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Vid sammanträdet ska ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen underteckna årsredovisningar. Om 
någon av ledamöterna inte är med vid mötet, var vänlig kontakta kommunsekreterare Jörgen Wijk 
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det fallet fredag den 11 mars. 

~~ 
~:terare 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 04 77-44100 
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Arende 3 

Uppföljning av 2015 

års verksamhet i de 

kommunala bolagen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

usterare 

§ 47 

Uppföljning av 2015 års verksamhet i de kommunala bolagen 
Dnr 2016/93 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2015 års verksamhet 
i de kommunala bolagen enligt protkollsbilaga. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i 
Tingsryds Kommunföretag AB och dess helägda dotterbolag 
Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB samt 
Tingsrydsbostäder AB under 2015 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen (6 kap 1 a och 1 b §§) ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje aktiebolag (som avses i 3 kap 16 a §) pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Dotterbolagen till Tingsryds Kommunföretag AB har till moderbolaget 
inkommit med redovisning om hur respektive bolags verksamhet under 
2015 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet. 

Tingsryds Kommunföretag AB har även upprättat en redovisning för den 
egna verksamheten. Tingsryds Kommunföretag har i beslut 2016-03-04 
funnit att den egna och dotterbolagens verksamhet för 2015 har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna och varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds Kommunföretag AB, beslut§ 5, 2016-03-04 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRJVELSE 1(1) 

2016-03-01 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Uppföljning av 2015 års verksamhet i de kommunala bolagen 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2015 års verksamhet i de kommunala bola
gen. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i Tingsryds Kommunföretag 
AB och dess helägda dotterbolag Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB samt Tingsrydsbostäder AB under 2015 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen (6 kap 1 a och 1 b §§) ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje ak
tiebolag (som avses i 3 kap 16 a §) pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Dotterbolagen till Tingsryds Kommunföretag AB har till moderbolaget inkommit med redovis
ning om hur respektive bolags verksamhet under 2015 har utförts inom ramen för de kommu
nala befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet. Tingsryds Kommunföretag AB 
har även upprättat en redovisning för den egna verksamheten. Tingsryds Kommunföretag har 
beslut 2016-03-04 funnit att den egna och dotterbolagens verksamhet för 2015 har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna och varit förenlig med de fastställda kommunala än
damålen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds Kommunföretag AB, beslut 2016-03-04. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tingsryds Kommunföretag AB 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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r:.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-03-04 

Justerare 

§ 5 

Utvärdering av kommunalt ändamål 
Dm 2016/92 099, Dm 2016/94 099, Dm 2016/95 099, Dm 2016/96 
099 

Beslut 

1. Styrelsen finner att den egna och dotterbolagens verksamhet under 
2015 varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och 
har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Styrelsen lämnar över handlingarna till kommunstyrelsen för beslut 

Beskrivning av ärendet 

Uppföljning av det kommunala ändamålet i verksamheterna för bolagen i 
kommunkoncernen har redovisats av bolagens VD:ar. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av det kommunala ändamålet i verksamheterna för 
Tingsryds Energi AB 
Uppföljning av det kommunala ändamålet i verksamheterna för 

· Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Uppföljning av det kommunala ändamålet i verksamheterna för 
Tingsrydsbostäder AB 
Uppföljning av det kommunala ändamålet i verksamheterna för 
Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;) k.ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

Tingsryds kommunföretag AB 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2016-02-29 

Tingsryds kommunföretag AB 

Styrelsen finner att Tingsryds kommunföretag ABs verksamhet 2015 har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen som utförts inom ramen för de kommunala 
befo genhetema. 

Det kommunala ändamålet 

Bolaget har som ändamål att nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av 
kommunala resurser 

Målet har nåtts under 2015 genom att dialog med dotterbolagen och ett antal strategimö
ten med dem. Detta i syfte att få helhetssyn på verksamheterna och deras ekonomiska 
situation. Tingsryds Kommunföretag AB har inbjudit kommunens ägarrepresentanter 
för en gemensam dialog gällande bolagets uppdrag 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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eab 

Postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

2016-02-25 1 (1) 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av bolagets ändamål 2015 

Bolagets verksamheter har som ändamål att medverka till att utveckla näringslivet 
och till ett attraktivt boende. 

Som :fjärrvärmeleverantör skall vi vara ett tryggt alternativ både vad gäller leverans
säkerhet som konkurrenskraftiga priser och dessutom vara ett bra miljöval. 
Som delägare i det regionala bredbandsbolaget Wexnet skall vi verka för att främja 
utbyggnaden av bredbandsnätet. 
Såväl leveranssäkerhet som miljöpåverkan stärks ytterligare genom investeringen i 
ytterligare en biobränslepanna vid värmeverket i Tingsryd. Utbyggnaden av fjärr
värmenätet har fo1tsatt med anslutning av både näringsfastigheter och villor. Våra 
taxor är konkurrenshaftiga i jämförelse med fjärrvärmeföretag i närområdet men 
också i jämförelse med riket. 

Bredbandsverksamheten fortsätter att utvecklas väl med en jämförelsevis bra kund
tillströmning. Det nationella målet för bredbandsutbyggnaden om 90 % täckning 
utgör en utmaning för samtliga parter att samverka, för att detta skall uppnås senast 
2020. 

Per-Åke Claesson 

Besöksadress 
Torggatan 10 B 

Telefon 
0477-441 00 

E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgiro 
5834-6784 

Postgiro 
17 25 59 - 7 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

2016-03-07 

§ 11 

Kommunala ändamålet 

Beslut 

1. Godkänna skrivelse angående det kommunala ändamålet. 

2. Omedelbar justering av protokollet. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke Janen redogör för förslag till skrivelse angående det kommunala 
ändamålