tax 14 
Periodiseringsfond tax 15 
Summa 

.20 Slculder tilllm~ditinstitut 

Aktiekapital 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Skulder som förfaller senare .än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen: 

Sl<ulder till l<reditinstitut 
Summa 

totalt till kreditinstitut 

Lånestrulctur och räntebindningstid 

2014 2013 

övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 
50 3 142 3 192 
o 459 459 

§0 3 601 3 651 

92 
'184 
75 

351 

o 
o 

31 000 
31 000 

31 000 

92 
184 

o 
9.2 

o 
o 

31 000 
31 000 

31 000 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta% Andel av lån i% 

Rörliga o 
2013-2015 o 

2016 8 000 
2017 o 
2018 23 000 

To t. 31 000 

21 Övriga lcortfristiga s!wldel' 

Mervärdesskatt 
Personalens källskatt 
Övriga kortfristiga skulder 
.Summa 

0,00 
0,00 
1,87 
0,00 
3,42 

2,65 

22 Upplupna lwstnader och förutbetalda intälcter 

Arbetsgivaravgift 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Särskild löneskatt 
Upplupna räntekostnader 
övriga upplupna kostnader 
Summa 

0,0 
0,0 

25,8 
0,0 

74,2 

100,0 

546 
127 
763 

1 436 

528 
508 
196 

87 
206 

o 
1 525 

581 
115 
242 
938 

493 
456 
175 

81 
210 

3 

1 4/ -z--._ 
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Not 

23 Leasing 

Leasing som förfaller inom 1 år 
Leasing som förfaller mellan 1 ti)l 5 år 
Leasing som förfaller efter mer än 5 år 
Summa 

1 029 
o 
o 

1 029 

2013 

1 029 
o 
o 

1 029,_ 
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Till årsstänunan i Tingsrydshostäder 
AR org.m• 556872-6938 

Rapport om årsredovisningen 

Vi hm· utfört en re\~sion av årsredovisningen för 
Tings1ydsbostäiler AB .fcir räkenskapsåret 2014. 

Styrelsens och vel'kställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen 

Det är styreL~en och verl<ställande direktören som har ansvaret 
fö1· att upprätta en årsredovisning som ger en rätt\~sandebild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verl<stä liande direktören bedöme\· är nödvändig 
för att up_prätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be_ror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredm~sningen·på grundval 
av vilr redsion. Vi har utfört revisionen enligt Intemational 
standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder Ju·äver att vi följer yrkesetisl<a krav samt planerar 
och utför l'evisionel) för att uppnå rimlig säkerhet att 
ärsredm~sningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision ilmefattar att genom olilm åtgärder inhämta 
revisionsbe1ds om belopp och annan information :i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som s l ca 
utföms, bland annat genom att bedöma rislterna för väsentliga 
fel al ttigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna risl<bedömning beaktar 
r evisom de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hUJ' bolaget upprättar årsredm~sningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforrna gransirningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten _i bolagets in tema 
kontl'Oll. En revision innefattar ocl<så en utvärdering av 
ändamalsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
uh'ardering av den övergripande presentationen i 
årsredm~sningen. 

Vi ans~r att de re1~sionsbevis \i bar inhämtat är tillräckliga och 
ändamål~enliga som gnmd för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utövervår revision av årsredovisningen haT vi även utfört en 
revision av forslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkstäilande direktörens 
förvaltning för Tjogstydsbostäder AB för räkenskapsåret 2014. 

St:yrelsens och verkställande direlctörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är sty1·elsen och 
verl<ställande direktören som har ansvai'et for förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar fu· att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets '~nst eller förlust och om 
förvaltningen på gmndvaJ av vår re1~sion. Vi har utfört 
revisionen enligt god re1~sionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens fårslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust har vi 
gransl<at om förslaget är förenligt med alttiebolagslagen. 

Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet hm vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granslcatväsentliga beslut, 
å tgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkstallande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granslcat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredm~sningslagen 
eller bolagsordningen. 

Vi anser att de re1~si.onsbe\~S vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för11 våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker alt årsstämman disponerar \~nsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styJ:elsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkensl<apsåret. 

Tingsryd ~015-o '5 ·Jr 

o&· · hrlin~icewaterhouseCoop1ers AB 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i ~' . • / • .. 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga P1,1-t·( ' t~ '#t·f;L.(.,(. ,.! 
avseenden rätl\~sande bild avTings1ydsbostäder ABs r ;y ndm 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av des~ uktoriserad re,~sor 
finansiella resultat för året enligt å:rsredm~sningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att"årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansrälmingcn. 

!b. 

l 
i 
j 
i 
l 

l 
i 
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Lekmannarevisorerna 
i Tingsrydsilostäder AB, 
Tingsryds lmmmun 

2015-

Till årsstämman i Tingslydsbostäder AB 
organisationsnummer 556872-693 8 

Till fuiimäktige i Tingstyds kommun 

CGU"©J iril§ ~{li1 Dirilgs rSl t())P (C»L1 för årr 20J14 
Vi, av fullmäktige i Tingsryds kommun utsedda lelanannarevisorer, har granskat 
Tingsrydsbostäder AB:s verksamhet. 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de fciresla'ifter som gäller rciJ 
verksamheten. 

Lelanannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
föreski'ifter som gäller för verksamheten. 

Gransleningen har utfötts enligt alctiebolagslagen, kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal vedcsamhet och konununens revisionsreglemente samt 
utifi'ån av års/bolagsstämman fastställda ägardirelctiv. 

Gransleningen har genomfci1ts med den imilctning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig gmnd for bedönming och prövning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt ha1· skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Tingsrydsko~ 

S~ensson 
t:~~k- (/d f!A ~p-y; 

Kerstin Petersson 

/};itt/jf r/;;w~-
Birgit Larsson 

~ ~.,t=__ =-::--, 
Peter Koch · 

'/t/-!~ J~,., fe ohansson 
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Årsredovisning 2014 
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munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

lO 

Justerare 

§ 108 

Årsredovisning 2014 stiftelsen Kommunhus 

Dm 2015/158 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen Kommunhus 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för stiftelsen 
Kommunhus. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Kommunhus avger årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 stiftelsen Kommunhus 

l Utdragsbestyrkande 
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VD har ordet 

Kommunhus behåller sin ledande ställning som det största bostadsföretaget i Tingsryds 
kommun. Tillsammans med systerföretaget Tingsryelsbostäder AB förvaltar vi ca 1080 
lägenheter på åtta orter i kommunen. Efterfrågan p~ lägenheter i centrala lägen är fortsatt 
hög och antalet lediga lägenheter har under 2014 minskat till en rekordlåg nivå, uneler två 
procent. 

Undet· året har strukturering och renovering av bostadsbeståndet fortsatt. Fyraårsplanen 
för underhålls- och renoveringsprojektet på Ebbalyckeområdets 120 lägenheter i Tingsryd 
har uneler året avslutats till tre fjärdedelar. Den avslutande fjärde etappen kommer att 
genomföras uneler 2015. Liknande underhållsprojekt har under året färdigställts i f<onga 
där marklägenheter har försetts med nya tak, tilläggsisolering och fasader. Företaget 
ansluter allt fler av sina fastigheter till fibernätet, och då oftast i samband med att andra 
unelerhålls eller renoveringsarbeten genomförs. Alla dessa investeringar har genomförts 
med eget kapital utan extern upplåning. 

l<ommunhus har inte byggt några nya lägenheter under året och har inte förvärvat eller 
sålt några fastigheter. · 

Energispararbetet ståt· fortfarande högt på företagets agenda, och genomförda åtgärder 
har resulterat i ytterligare besparingar. Trots ökade energipriser och en ökad 
uthyrningsgrad, har företaget haft betydande kostnadsminskningar för el- och värme
energi under 2014. Resultatet av en individuell elmätning som införts i ett bostads
område, har börjat få genomslag och vi räknar med full effekt av dessa insatser under 
sista halvåret 2015. Totalt har f<ommunhus sparat 23,9% energi sedan 2007 och redan 
uppnått SABO:s energisparmål till 2016. 

Uneler 2014 har vissa personalresurser förändrats, bland annat genom samarbete med 
Tingsryclsbostäder, har företagets fastighetsförvaltning effektiviserats. Målet att åstacl
lwmma en effektiv och kompetent förvaltning av våra fastigheter har delvis nåtts bland 
annat genom minskade kostnader för energi och ökad uthyrning. 

l<ommunhus framtida utmaningar kommer i huvudsak att handla om en fortsatt utveckling 
av förvaltningen genom renovering av det befintliga fastighetsbestånd.et. Förbättrad 
service så att hyresrätten blir ett annu mera l ~onkurrenskraftigt bostadsalternativ. Aktivt 
följa kapitalmarl<nadens ränteutvecl<ling, men självklart också planera för framtida ränte
uppgångar. Avslutningsvis ska företaget planera för en ekonomisk uppbyggnad som gör 
det möjligt att behålla en hog renoveringstakt tned hög självfinansieringsgrad. 

Peråke Janen 
VD 

2 

/0 
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ARS R EDO V ISNIN G 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

styrelsen och verkställande direktören för 
stiftelsen Kommunhus i Tingsryd får härmed 
avge följande förvaltningsberättelse för verk
samhetsåret 2014. 

Allmänt 

Företaget har sitt säte i Tingsryds kommun 
och verksamheten är att förvalta och hyra ut 
bostäder och lokaler. 

s tyrelse 

styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i 
Tingsryds l<ommun och har för verksamhets
året 2014 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges inom parentes) : 

Ledamöter från 2014-01 -01 

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

Gunnar Fransson, Ryd, vice ordförande, s 
(Conny Söcleri<vist, Urshult, s) 

Al<e Nyberg, Linneryd, m 
(Tommy Fransson, Tingsryd, m) 
Hans-Olof Johansson, Väckelsång, m 
(Per-Axel Persson, Ryd, m) 

Tomas Blomster, Urshult, s 
(Helena Sandgren, Tingsryd, l<d) 
Lennart Karlsson, Ryd, c 
(l<ari-Gustav Sjöqvist, Tingsryd , c) 
Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, c 
(Ingemar Andersson, Urshult, c) 

Ledamöter från 2015-01 -01 

Patrick Ståhlgren, Ting sryd, ordförande, m 
(Peter Möller, Tingsryd, m) 

3 

Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, vice 
ordförande, c 
(Karl-Gustav Sjöqvist, Tingsryd, c) 

Gunnar Fransson, Ryd, s 
(Jan p Olsen, Konga, s) 

Tomas Lundström, Väcl<elsång, s 
(Tomas Blomster, lJrshult, s) 

l<enneth Görtz, Urshult, m 
(Marie Sohlberg, Urshult, m) 

Lennart Karlsson, Ryd, c 
(Ann-Christin Johansson, Ryd, c) 
Eva Hagelberg, Väckelsång, c 
(Lars Nilsson, Tingsryd, c) 

Sammanträden 
styrelsen har under året hållit 9 protokollförda 
samma.nträden. 

Organisationsanslutning 

stiftelsen Kommunhus är ansluten till Sveriges 
Allmännyttiga Bosta.dsföretag SABO, Arbets
givarorganisationerna Fastiga och Pacta samt 
Husbyggnadsvaror HBV Förening. 

Revisorer 

Följande revisorer är utseelda av kommun
fullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande, c 
Mats Pehrsson, vice ordföran<;le, s 
Kerstin Petersson, c 
Peter Koch, m 
Birgit Larsson, m 
Börje Johansson, s 

Dessutom har Yvonne Lundin, PwC, utsetts att 
fullgöra revision för verksamhetsåret 2014~ 
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Uthyrningsläget 

Efterfrågan på lägenheter har totalt i kommunen 
öl<at under året. Antalet lediga lägenheter vid 
årets början var 24 st. och vid arets slut uppgick 
de lediga till 21 st. Antalet redovisade outhyrda 
lägenheter har under året uppgått till i genom
snitt 20 st. {30 st.), detta motsvarar ca 1,9 %. 
AndelEm vakanta lägenheter är ganska jämnt 
fördelat över beståndet om man bortser från att 
allt ar uthyrt i Tingsryd och Väckelsång. Hyres
bortfallet för outhyrda lägenheter och lokaler 
samt hyresrabatter uppgick under året till totalt 
2 083 tkr (3 608 tkr). · · 

Under 2014 har vi upplevt ett ökat trycl< i ut
hyrningen av lägenheter i alla orter. l kommun
ens ytterområden uppfattar vi att det finns ett 
bestående överskott på lägenheter. 12 st. 
lägenheter i Ryd på storgalan 120 har satts i 
malpåse, vilket minskat outhyrda lägenheter i 
den västra kommundelen . 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 
1,5 % för 2014. Detta motsvaras av en genoms
nittlig höjning med 13,03 kr/m2 för år 2014. 
Hyrorna för 2015 kommer att höjas med 1,6% 
från 2015-01-01 . 

Det kommunala ändamålet 

stiftelsen l<ommunhus har som syfte och verk
samhetsmål att inom hela Tingsryds kommun 
verka för en god bostadsförsörjning. Målet har 
uppnåtts under året genom att tillhandahålla 
attraldiva och prisvärda bostäder, att tillhanda
hålla en god service, skapa en god integration 
och en bra och hållbar miljö genom sunda och 
energisnåla byggnader. Den totala hyresnivan 
överstiger inte medelnivån för jämförbara 
bostadsföretag. 

Förvaltning 

Fastighetsbeståndet per 2014-12-31 uppgår till 
1060 lägenheter omfattande ca 68 500 m

2 

bostadsyta . Lol<alytan uppgår till ca 7 000 m2
• 

stiftelsen l<ommunhus har uneler året sålt 
fastighetssl<otsel motsvarande 1,77 heltids
tjänster till Tingsryds f<ommun. Fastighets
skötsel har även köpts av Tingsryds kommun, 
0,35 tjänst i Väckelsäng under större delen av 
året. Därutöver har beredskapstjänst sålts till 
TEAB och Tingsryd s kommun .• 1_ 

---·-:_~:-:::-:--.~-~----
4 

Felanmälan efter arbetstid omhändertas av egen 
beredskapspersonal i samarbete med personal 
från TEAB. Störningsjour köps externt av G4S. 

stiftelsen f<ommunhus har under året förvaltat 
fastigheten Örjan 19, Tingsryd åt Tingsrydsbo
städer AB enligt avtal. 

Hyresbortfall o e osläder 
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Personal 

Lön och arvoden se not 1. 

Personalen har deltagit i kurser och konferenser i 
SABÖ:s regi inom respektive verksamhetsområde, 
samt kurser som anordnats lokalt i kommunal och 
facklig regi. 

Balanserad styming 

Under år 2014 genomfördes en personalenkät för 
att följa upp målen i personal-, process- och 
utbildningsperspektivet i balanserad styrning. Ar 
2012 genomfördes en hyresgästenkät Resultaten 
redovisas i not 2. 
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Samtliga fastigheter har under året varit 
fullvärdesförsäkrade i försäkringsbolaget Trygg 
Hansa AB. Fastigheternas sammanlagda 
taxeringsvärde uppgick till 250 363 tkr. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark och 
markanläggningar uppgår till 12 263 tkr 
(7 363 tkr) 

l nvesteringar i masl<iner och inventarier har 
gjorts till ett belopp av 594 tkr. För 2014 
budgeteras investeringar i maskiner med 1 250 
tkr. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
6 683 tkr (9 754 tkr) vilket innebär en minskning 
av underhållet med 46 kr/m 2 till .88 kr/m2

. Detta 
beroende framförallt på de nya redovisnings
reglerna K3. Löpande och periodiskt invändigt 
lägenhetsunderhåll i form av ommålning, tapets
ering, golvläggning, renovering av badrum, byte 
hushållsmaskiner etc. uppgår till 3 175 tkr. 

Under 2014 har etapp 3 av ombyggnadsprojekt 
på Ebbalyckevägen i Tingsryd startats. Tre hus 
har fått nya tak och ny fasadbeklädnad. På två 
hus har även fönster bytts ut till treglas och 
lägenheterna har fått nya uteplatser eller franska 
balkonger. Projektet kommer att avsi\,Jtas under 
2015. 

Under 2014 har 2 st. lägenheter på l<ommun
vägen 1 i Rävemåla att totalrenoverats. En stor 
satsning gjorts på utvändigt underhåll, gällande 
yttre målning,· upprustning av entreer, utbyte av 
fönster och dörrar, samt den yttre miljön. Yttre 
målning har gjorts på fyra fastigheter, en i 
Väckelsång, en i Konga, en i Urshult och en i 
Ryd. 

På Postvägen 2 i l<onga och Hantverl<aregatan 
29 i Ryd har taket bytts. 

Torggatan 11 i Tingsryd har fått ny fasael
beklädnad och fasaden på Skolgatan i Ryd har 
tvättats och målats. Fönster och entredörrar har 
bytts på Bygdegårdsvägen i Rävemåla j''-

5 
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Möljö 

stiftelsen l<ommunhus bedriver ej någon 
anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken. 

Vid upphandling väljs miljövänliga produkter, 
i första hand. 

Energispararbetet 

stiftelsen l<ommunl1us har anslutit sig till 
Sl<ånealternativets mål i enlighet med 
SABO:s energiutmaning för att spara 2,5 % 
per år fram till år 2016, basår är 2007 års 
energianvändning, totalt en minskning med 
20 % av energianvändningen. Kommunhus 
har till och med 2014 sparat 23,9 % vilket är 
en förbättring med ca 1,3 %. Den största 
minskningen av energin beror på minskad 
elförbrul<ning. Kommunhus hade en energi
förbrukning på 155 kWh/m2 2007 som 
minskat till 118 kWh/m2 2014. Andra SABO
företag anslutna till skåneinitiativet hade en 
förbrukning på 138 kWh/m2 2013. Målet för 
Skåneinitia!ivet för år 2016 är 124 kWh/m

2
. 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag med lösull 
hat gjorts på tre fastigheter, Ebbalyckevägen 
8, 14 och 20 i Tingsryd och Postvägen 2 i 
Konga. Isolering av källartrappor på Vipan, 
Tingsryd. 

Under 2013 infördes indiviquell elmätning för 
120 lägenheter på Ebl:lalyckevägen i 
Tingsryd . l dessa lägenheter har hushålls
elen tidigare ingått i hyran. Där har 
elförbrul<ningen minsl\at kraftigt under 2014. 

Installation av nya mer energieffektiva tvätt
maskiner, torktumlare och torkskåp har 
utför:ts kontinuerligt i tvättstugor. 

Under år 2015 l<ommer det planerade 
energispararbetet att fortsätta på det sätt 
som det bedrivits uneler 2014. Utbyte till 
LED-belysning avseende utebelysning 
kommer att fortsätta. Fortsatt utbyte av äldre 
tvätt- och torkutrustning i tvättstugor. 

Isolering av vinelsbjälklag på fastigheterna 
skolvägen i Väckelsäng och Ebbalyckevägen 
i Tingsryd kommer att ske under 2015. 

Under 2015 kommer Kommunhus fortsätta 
att byta ut stora vattenmätare mot två mindre 
för att minska de fasta kostnaderna för vatten 
och avlopp./ .t-

6 

Ebbalyckevägen 4 och 18 kommer att förses 
med 2 x 1 O kW solcellsanläggningar. 

Energlrörbrulmlng 2007·2014 
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stiftelsen Kommunhus redovisar ett resultat 
på 2 254 tkr för verksamhetsåret 2014 (0,9 
tkr). Det allmänna uthyrningsläget har sett 
över hela året varit betydligt bättre än tidigare 
år. Hyresbortfallet har minskat från 3 608 tkr 
till 2 083 tkr, i hyresbortfallet ingår även hyres
rabatter. Resultatet har påverkats positivt av 
minskade kostnader för räntor, betydligt lägre 
värmekostnader samt lägre kostnader för el. 
Under året har Kommunhus övergått till de 
nya redovisningsreglerna K3 vilket inneburit 
ett betydligt lägre unelerhåll under 2014 men 
äveh ökade I<Ostnacler för avskrivningar och 
nedskrivningar. 2013 års bokslut har inte 
räknats utifrån 1<3 utan enligt de gamla redo
Visningsreglerna. 

Kostnader för planerat underhåll har minskat 
med 3,6 mkr till 6,6 mkr, vilket är ca 1,0 mkr 
mer än det budgeterade underhållet. Detta 
beror på medvetna satsningar då vi tidigt såg 
ett positivt resultat. Kostnader för reparationer 
har i stort sett inte ökat Under 2014 vilket är 
positivt då trenden de senaste åren håller sig. 
Det tyder på att de senaste .årens satsning på 
underhåll börjar ge resultat. Total kostnad för 
reparationer på 60 kr/m2

• 

Räntekostnaderna har fortsatt att minska 
under 2014 med 0,5 mkr, detta beroende på 
det historiskt låga ränteläge som just nu råder. 
stiftelsen l<ommunhus balansomslutning är 
på 297 071 tkr. 

soliditet 

stiftelsen Kommunhus höga investeringstakt 
de senaste fem åren med totalt 135 mkr i in
vesteringar har inneburit en kraftig minskning 
av soliditeten. Tack vare en avstanning i 
investeringstakten under 2014 har soliditeten 
ökat. soliditeten är 11 ,6 % vilket är en ökning 
med 1,7 % från 2013. stiftelsen Kommunhus 
soliditetsmål att inte understiga 1 O % i solidit
et, har uppfyllts under 2014. Mellan 2009 och 
2014 har Kommunhus investerat för ca 136 
mkr i större och mindre investeringar, av detta 
har Kommunhus självfinansierat ca 56 %. 

LHwiditet 

stiftelsen Kommunhus har en checkkredit på 
1 O Mkr hos Swedbank. Vid årets slut har 
Kommunhus inte behövt utnyttja den. 
Kommunhus har en likviditet på 6 556 tkr vid 
årets slut. De långfristiga skulderna uppgick 
vid årets slut till 248 378 tkr. Genomsnitts
räntan uppgick till 2,73 %., vi ser docl< redan 
nu en l<raftig sänkning av denna under 2015. ~,_ 

r 
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lntäl<tsfördelnlng 2014 

O Bosläder 84,4 % o Lo~ a ler 8,4% 

D Garage 1,2% O Tillval 0,9% 

OFörvalningsuppdrag 1,7% oErsälln. Hyresgasler 0,4 % 

o Finansiella in läkler 0,2 % o Övriga iniakter 0,5 % 

86% 

l<ostnadsfördelriing 2014 

oTaxebundna kosl. 24,6% 
oReparalioner7,0 % 
o Faslighetesskall 1,6% 
bAdminis!ra!ion 6,2 % 
o övriga kostnader 2,7% 

oFaslighe!sskölsel12,8% 
DUnderhåll 15,6 o/o 
oAvskrivnlngar 14,5 % 
D Räntekestriader 12,6% 

t3% 

soliditet 
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Målsättningen att minska vakanserna genom 
att förbättra servicen, attraktiviteten i bo
endet och bedriva en aktiv marimadsfäring 
står fast även för 2015. 

Verl<a för att minska antalet avflyttningar. 

Följa utvecklingen av bostadsmarknaden 
inom kommunen och utföra nödvändiga om
struktureringar av fastighetsbeståndet. Vid 
behov, planera för nybyggnation av lägen
heter till rimliga kostnader för att tillfredsställa 
efterfrågan i kommunen. 

Verl<a för ett samgående med Tingsrydsbo- Följa den allmänna ränteutvecklingen och 
städer AB analysera riskertia och planera för en sund 

lånespridning. 
Vidta åtgärder för ökad trygghet och säl<er
het i boendet. Vinstdisposition 

Förbättra och utveckla bostadsområen 
genom att öka attraktiviteten. 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med energi
besparande åtgärder i överensstämmelse 
med SABOs energiutmaning, med 20 % 
sparad energi fram till 2016 med 2007 som 
basår och om möjligt överträffa målsättning
en om 2,5% minskning per år. 

Bevaka försäljningar av centrala fastigheter 
och samverka med Tingsryds kommun för 
att l<artlägga och planera mark för centralt 
boende. 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserade vinstmedel: 
Justering 1<3 2013 
Arets vinst 

Totalt kronor 

6 456 tkr 
1 728 tkr 
2 254 tkr 

10 438 tkr 

styrelsen beslutar att vinstmedlen balans
eras i ny räkning. 

Resultatet av stiftelsen l<ommunhus verk
samhet samt dess ekonomiska ställning 
framgår av följande resultaträkning, balans
räkning och l<assaflödesanalys. 

IF®m år ~ §©lmmCälrrn(dr~g 

2014 2013 2012 2011 2010 

lnUil<ter 66 433 64 938 67 g7o 59 658 58 945 
Resultat 2254 564 1150 -1137 851 
Underhåll 6 638 1 o 116 g 754 g428 8 723 
Driftsl<ostnader 29 510 30 244 31 245 30 317 2g 185 
Räntelwstnader 6 g18 7 363 8 234 8 389 5 923 
Kassaflöde från den 16 331 10 498 10 816 7 539 g 165 

löpande verl<samheten 

Investeringar '12 882 7 708 5 555 45 835 52 689 
Balansomslutning 297 071 292 764 291 625 317 806 282 122 
soliditet 11,6% 9,9% 9,9% 8,5% 10,4% 
Flyttningsfrelwens 20,5% 20,7% 24,1% 25,5% 22,3% 

Nycl<eltalsclefinitioner finns i. not 1 redovisningsprincipe'J""-

8 
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Ril<et Kommuner Kommunhus ~{ommunhus 
< 25 000 inv. 

Nycl<eltal - l< r/m 2 2013 2013 2013 2014 

. Hyra bostäder : 970 903 864 877 

Hyresbortfall och rabatter -12 -25 -45 -23 

: Förvaltningsintälder totalt -64 888 868 879 

Driftskostnad -441 -464 -402 -390 

'Underhållskostnad -195 -142 -134 -88 

:Reparationer -61 -62 -60 -60 

(ingår i driftkost.) 

Fastighetsskatt -19 -14 -13 -9 

Avskrivningar -130 -113 -123 -140 

Räntekostnader -115 -117 -109 -103 

Driftsnetto 319 282 243 293 

Tillgångar 5114 4387 3889 3910 

Eget kapital 1209 564 384 428 

,soliditet 24,5% 13,5% 9,9% 11,6% 

Skulclsättningsgrad 3,1 6,4 9,0 8,0 

Räntetäcl<ningsgracl 173,7% 132,6% 111,5% 150,9% 

Flyttningsfrekvens 16,9% 22,9% 20,7% 20,5% 

7-
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stiftelsen l<ommunhus 
2015-03-12 

REsULTATRÄKNING 2014-01 -01 c 2014c12-31 (tkr) 

not 2014 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 6, 7 64 297 
övriga förvaltningsintäkter 8 2 136 
Summa nettoomsättning 66 433 

Fastighetskostnader 
Underhållskostnader 9 -6 638 
Driftskostnader 4, 10 -29 510 
Fastig hetsskatt -645 
Avskrivning av matriella anläggningstillgångar 11 -10 595 
Nedsl<rivningar ··2 142 

Bruttoresultat 16 903 

Centrala CJdministrations- och 4, 12 -5 360 
försäljningskostnader 

Rorelseresultat 11 543 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 131 
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 918 
Borgensavgift -862 
Summa finansiella poster -7 647 

Resultat efter finansiella poster 3 896 

Bokslutsdispositioner 
Avsättning periodiseringsfond -989 

Resultat före s l<att 2 907 

Skatt på årets resultat 13 -653 

Result at 2 2s4f """ 

10 

2013 

62 849 
2 089 

64 938 

-10 116 
-30 244 

-1 001 
-9 285 

o 
14 292 

-5 282 

9 010 

2 
139 

-7 363 
-862 

-8 084 

926 

-232 

695 

-153 

542 
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~ stiftelsen l<ommunhus 

2015-03-12 

BAlAN§RÄKN~NG PER DEN 3~/12 20~~ (t~w) 

Not 2014 2013 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och marlc 15 285 052 282 189 
Markanläggningar 16 757 832 
Inventarier 17 2 490 2 944 
Pågående ombyggnationer 18 534 1 005 
Summa materiella tillgångar 288 833 286 970 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 19 40 40 
Andra långfristiga fordringar 19 296 478 
Uppskjuten skattefordran 16 16 
Summa finansiella anläggningstillgångar 352 534 

Summa anläggningstillgångar 289185 287 504 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kund- och hyresfordringar 1 016 1 140 
skattefordran 140 404 
Fordringar på koncernbolag o 451 
Förutbetalda l<;ostnader och 
upplupna intäkter 20 174 133 
Summa kortfristiga fordringar 1 330 2128 

Kassa oc/7 bank 21 6 556 3 121 

Summa omsättningstillgångar 7 886 5 249 

Summa tillgångar 297 071 292 754 ;te 
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stiftelsen Kommunhus 
2015-03-12 

Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grundfond 
Reservfond 

Summa bundet eget lmpital 

Fritt eget l<apital 
Balanserad vinst 
Arets resultat 

Summa fritt eget J<apital 

Summa eget kapital 

Obesl<attade reserver 
Periodiseringsfond tax ~14 
Periodiseringsfond tax -15 

Avsättningar 

22 

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 
Uppskjuten skatt 2 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 23 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 23 
Förskottsbetalda hyror 
Leverantörsskulder 
Sl<attesl<ulder 
Övriga kortfristiga skulder 24 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 25 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget l<apital och skulder 

ställda säl<erheter och 
ansvarsförbindelser 

26 

12 

2014 2013 

2 282 2 282 
20 199 20 199 
22 481 22 481 

8 184 5 912 
2 254 542 

10 438 6 454 

32 919 28 935 

232 232 
989 o 

3 038 3138 
487 o 

169 800 181 800 

78 578 66 682 
4 276 4 082 
1 748 2 921 

75 o 
833 1 037 

4 096 3 928 
89 606 78 650 

297 071 292 754 

12 71 / tv 12 714 

124



l~ 
Stiftelsen Kommunhus 
2015-03-12 

~'\AS§A~lÖIDIESANAl YS (tkr) 

Not 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 
Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 
Skatter, avsättningar och reavinster 
Kassaflöde före förändringar av I'Örelse l<ap. 

Ökning(") J minskning(+) av rörelsefordr. 
Ökning(+) J minsl<ning (")av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

liwesteringsverksamhet 
Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier 
Minskning finansiella anläggningstillgångar 
Fastighetsförsäljning 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning av långfristiga lån 
Inlösen av långfristiga lån 
Amortering av långfristiga lån 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Arets l<assaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Summa likvida medel vid årets s lut 14 

13 

2014 

3 896 
12 737 

"302 
16 331 

798 
-685 

16 444 

"11 792 
"594 
182 

o 
-12 204 

o 
o 

"104 
-104 

4136 

3121 

7 257 
!tiA-

2013 

926 
9 285 

287 
10 498 

1'l 940 

-8 352 
-1 310 

-81 
841 

-8 902 

o 
-1 207 

-'115 
-·J 322 

1 716 

1 406 

3 121 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd B F NAR 2012:1 Arsredovisning 
och koncernredovisning ("K3"). 

1(3 tillämpas för första gå n gen 
F o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokförhigsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades 
årsredovisningslagen och Bol<föringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (1<2) och BFNAR 2012:1 (K3). 
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna l l<3s kapitel 35. stiftelsen Kommunhus är ett mindre företag och har 
utnytijat mindre företags möjlighet att Inte räkna om jämförelsetaleh för 2013 enligt l<3s principer. Presenterade jämförelsetal 
överensstämmer i stäUet med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har 
alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister i jämförbarheten mellan åren. 
Effekterna av övergången visas i not 2. 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

Resultaträlming 

Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från Stiftelsen Kommunhus. Med föresäljningsintäkter menas Intäkter för 
uthyrning av bostäder och lokaler samt till viss del förvaltning av andra fastigheter. 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 
moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en 
separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns Inte i de fall den juridiska 
enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner 
kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda pensio·nsplaner 
Förmånsbestämda penslonsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplane r. 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av pensionspremier. Dessa redovisas som 
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vi.lket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. l ett 
fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstid en. 

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Slommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och Installationer 

Nedskrivningar 

Nedslulvningar av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

100 år 
40-50 år 
15-25 år 
10-50 år 
5-10 år 
5-10 år 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedsl<rivningsbehov. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på .de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassanöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje baiansdag en prövning av 
om återföring bör göras. l resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nytljas. 

Leaslngavial 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är 
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperiod en. 

Batansräl<ning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framlida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Stiftelsen l<omrnunhus har under 2014 gjort översiktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina fastigheter baserat på framtida 
kassanöd en. Beräkningarna visar att det totala marknadsvärdet med god marginal överstiger det bokförda värdet på fastighets-

14 
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portföljen. För vissa fastigheter med för närvarande hög vakansgrad liksom för vissa relalivt nyproducerade fasligheter är dock 
det beräknade marknadsvärdet lägre äri bokfört värde. En nedskrivning av dessa fastighetsvärden kan aktualiseras om värde
nedgången blir bestående. stiftelsen Kommunhus redovisade värde uppgår till 281 201 tkr och det verkliga värdet uppgår Ull ca 
474 357 tkr. Metoden för att utföra marknaqsanalysen är en driftsnettoanalys. Avkastningskraven är uppskattade till 6 % för 
hyresfastigheter, 5,5 % för nybyggda hyresfastigheter och 1 o % för )<ommersiella lokaler. Värdet är inte baserat på värdering 
utförd av oberoende värderingsman, detta kommer att genomföras under 2015. Stiftelsen Kommunhus har vissa begränsningar 
J stiftelsens stadgar om att man inte får avyttra stora mängder av förvaltningsfastigheter på ett år. Inga väsentliga åtaganden om 
att köpa uppföra, rep.arera, underhålla eller förbättra förvaltningsfastigheterna finns. 

Korttidsinv'entarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
J anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på 
plats och l skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgi~er hänförs 
utgifter för leverans, hantering, installation och montering, Jagfarter samt konsulttjänster. Låneutglfter som är direkt hänförliga till 
investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i ansl<affningsv~rdet under 
uppförandeperiod en. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tilllmmmande utgifter 
Tilllwmmande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företags( till del och anskaffningsvärdet kan 
beräknas på ett tillförlitligt säll. övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. 

Tillkomniande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt kvarvarande 
redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Inga låneutgirter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde m·ed tillägg för 
transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel11. Vi bedömer att de finansiella risk'er vi har ex ränterisker, 
Jikviditetsrisker, kreditrisker är låga. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget biir part enligt instrumentets avtalsenliga 
villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och 
Fåretage t därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när 
fak~ura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när Företaget förlorar 
kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av 
finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. 

l<unctfordringar och lilmancte fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med 
belopp. Fordringar uppkaminer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direl<t till kreditlagararen utan avsikt att 
bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med 
upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentels förväntade kassaflöde diskonteras med den 
effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfälle t. Kundfordringar värderas därmed till det värde som qeräknas Inflyta, dvs. 
med avdrag för osäkra fordringa r. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten övriga externa 
kostnader/Försäljnlngskostnader. 

lnkomstsl<aiter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den 
underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Ak.tuella 
skattefordringar och skatteskutder samt uppskjutna skattelordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till 
kvittning. 

Al<tuell sl<att 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten sl<att 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår titt följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skatt beräl<nas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första redovisningen av 
goodwill. Förändringar i uppsl~uten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om Inte förändringen 
är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det be!opp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på tonevarande och 
framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida 
sl<attemässlga resultat. 

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver. 

Nyct<eltatsdefinitioner 
soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomstutning en. 1 r,___ 
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stiftelsen l<ommunhus 
2015-03-12 

Noi2 

Tillgångar 
Fastigheter 
Markanläggningar 
Pågående ombyggnationer 
Maskiner 
Summa Tillgångar 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Grundfond 
Reservfond 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Arets resultat 
Summa eget lmpital 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

Effekter av övergång till K3 

Utgående balans 2013 

Not enligt tidigare principer Justering 

15 
16 
18 
17 

22 
22 

22 
22 

282 189 
832 

1 005 
2 944 

286 970 

2 282 
20 199 

5 914 
542 

28 937 

o 
o 

Uppskattningar och bedömningar 

2 215 

2 215 

1 728 

1 728 

487 
487 

Ingående balans 2014 

enligt 1<3-reglerna 

284 403 
832 

1 005 
2 944 

289186 

2 282 
20 199 

7 642 
542 

30 665 

487 
487 

Upprättande av årsredovisning enligt 1<3 k.räver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade vårdena för tillgångar och skulder i framtiden . Det görs också bedömn
ingar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faldorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet p.v dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppsl<attningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppsl<attningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 

räkenskapsår,~.. 
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l~ 
Noter och lwmrr1entarer t ill resultaträkningen (alla belopp i tlcr} 

Not4 
Löner 2014 201 3 

Löner och ersättningar till styrelse o VD 827 738 
Löner till övriga anställda 7 136 7 509 
Sociala kostnader 2 957 2 994 
Varav pensionskostnader 490 .388 
av dessa avser styrelse o VD 42 33 
SUMMA 10 920 . 11 241 

VD har rätt till12 månaders fulllön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning 
från VD: s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 

Medeltalet anställda inom stiftelsen l<ommunhus uppgick under året till 22 (22) st, 
motsvarande heltidstjänster. Av ant;:tlet anställda är 4 kvinnor (1 8,2 %) och 18 män (81,8 %). 
Av styrelsens totala antal ledamöter (7) är 1 kVinnor. övrig fÖretagsledning en man (O kvinnor) 

Det totala antalet sjukfrånvaro uppgick till1 ,40% (1,62 %) av ordinarie arbetad tid. Av dessa består 
O% (O %) av [ångtidssjul<sl<rivningar (längre än 60 dagar). 

Not5 
Balanserad styrning Mål Utfall 
Från hyresgästenl<äten 2012 

Serviceinriktat bemötande 98% 98% 
Trygg boendemiljö 95% 97% 
God tillgänglighet 86% 84% 
l< varboendeskap ner 1% ner 0,2% 
Från personalenl<äten 2014 

!<om petensutveckling 90% 85% 
Modern teknisk utrustning 90% 95% 
God fysisk arbetsmiljö 90% 80% 
God psykisk arbetsmiljö 90% 58% 

Not6 
Hyresintälcter 2014 2013 

Bostäder 59 068 59 247 
Lokaler 5 643 5 609 
Garage 827 825 
Tillval 842 716 
SUMMA 66 380 o 66 457 

Not7 
Hyresbortfall 2014 2013 

Bostäder 1 550 3 031 
Lokaler 223 243 
Garage 156 146 
Hyresrabatter 154 188 
SUMMA 2 083 3 608 

17 
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(D 
# stiftelsen Kommunhus 

201 5-03-12 

Not 6 och 7 
Hyres intäkter netto 

Bostäder 
Lokaler 
Garage 
Tillval 
$UMMA 

Not B 
Ovriga förvaltningsintä l<ter 

Ersättning från hyresgäster 
Atervunna !lyror 
Reavinster maskiner 
Bostadsanpassningsbidrag 
Sålda tjänster 
Övriga intäkter 
SUMMA 

Not9 
Underhållskostnader 

Bostäder 
Lokaler 
Utomhus 
Geniensamt underhåll 
SUMMA 

Not10 
Driftskostnader 

Fastighetsskötsel, personalkostn. 
Fastighetsskötsel, övr. kostnader 
Kostnader för tillval & bostadsanp. 
Uttagsskatt 
Reparationer 
Vatten 
Fastighetsel 
Uppvärmning 
sotning, rensning ventilation 
Sophantering, miljöavgift 
Försäkringskostnader 
Avskrivna fordringar 
Befarade kundförluster 
Hyressättningsavgift/boinflytande 
Kabel-TV 

201 4. 2013 

57 364 56 028 
5420 5 366 

671 679 
842 776 

64297 62 849 

2014 201 3 

227 175 
119 147 

o 1!;i3 
18 18 

1 686 1 596 
86 o 

2 136 2 089 

2014 2013 

3175 3 425 
125 164 

1 303 3 495 
2 035 3 032 
6638 10 116 

2014 2013 

5 607 5 560 
1423 1512 

366 400 
1 175 1 158 
4 540 4 498 
3 870 3 868 
2410 2615 
6816 7580 

131 105 
1 599 '1 634 

422 320 
262 214 
209 62 
150 186 
318 316 
212 216 Pensionskostnader 

sumiriå .·:. · · .. . .. · ... . . <'·_. · .. · ... · . .. 29 ·51 d: . . . . . . ..... :-30 244 

18 
130



Not 11 
Avsluivning av materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader 
Markanläggningar 
Inventarier 
s ·umma 

Not12 
Centrala administrationsA 
och försäljningsi<Ostnadel' 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
SUmr11å 

Not13 
Skatt 

Skatt årets resultat 
Ate1iöring uppskjuten skattefordran 
$UMMA 

Gällande skattesats 
Div. ej avdragsgilla l<ostnader 
Schablonränta på periodiserat resultat 
Effel<tiv sl<attesats 

Not14 
Sammansättning av 
likvida medel 
Kassamedel 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 
f<ortfristiga likVida placeringar 
Summa 

19 

2014 

201 4 

2014 

9472 
75 

1 048 
10 595 

3 403 
1 957 
5 360 

653 
o 

653 

22% 
0,05% 

1% 
23,05% 

2014 

o 
6 556 

o 
6 556 .· 

2013 

8 291 
75 

919 
9 285 

2013 

3 386 
1 896 
5 282 

201 3 

153 
o 

153 

2013 

o 
3 121 

o 
3 121 
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~ stiftelsen f<ommunhus 

/~ , 
2015-03-12 

Noter och )<Ommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2014 2013 

15 Byggnad och marlc 

Ackumulerade anskaffningsvärden 407 688 401 181 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 12 263 7 347 
Försäljningar o -840 
Summa ans lcaffningsvärden 4.19 951 407 688 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -124 500 -116 209 
Försäljningar o o 
Justeringar K3 2 215 o 
Arets avsl<rivn. enl. plan byggnader -9 472 -8 291 
Summa avsl{rivn. en l. plan -131 757 -124 500 
Aci<Umulerade nedskrivningar -1 000 -1 000 
Försäljningar o o 
Arets nedskrivningar -2 142 o 
Summa nedskrivningar -3142 -1 000 

Redovis<H värde vid årets s lut 285 052 282188 
Taxeringsvärde byggnader 212 811 213 184 
Taxeringsvärde marl< 37 552 37 834 
Totala investeringsbidrag 14 758 14 758 

16 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Nyanskaffningar/omklassificeringar o o 
Summa anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Ackumulerade avsl<rivn. enl. plan -669 -594 
Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar -75 -75 
Summa avsl<rivn. enl. plan -744 -669 

Redovisat värde vid årets s lut 757 832 

17 Inventarier 

Acl<umulerade anskaffningsvärden 13 819 12 509 
Nyanskaffningar 594 ., 310 

Summa ansl<affningsvärde 14 413 13 819 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -10 875 -9 956 
Arets avsl<rivn. enl. plan .. 1 048 -919 
Summa avsl<rivn. enl. plan -11 923 -10 875 
:Redovisat värde vid arets slut 2 490 

;~ 
2 944 
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" 1$ 
stiftelsen f(ommunhus 
2015-03-12 

Not 2014 2013 

18 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 1 005 o 
Nyanskaffningar o 1 005 
Omklassificeringar -471 o 
Redovisat värde vid årets slut 534 1 005 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde o 255 
Nyanskaffningar o o 
Om klassificeringar o -255 
Redovisat värde vid årets s lui: o o 

19 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 296 478 

·summa 336 518 

20 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 2 3 
övriga upplupna intäkter 172 130 
Summa 174 133 

21 Likvida medel 

Kassa o o 
Bank 4 807 1 565 
Plusgiro 1 749 1 556 
S umma 6 556 

7f1A-
3121 
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Stiftelsen l<ommunhus 
2015-03-12 

Not 

22 Eget Kapital 
Grundfond Reservfond 

2014 2013 

övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 
Eget l<apital2013v12-31 2 282 20 199 6 454 28 935 
en l. tidigare tillämpade principer 
Justeringar i ingångsbalansräkningen 
Avskrivningar fastigheter 
Sl<atteeffekt av ovanståend 

o 
o 

2282 
o 

2 282 

Eget l<apital2014-01-01 
Arets resultat 
Eget l<apital 2014-12-31 

23 Slwlder tilllcreditinstitut 

o 
o 

20199 
o 

20 199 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder tillkreditinstitut 
Summa 

Skulder som fätfaller senare än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen: 

Skulder tillkreditinstitut 
S umma 

·'f otalt tillkreditinstitut 

Lånestrulctur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % 

Rörliga 26 578 1,74 
2015 52 000 3,42 
2016 32 000 3,19 
20'17 61 800 2,69 
2018 20 000 3,06 
2019 56 000 2,27 

To t. 248 378 2,73 

24 övriga lmrtfristiga slmlder 

Mervärdesskatt 
Uttagsskatt 
Personalens l<.ällskatt 
Medlemsavgifter hyresgästföreningen 
övriga kottfristiga skulder 

;Summa 

22 

2 215 
-487 

8 182 
2 254 

10 436 

78 578 
78 578 

169 800 
169 800 

248 378 

Andel av lån i % 

10,7 
20,9 
12,9 
24,9 

8,1 
22,5 

100,0 

388 
278 
164 

3 
o 

833, 
/o/l 

2 215 
-487 

30 663 
2 254 

32 917 

66 6~2 
66 682 

181 800 
181 800 

248 482 

339 
2'71 
161 

3 
263 

'i 037 

l~ 
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\~ /0 , 
Not 2014 2013 

25 Upplupna lcostnader och förutbetalda 
intäktel' 

Arbetsgivaravgift 558 289 
Upplupna semesterlöner 425 719 
Upplupna sociala avgifter 164 261 
Särskild löneskatt och avkastningsskatt 116 135 
Upplupna räntekostnader 556 618 
övriga upplupna kostnader 2 277 1 906 
Summa 4 096 3 928 

26 Stälda panter och ansvarsförbindelser 

Företagsinteckningar o o 
F a stighetsinteckning ar 12 584 12 584 
Ansvarsförbindelser Fastiga 130 130 
Summa 12 714 3 121 

27 Leasing 

Leasing som förtaller inom 1 år 2 731 2 731 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år o o 
Leasing som förfaller efter mer än 5 år o o 
Summa 2 73y~~-- 2 731 
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Ordförande 
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l~ 
R.evi§dion.§belt"ätte]§e 

Till styrelse:n i §tiftelsen Kommunhus i Tingm.'Yd, org. nr. 829500~1534 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Kommunhus i 
Tingsryd för år 2014. 

styrelsens ansvm·jör årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning 
som ger en 1·ättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontl'oll som styrelsen bedömer är nödvändig· får att upprä).ta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar 

Värt ansvar är att uttaia oss oni årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Revisionen har utfört,s i enlighet med god re1~sionssed i 
Sverige. Det 1nnebär att vi planerat och utfört revisionen för att med 
rimlig säkerhet försälu·a oss om att årsredo1~sningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgfu·der inhfunta 
re1~sionsbe1~s om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Re1~sorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
ris l< bedömning beaktar revisorn de delar av den interna köntrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen tipprätta1· årsred01dsningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utf01ma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effekth~teten i stiftelsens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av 1imligheten i 
styrelsens uppsl<attningar i redovisningen, liksom en utvärdedng av 
den överglipande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som gm n d för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredm~sningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
räth~sande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisnings! agen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
fölfattningar 

Utöver vår re1~sion av årsredovisningen har vi även reviderat 
styrelsens förvaltning för Stiftelsen Kommunhus i Tings1yd för år 
2014. 

Styre/sens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret får fö1valtningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseföwrdl1andet. 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar fu· att med timlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid 
vår granskning funnit att någonledamot i styrelsen handlat i su·id 
med stiftelselagen eller stiftelsefömrdnandet. Vi har utfört re1~sionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag får vårt ).lttalande har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen gransl<at väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen fdr att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande. 

Vi har även gransl<at om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i su·id med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet 

Vi anser att de revisionsbe1~s vi har inhämtatärtillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vfut uttalande. 

Uttalande 

Styrelseledamötema har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet 

Sven-ElulSvensson 

Birgit Larsson 
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Ärende nr 11 

o 

Arsredovisning 2014 
Tingsryds industristiftelse 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

9 

Justerare 

§ 107 

Årsredovisning 2014 Tingsryds industristiftelse 

Dm 20151170 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Tingsryds industristiftelse 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Tingsryds 
industristiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse avger årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 Tingsryds industristiftelse 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 107 2015-03-30 

styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829 500 -4264 

får härmed avge 

Arsredovisning 

för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2014 

Innehåll: 

Förvaltningsberättelse 

Nyckeltal 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Kassaflödesanalys 
Noter 
Underskrifter 

sida 

1 

3 
4 
5 
7 
8 
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'' ~ TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

ÅRSREDOVISNJNG 

l (16) 

Styrelsen och verkställande direktören för T:ingsryds Industristiftelse får härmed avge följ ande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 

FÖRVAl TNINGSBERÄTTELSE 

Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse 
som ägs av Tingstyds komrmm. Styrelsen 
har sitt säte i Tingsryd. Stiftelsens 
verksamhet är att förvärva, uthyra och 
förvaltar fastigheter. 

Styrelsen 

Styrelsen i Tingsryds Industristiftelse är 
utsedd av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. Styrelsen har haft följande 
sammansättning 2014. 

Ordinarie ledamöter 

Arne Karlsson (m), ordf 
Anna J o hans son (c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Inge Strandberg (m) 
Lennart Fohlin (c) 

Suppleanter 

Willy Karlsson (m) 
Mikael Jeansson (s) 
Peter Möller (m) 
Anders Nilsson (c) 
J o han Karlsson (c) 

styrelsen har under året hållit 
7 protokollförda smanträden. 

Verkställande direktör t o m 2014-12-31 
har Peråke Janen varit. Ny verkställande 
direktör fr o m 2015-01-01 är Thomas 
Matts on. 

Revisorer 

Följande lelanannarevisorer är utsedda av 
kommun:fullmälctige i Tingsryds kommun 

Birgit Larsson 
Mats Persson 
Peter Koch 
Sven-Erik Svensson 
Kerstin Pettersson 

Allmänt om verlrsamheten 

Efter försäljningen av fastigheten 
Ögonmåttet l har fastighetsinnehavet 
minskat och uppgår nu tilll9 093 m2. 

I nuläget finns totalt l 007 rn2 outhyrd 
lokalyta, fördelat på fastigheterna Ryd 
11:1, Ryd 1:145 ochMöllekulla 1:194, i 
övrigt är samtliga lokaler uthyrda. 

Samtliga fastigheter har 1mder året varit 
försäkrade i försäkringsbolaget 
Kommunassurans Syd AB. 

Fastigheternas taxeringsvärde uppgick till 
9 811 tkr. 

Väsentliga händelser under året 

Tingsryds Industristiftelse är under 
avveckling men fram till dess genomför s 
'en rad nödvändigt 1mderhållsarbete på 
fastigheterna. 
Årets kostnader för underhållsåtgärder 
uppgår ti11471 tkr (l 093 tlcr). 

Under året har investerit'lgar fortsatt på 
fastigheten Ryd 11: l. Resterande del av 
fastigheten har tilläggsisolerats och fått ny 
ytterbeklädnad. 1 ~·~ 

Il 
~ 
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6 TINGSRYDS 

INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Fastigheten Ögonmåttet l i Tingsryd har 
avyttrats under året. Det är företaget Titab 
som köpt fastigheten. Titab var tidigare 
hyresgäst i fastigheten Möllek:ulla l: 194 
(Agrippa fastigheten). 

Personal 

Tings1-yds Industristiftelse har ingen egen 
personal anställd. Personalstyrkan består av 
Vd på 5% och Kamrer på 40%. Dessa 
tj ärrster köps av kmnmunhus och Tingsryds 
kommun. 

Redovisning av stiftelsens ändamål 

stiftelsen har som ändamål att inom 
Tingsryds kommun förvärva och förvalta 
fastigheter samt att å dessa, i 
förekommande fall, uppföra 
industribyggnader. 

Miljö 

stiftelsen har i sig relativt liten 
miljöpåverkan. För de flesta fastigheterna 
ansvarar hyresgästen för drift, underhåll 
och egen verksamhet, vilket gör att 
miljöpåverkan i sin tur belastar det 
företaget. stiftelsen arbetar dock aktivt 
med energisparande åtgärder, såsom 
fjärrvärme, tilläggsisolering och smartare 
system för att minska den totala 
miljöpåverkan. 

Förväntad framtida utveckling 

I samband med beslut om 
koncernbildningen beslutades att Tingsryds 
Industristiftelse ska avvecklas successivt. 
Samtliga fastigheter kommer på silet att 
genom fastighetsreglering överföras till. 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

Införande av underhållsplaner för 
fastigheterna kommer att påbörjas. 

l 
-;-1 \' 
'\.'v; 
:l ' 

2 (16) 

Stiftelsen redovisa ett resultat efter 
finansiella poster på 1169 tkr (-305 tkr). 
Efter avsättning till periodiseringsfond om 
292 tkr samt skatt om 193 tkr uppgår 
resultatet till 684 tia. 

Vad beträffande stiftelsens resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansrälaring med tillhörande 
bokslutskommentarer /.'1-r--

/ 
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~ 
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Nyckeltal 2014 

soliditet .. 27% 

Likviditetsmått 

Kassalikviditet 194% 

Rörelsekapital 13 681 

Likvida medel 13 425 

Förändring rörelsekapital 2 576 

Investeringar 250 

Långfristig dellån 18 531 
Kortfristiga dellån 

Fastighetsinnhav l m2 19 093 

Administration 734 

Fastighetsunderhåll 471 

Uppvärmning 1 044 

Konsumtionsavgift 218 

Fastighetsservice 132 

Försäkringar 163 

Fem år i sammandrag 2014 

Rörelseintäkter 4 941 
Rörelsens kostnader -2 740 
Avskrivningar -679 

Rörelseresultat 1 522 

Räntenetto -247 
Extraordinära intäkter 

Resultat efter finansiella poster 1169 
Bokslutsdispositioner -292 
Beräknad skatt -193 

Nettoresultat 684 

BALANsRÄKNING 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 12 975 
Kortfristiga fordringar 1 656 
Kassa och bank 13 426 

Summa tillgångar 26 057 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 7 092 
Obeskattade reserver 917 
Avsättningar 
Långfristiga skulder 18 531 
Kortfristiga skulder 1 517 

Summa eget kapital och skulder 26 057 

• 2013 och tidigare år har inte räknats om utifrån K3 

** Se not 1 Nyckeltalsdefinitioner /~_.,_. 

~/ .· L-.A .... 
/ ' 

*2013 

24% 

760% 

11108 

11121 

7179 

608 

18531 

19900 

917 

1 093 

1182 

266 

63 

148 

2013 

7356 
-5 940 
-1 228 

188 

493 

-305 
305 

o 

14045 
1669 

11121 

26 835 

5 997 
625 

18 531 
1682 

26 835 

3(16) Il , 
2012 2011 2010 

5% 10% 10% 

191% 221% 194% 

3929 4 455 3 929 

5130 4 926 4349 

-526 529 1 900 

1577 1 923 

125 000 ·132175 139 571 

19900 41 000 41 000 

1 260 1 363 1 668 

1 696 1 493 1 830 

1054 1 010 1 099 

252 201 193 

28 56 206 

173 331 298 

2012 2 011 2 010 

17075 14 950 13 818 
-4 784 -4 663 -5 695 
-7196 -7 205 -7199 

5 095 3 062 924 

-2747 -3 071 -1 689 

2348 -9 -765 
-9 619 770 

-615 -119 

1 724 491 5 

127 998 148 708 157 001 
3096 3 202 3 725 
5130 4 926 4349 

136 224 156 836 165 075 

5 997 4 273 3 782 
930 16 718 17 337 

240 
125 000 132175 139571 

4297 3 670 4145 

136 224 156 636 165 075 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Nettoomsättning 

Hyresintäkter 

övriga förvaltningsintäkter 

Resultat av fastighetsförsäljning 

Summa intäkter 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
F a stighetsskatt 
Övriga externa kostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Aterfäring ackumulerade avskrivning utöver plan 

Avsättning till periodiseringsfond 

Upplösn ing av periodiseringsfond 

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

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

Not 

4 

5 

6 
7 

19 

2014 

4 812 

24 

105 

4 941 

-471 
-54 

-2 320 
-679 

-3 524 

1 417 

159 
-407 

1169 

-292 

877 

-193 

684 
j.-·'L-._ 

/ 
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2013 

7 204 

152 

7 356 

-1 093 
-54 

-4 793 

"1 228 

-7168 

188 

291 
-784 

-305 

-625 

930 

o 

o 

/l 

' 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och Mark 8 12 130 13 042 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 595 630 
Pågående nyanläggningar 10 250 

Summa materiel/a anläggningstillgångar 12 975 13 672 

Finansiefla anläggningstil/gångar 

övriga långfristiga fordringar 373 
Fordran hos koncernföretag 

Summa tinansiel/a anläggningstillgångar o 373 

Summa anläggningstillgångar 12 975 14 045 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Hyresfordring ar 559 624 
övriga fordringar 11 1 097 899 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 12 146 

Summa kortfristiga fordringar 1 656 1 669 . 

Kassa och bank 13 426 11 121 

Summa omsättningstillgångar 15 082 12 790 

SUMMA TILLGÅNGAR 28 057, i 26 835 
/. /'-. 

i 

/-;.r 
L/ __.-· 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 

EGETKAPITAl OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 5 020 5 020 

5 020 5 020 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 1 388 977 
Aret resultat 684 o 

2 072 977 

Summa eget kapital 14 7 092 5 997 

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver 17 917 625 

Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 18 116 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 13 5 000 18 531 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 617 618 
S katteskulder 293 
övriga kortfristiga skulder 15 13 585 25 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 730 746 

Summa kortfristiga skulder 14 932 1 682 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 057 26 835 

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Belopp i kr 2014-12-31 2013-12-31 

ställda säkerheter 

Fastighetsinteckningar 20 10 023 10 023 

Ansvarsförbindelse Inga/;..-,_ Inga 

/ 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

Resultat av fastighetsförsäljning 

Skatt på årets resultat 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar j. rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Förändring av kor:tfristiga rörelsefordringar 

Förändring av kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Förs·äljning av anläggningstillgång 

Försäljning av finansiella angläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Minskning av långfristiga lån 

Avsättningar 

Fordran hos koncernföretag 

Minskning långfristig lånefordran 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Erhållen ränta 
Betald ränta 

2014 

1 176 
105 

-212 
694 

1 763 

-482 

-120 

1161 

-250 
900 

650 

492 

492 

2 303 
11 121 

13 424 

159 
400 

/;."\ ... --
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2013 

-305 

o 
1 228 

923 

1 427 

-2 615 

-265 

-609 
112 469 

111 860 

-106 469 

865 

-105 604 

5 991 
5130 

11121 

291 
530 

/l 
? 
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Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper 

Tingsryds Industristiftelse tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernreavisning ("K3"). 

K3 tillämpas för första gången 

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningen med tillämpning av 
Arsredovisningsslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2)och BFNAR 2012:1 (K3). övergången har gjorts i enlighet 
med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Tingsryds Industristiftelse är ett mindre företag och har utnyttjat 
mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. 
Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående 
års årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tilläpats för de år som presenteras i 
årsredovisningen, och därmed brister i jämförbarheten mellan åren. 
Effekterna av övergången visas i not 2. 
Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen. 

Resultaträlming 

Intäktsredovisning 

Nettoomsättningen omfattar hyresintäkter för uthyrning av lokaler och byggnader. Samtliga intäkter 
värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag 
för moms, och redovisas i posten Nettoornsättning, samt reavinst från försäljning av fastigheten 
Ögonmåttet 1. 

Avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjande period. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de 
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. l ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat 
restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Industribyggnader 

stomme 
Fasader, yttre ytskikt 
Yttertak 
Fönster 
lnneväggar, undertak, golv 
Värme och sanitet 
El 
Ventilation 
styr- och övervakningssystem 
l n re ytskikt 
Transport (Hissar, dörrar, portar) 
Restposter 

Markanläggningar 
Maskiner och aridra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Nedskrivningar 

50 år 
40 år 
40 år 
40 år 
40 år 
30 år 
40 år 

25 år 
15 år 
15 år 
25 år 
50 år 

20 år 
20-25 år 
10-20 år 

Neskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 

När dEJt finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till 
återvinningsvärdet Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer 
där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än 

·· · ;,!.goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras . 
. . ':;J resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där 

· ,- ,-·/ ;'tl'llgången nyttjas. 
/ .. '(_./f .;K f~ ,1 ~?~ 
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Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 

9(16) 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffnings
värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Marimadsvärdering fastigheter 

Under 2014 har Tingsryds Industristiftelse marknadsvärderat fastighetsbeståndet. 
Arbetet har dels bestått av arbete med extern värderare men också genom egen analys av fastigheternas värde. 

Värderingen beaktade nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde 
användes en kalkylperiod på tio år och en ränta på 11,5%- 14%. Fastigheterna förutsattes att vara uthyrda i sin 
helhet. 
Följande fastigheter har värderats: 
Tingsryd 1:66 (Tryckeriet), Ryd 11:1 (fd Lobergs), Ryd 1:145 (Brandstn) och Möllekull1 :194 (Agrippa) 

Fastigheternas marknadsvärde bedöms 2014-12-31 vara 23 000 tkr. 

Anskaffningsvärde 

l anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 
Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänste r. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 
tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det 
räkenskapsår som de uppkommer. 
Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt 
kvarvarande redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande 
utgifter aktiveras dessa. 
Inga fåneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel11. 
Företaget bedömer de finansiella riskerna som låQa. Upplåningen är förhållandevis låg och löper i huvudsak 
med fast ränta och jämn fördelning av förfallodagarna. Kundkretsen är differentierad med lågt beroende av enskilda 
större kunder. 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget blir part enligt 
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. 
Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet 
att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när faktura har mottagits. 
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 
Företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller.för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tiilgångar och skulder tas bort från balansräkningen 
genom erhållande eller erläggande av betalning. . . · ... _.,..._.,..... 
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Kundfordringar och liknande fordringar 
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Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går 
att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kreditlagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund
fordringar redovisas i posten övriga externa kostnader/Försäljningskostnader. 

Inkomstskatter 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas 
i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. · 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten skp.tt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första 
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas 
i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver 

Nyckeltalsdefinitioner 

soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Not 2 - Effekter av övergång till K3 

övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid 

en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings

och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När företagets ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades 

justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med BFN:s Allmänna råd. Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB har utnyttjat mindre företags möjlighet att upprätta ingångsbalansräkning 

1 januari 2014, varför inga jämförelsetal har räknats om. En förklaring till hur övergången från tidigare 

redovisningsprinciper har påverkat företagets ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör. 
till dessa. 

Följande ändringar av redovisningsprinciper och tillämpade övergångsregler påverkar företaget/,__ 
f 

,-..... /· 
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Utgående balans Ingående balans 
2013 2014 

Not enligt tidigare principer Justering enligt K3-reglerna 

Tillgångar 
Fastigheter 5 13 042 527 13 570 
Förbättringsarbeten 
på annans fastighet 6 630 630 
Summa tillgångar 13 672 527 14 200 

Eget Kapital 
Bundet eget kapital 
Grundfond 5 020 5 020 
Reservfond 
Fritt eget Kapital 
Balanserad vinst 977 411 1 388 
Arets resultat o o 
Summa eget kapital 5 997 411 6 408 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt o 116 116 
Summa avsättningar o 116 116 

Not3 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen SOf/1 innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 
Uppskattningar och bedömningar ses öyer årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. 

Not 4 - Övriga rörelseintäkter 

Försäljning värme 
övriga sidaintäkter 

Not 5 - Avyttring fastigheter 

Ögonmåttet 1, Bisab 
Försäljningspris 
Bo kf värde 

Rea vinst 

2014 

24 

24 

2014 

900 
795 

105 

2013 

2013 

70 
82 

152 

,-11 
~ 
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Il , 
TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Not 6 - Övriga externa kostnader 

Administration 
Uppvärmning 
Konsumtionsavgifter 
Fastighetsservice 
Fastighetsinventarier 
Försäkringar 
Hyra Jitech och Os Smith (tidigare Sca) 1 :kv 

Not 7 - Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader och mark 
Avskrivningar förbättringsarbeten på annan fastighet 

Not 8 - Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffning 
Avyttring/utrangeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Justering 
Arets avskrivning en ligt plan 
Avyttringarlutrangeringar 

Nedskrivningar 
Vid årets början 
Arets nedskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

Taxeringsvärde, byggnader 

Taxeringsvärde, mark 

2014 

734 
1 044 

218 
132 
29 

163 

2 320 

2014 

644 
35 

679 

2014-12-31 

43 388 

795 

42 593 

29 846 
527 
629 

15 

29 963 

500 

500 

12 130 

8 670 

1 141 
/ 
-.··--

12 (16) 

2013 

2013 

917 
1182 

266 
63 

148 
2 217 

4 793 

1 193 
35 

1 228 

2013-12-31 

42 779 
609 

43 388 

28 653 

1 193 

29 846 

500 

500 

13 042 

67 568 

4 645 

Il 
~ 
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TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Not 9 = Förbättringsarbeten på annans fastighetr 

Ackumulerade anskaffningsvärde 
Vid årets början 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 
Arets avskrivning 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 1 O -Pågående byggnation 

Ackumulerade anskaffningsvärde 
Vid årets början 
Nyanskaffning 
Omklassificering 

Redovisat värde vid året slut 

Not 11 - Övriga fordringar 

Kortfristig del av övriga långfristiga fordringar 
skattekonto 
Redovisad moms 
Skattefo rd ran 

2014-12-31 

875 
875 

175 
35 

280 

595 

2014-12-31 

250 

250 

2014-12-31 

373 
57 
9 

658 

1 097 

13(16) 

2013-12-31 

875 
875 

140 
35 

245 

630 

2013-12-31 

2013-12-31 

865 
34 

899 

--------------------------------<::>~ 
/ 
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TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Not 12 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Fordran Svedea specialförsäkring AB 
Fordran kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Not 13 Lånesammandrag 

Förfallodag Ränta Lånebelopp 

2017-02-13 
2015-09-11 

2,13% 5 000 000 
2,17% 13 531 000 

Not 14 - Eget kapital 

Eget kapital 2013-12-31 enligt tidigare 
tillämpade principer 
Justering i balansräkning 

Eget kapital2014-01-01 enligt K3 
Lämnat koncernbidrag 
Arets resultat 
Eget kapital2014-12-31 

Not 15 • Övriga kortfristiga skulder 

Redovisad moms 
skattekonto 
Uppskjuten skatt 
Kortfristig del av låneskuld 

18 531 000 

Grund-
fond 

5 020 

5 020 

5 020 
o 

5 020 

2014-12-31 

54 

13 531 
13 585 

2014-12-31 

Reserv-
fond 

Not 16 - Upplupna ~wstnader och -förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyresintäkter· 

. lnterima leverantörsfakturor 
/ .. / 

// :- Prel skatt l //• ,-;.. . . 
:·f // •% ,.,:./ ;r;-... .r. 

2014-12-31 

31 
532 
167 

730 

Amortering 

Fritt eget 
kapital 

977 

411 
1 388 

1 388 
o 

684 
2072 

2013-12-31 

25 

25 

2013-12-31 

30 
472 
214 

30 
746 

14(16) 

2013-12-31 
6 

-140 

Summa eget 
kapital 

5 997 

411 
6 408 

6408 
o 

684 
7 092 

If 
~ 
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TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Not 17- Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 2012 
Periodiseringsfond tax 2013 
Upplösning av periodiseringsfong 
Periodiseringsfond tax 2014 
Periodiseringsfond tax 2015 

Not 18 ·Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 
Periodens avsättningar 

Avsättning vid periodens utgång 

Not 19 • Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Skatt på årets resultat 

Redovisat resultat före skatt 

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst 
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsf, 
Effektiv skattesats 

Not 20 ·ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Avseende Skulder till kreditinstitut 

Fastighetsinteckningar 

i\·-:.?;!~
1 

0__.''---
·--71.1_. ///', \ ; 

-·0:~~-
(> ,:>' 

22% 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

22% 

2014-12-31 

625 
292 
917 

2014-12-31 

116 

116 

2014-12-31 

193 

877 

2014-12-31 

10 023 
;'·'-----

15 (16) 

2013-12-31 

151 
779 

-930 
625 

625 

2013-12-31 

2013-12-31 

10 023 

Il 
~ 
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Org nr 829500-4264 

Tingsryd den 16 februari 2015 

Mikael Jeansson 
Ordförande 

Karin Nilsson 

Vår revisionsberättelse har lämnats \1 Y'i<::'--r.S, 2c, l .:S 
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Kerstin Petersson 
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Sven-Erik Svensson 
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Aukt. Revisor 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Tingsryds Industristiftelse, org. nr. 829500-4264 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har reviderat årsredovisrringen får Tingsryds Industristiftelse får 
år 2014. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

. Det är styrelsen som har ansvaret får att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och får den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig får att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 
styrelsens fårvaltning får Tingsryds Industristiftelse får år 2014. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret får fårvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelsefårordnandet. 

Revisorernas ansvar 

Il 
d' 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Revisionen har utfarts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med 
rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid 
vår gransirning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelsefårordnande t. Vi har utfart revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljervillm åtgärder som ska utfaras, blandarmat genom 
att bedöma riskerna får väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på. oegentligheter eller på. fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta får hur stiftelsen upprättar årsredovisningen får att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. 
En revision innefattar också. en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisrringsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund får våra uttalanden. 

Som underlag får vårt uttalande har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granslmt väsentliga beslut, åtgärder och 
fårhållanden i stiftelsen får att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det 
finns skäl får entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på. annat sätt har 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelsefårordnandet. 

Vi anser att de revisionsbeVis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund får vårt uttalande. 

Uttalande 

styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelsefårordnandet. 

Tingszyd-2015- O ·.s ·l 1-
7 l--·/vl, , 

,;A/~j/1 /~ 
j) v>' .r 

Sven-Erik Svensson 

Uttalanden ~.i l -('/ ./.. . ·=--J · 
y {.''l/ 'l '· 'trY /Ci i 0 0%-oo/c--~ L··-------

Enligtvåruppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet ,.z__ L.·U't±-.:i/!A ,; ·"- v v ·t> ' '~~--"'· ~-
d 

• . o l ch o all .. tli d Kerstin Petersson Peter Ko ch me arsredoVIsnmgs agen o ger en 1 a vasen ga avseen en 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisrringslageno 

'/). •..j' o 

~i;J~,J~?söri<-' f<~:. >c 

Öhrlin)?s ·Pricewaterhous,eCoopers AB 

~ ;/i·JJ,~ '!/<~ ; ;__'(.(..~(!:"~ 2> 
. Yvonne Lundill ' · 
Auktoriserad revisor 
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Ärende nr 12 

Årsredovisning 2014 
stiftelsen solängen 

159



SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 "'_ ~Tingsryds y · kommun l., ommunstyrelscns arbetsutskott 2015-03-30 

usterare 

§ 110 

Årsredovisning 2014 stiftelsen Solängen 

Dnr 2015/124 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen Solängen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för stiftelsen 
Solängen. 

Beskrivning av ärendet 

styrelsen för stiftelsen solängen avger årsredovisning för räkenskapsåret 
2014. Socialnämnden har godkänt årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 stiftelsen solängen 
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Bilaga Ks Au § 110 2015-03-30 
.. 151) l 

15(19) Tingsryd s 
kommun 

Socialnämnden 

Justerare 

j$ 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

2015-03-10 

§ 86 

Årsredovisning för Stifte]sen Solängen 2014 
2015/101 SN 046 

Socialnämndens beslut 
Socialnänmden godkälll1er redovisningen och shiver under densamma. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har översänt redovisningen för räkenskapsåret 2014 
avseende stiftelsen Solängen för godkälll1ande och undershitt av alla 
ordinarie ledamöter 

Beslutsunderlag 
stiftelsen Solängen, Arsredovisning för räkenskapsåret 2014 
Tjänsteshivelse från nämndsadministratör Renate Tschap, 2015-03-03 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Ekonom 
Revisorer 

Utdragsbestyrkande 
161
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stiftelsen solängen 

829502=5715 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 
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t) 
stiftelsen solängen 
Org.nr 829502~5715 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 

Styrelsen avger följande årsredovislling. 
. . 

Redovisningen omfattar 

- förvaltllingsberättelse 

- resultaträkning 

- balansräkning 

- revisionsberättelse 

2 

3 

4 

5 
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stiftelsen solängen 
Org.nr 829502-5715 

Förvaltningsberättelse 2014 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds kommun erhöll1995-10-26 genom beslut i 
·kommunfullmäktige §126 testamenterade medel från Bengt Petersson, 
Solängen, Ryd. Enligt testamente tillföll del av hans kvarlåtenskap 
"Stiftelsen Solängen". 

Avkastningen skall användas till de inneboendes trivsel och trevnad på 
Solängen, Ryd. 

Resultat och ställning 
Under 2014 har 17 981:- tagits ur fonden. En antalmindre inköp av bl a 
blommor, julklappar och pynt har gjorts för att öka trivseln på Solängen. 

Beträffande stiftelsens redovisade resultat får räkenskapsåret och 
ställning 2014-12-31 hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansräkningy--

2 
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!} ,,_ 
stiftelsen Solängen ~ 
Org.nr 829502-5715 

RESULTAT~G(u) 
2014 2013 

Intäkter 

Ränteintäkter 554 8 801 
skattefri ränteintäkt 15 lO 
Summa intäkter 569 8 811 

Kostnader 

Tillsynsavgift myndighet 825 825 
Räntekostnad 
Summa kostnader 825 825 

Årets skatt 121 l 936 

Redovisat resultat -377 6 050 
f·-

3 
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~ 
. stiftelsen solängen 
Org.nr 829502-5715 

BALANS~G(~) 

Tillgångar 
Omsättningstillgångar 
skattekonto 
skattefordran 
Likvida medel 
Summa omsättningstillgångar 

Summa tiJ!lgångar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital Not 1 
Fritt eget kapital 
Årets resultat 
Summa eget kapital 

Summa eget lmpital och skulder 

Not l 

Eget kapital vid årets början 
Beviljade anslag 
Summa 
Årets resultat 

4 

2014 

o 
45 

l 564 403 
1 564 448 

1 564 448 

l 560 736 
4 089 
-377 

1 564 448 

1 564 448/ 
o/1--

1 

Bundet eget kapital 
2014-12-31 

l 560 736 

l 560 736 

2013 

l 921 
704 

1 580 181 
1582 806 

1 582 806 

l 560 736 
16 021 
6 050 

1582 807 

1 582 807 

Fritt eget kapital 
2014-12-31 

22 070 
-17 981 

4 089 
-377 
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stiftelsen solängen 
Org.nr 829502-5715 

Tingsryd den [f mars 2015 

Underskrifter 

lo/ffi?~~ 
Magnus Carlberg Marie Fransson 

-.~~ 
-~~_____, 

John Hed 

Vår revisionsberättelse har avgivits den }1 mars 2015 

Q! 
4h'?Lti~ j M~ts Pehrson 

lr:t'JTJ/1 hÄ~r'k,-~ 
Sven-Eri'k Svensson Peter Koch 

·t /} / l 
=-<J}ttAf_cw ~ j0 · t! dt----

Ann-christin Johanssrn j 

Jan Preben Olsen 

&t-s:fvut> 'C/ciM r:{-·f/YJ 
Kerstin Petersson 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i stiftelsen Solängen org.nr 829502-5715 

Rapport om årsredovisningen 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Vi bar reviderat årsredovisningen får Stiftelsen Solängen får år 2014. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 
styrelsens fcirvaltning får stiftelsen solängen får år 2014. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det äT styrelsen som bar ansvaret får att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och får den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig får att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Revisionen har utfarts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och utfcirt revisionen får att med 
rimlig säkerhet fårsäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga fel~gheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfaras, bland annat genom 
att bedöma risleerna får väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning bealttar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen får att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund får våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
. med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat får året enligt 
årsredovisningslag en. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret får fcirvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelsefcirordnandet. 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säker het uttala oss om huruvida vi vid 
vår granskningfururit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelsefcirordnandet. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag får vårt uttalande har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
fårhållanden i stiftelsen får att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelsefcirordnandet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund får vårt uttalande. 

Uttalande 

styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelsefcirordnandet. 

Tingsryd 2015-03-17 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
,/ ,... ,.,../ 

/. t/>~~1/~· x'?::;?(;"' ( 
.Yvonne Lundin 

Aulctoriserad revisor 
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Ärende nr 13 

Förslag till instruktion för 
kommunens ombud vid 2015 års 
bolagsstämma för 
Tingsryds kommunföretag AB 
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Tingsryds 
kommun 

mmunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-03-30 

13 

usterare 

v~ 

§ 111 

Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2015 års 
bolagsstämma för Tingsryds kommunföretag AB 

Dnr 2015/173 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till instruktion för kommunens 
ombud vid 2015 års bolagsstämma för Tingsryds kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Tingsryds kommunföretag AB (TIKAB) har avgivit 
årsredovisning för 2014. Ordinarie bolagsstämma ska enligt 
aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje 
räkenskapsår. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet för 
moderbolaget till23 tkr. Balanserat resultat sedan tidigare år uppgår till-32 
tkr. 

Lekmannarevisorema och den auktoriserade revisorn har avgivit 
revisionsberättelser och i dessa tillstyrkt att årsstämman fastställer 
resultaträleningen och balansräkningen samt att styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Ett förslag till instruktion har tagits fram av kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefDaniel Gustafsson, 2015-03-24 inkl bilaga 

l J, 
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Bilaga Ks Au § 111 2015-03-30 

r:.:lTingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-03-24 

1(1) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2015 års ordinarie 
bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till instruktion för kommunens ombud vid bolags
stämma för Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen får Tingstyds Kommunföretag AB (TIKAB) har avgivit årsredovisning får 2014. Or
dinarie bolagsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av 
vmje räkenskapsår. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet för moderbolaget till23 tkr. 
Balanserat resultat sedan tidigare år uppgår till-32 tkr. 

Lelanannarevisorema och den auktoriserade revisom hm· avgivit revisionsberättelser och i dessa 
tillstyrkt att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvm·sfi:ihet får räkenskapsåret 2014. 

Föreslås att kommunens ombud vid bolagsstämman ges instruktion för de beslut som ska fattas 
av bolagsstämman enligt bilaga l. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga l: Förslag till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma för Tingstyds Kom
munföretag AB. 

Nämndens/styrelsens beslut ska sidekas till 
Valda ombud 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 o o (vx) 0477 313 oo 

e-postjhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 171
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BILAGAl 

Förslag till 
INSTRUKTION FÖR KOMMUNENSOMBUD VID 2015 ÅRS ORDINARIE BOLAGS
STÄMMA FÖR TINGSRYDS KOMMUNFÖRETAG AB 

l. Formaliefrågor 

Ombudet ges rätt att själv besluta i fonnaliefrågoma: 
0 val av ordförande vid stämman 
0 upprättande och godkännande av röstlängd 
0 val av en eller två justeringspersoner 
e prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
0 godkännande av dagordningen 
0 framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

2. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Ombudet ges i uppdrag att fastställa upprättade förslag till resultaträkning och balansrälming. 

3. Disposition av bolagets vinst eller förlust 

Ombudet ges i uppdrag att godkänna att årets vinst balanseras i ny räkning. 

4. Ansvarsfrihet 

Ombudet ges i uppdrag att bevilja styrelsens ledarnoter och verkställande direktören ansvarsfri
het för 2014 års verksamhet. 

S.Arvoden 

Ombudet ges i uppdrag att besluta att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorema skall utges 
i enlighet med bestämmelsema om ersättning till kommunens förtroendevalda. 

Ombudet ges i uppdrag att besluta att arvode till den auktoriserade revisom och dennes ersättare 
skall utges i enlighet med styrelsens beslut. 

6. Val av styrelseledamöter och ersättare 

Ombudet ges i uppdrag att välj a styrelseledamöter och ersättare i enlighet med nya kommun
fullmäktiges beslut 2014-12-18, § 84. 

7. Val av ordförande och vice ordforande 

Ombudet ges i uppdrag att välja ordförande och vice ordförande i styrelsen i enlighet med nya 
kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18, §85. 

8. Val av lekmannarevisorer 

Ombudet ges i uppdrag att välja lekmannarevisorer i enlighet med bolagsordningen och kom
munfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer i bolaget. 

9. Val av revisor 

Ombudet ges i uppdrag att välja Yvonne Lundin, PWC, till revisor för perioden fram till slutet 
av första årsstämman 2016. 
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Bila ga Ks Au § 112 

~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2015-03-30 

TJÄNSTESKRIVELSE l (l) 

2015-03-24 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Val av ombud till 2015 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds 
Kommunföretag AB samt uppdrag till Tingsryds Kommunföretag AB 

Förslag till beslut 

l. Kommunfullmäktige utser BrittaLunden som kommunens ombud vid 2015 års bolags
stämma för Tingstyds Kommunföretag AB, med Ketmeth Götiz som ersättare. 

2. Kommunfuiimäktige uppdrar åt Tingstyds Kommunföretag AB:s styrelse att utse ombud till 
2015 års bolagsstämmor i dotterbolagen. 

Besl{rivning av ärendet 
Enligt kommunens företagspolicy ska fullmäktige utse ombud till bolagsstämmor i de kommu
nala företagen. Kommunen äger moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB (TlKAB), medan 
TIKAB i sin tur äger dotterbolagen Tingsty ds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB och Tingstydsbostäder AB. 

Föreslås att fullmäktige utser ombud till bolagsstämman i moderbolaget TlKAB och att TIKAB 
får i uppdrag att utse ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen. Föregående år utsågs kom
munfullmäktiges ordförande BrittaLunden till ombud vid TIKAB:s bolagsstämma med förste 
vice ordförande Kenneth Götiz som ersättare. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Nämndens/styrelsens beslut sim skickas till 
Valda ombud 
TitJ.gstyds Kommunföretag AB 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 1 2 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/ hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 14 

Val av ombud till 2015 års 
ordinarie bolagsstämma för 
Tingsryds kommunföretag AB 
samt uppdrag till 
Tingsryds kommunföretag AB 
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Tingsryds 
kommun 

mmunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

14 

Justerare 

§ 112 

Val av ombud till2015 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds 
kommunföretag AB samt uppdrag till Tingsryds kommunföretag AB 

Dnr 2015/126 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmälctige utser Bdtta Lunden som kommunens ombud vid 
2015 års bolagsstämma för Tingsryds kommunföretag AB, med Kenneth 
Görtz som ersättare 

2. K.ommunfullmälctige uppdrar åt Tingsryds kommunföretag AB:s 
styrels~ att utse ombud till 2015 års bolagsstämmor i dotterbolagen. 

J 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens företagspolicy ska fullmälctige utse ombud till 
bolagsstämmor i de kommunala företagen. Kommunen äger moderbolaget 
Tingsryds kommunföretag AB (TIKAB), medan TIK.AB i sin tur äger 
dotterbolagen Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB och Tingsrydsbostäder AB. 

Det föreslås att fullmäktige utser ombud till bolagsstämman i moderbolaget 
TIKAB och att TIKAB får i uppdrag att utse ombud till bolagsstämmorna i 
dotterbolagen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-03-24 

1ft v/ l 
Utdragsbestyrkande 

l 
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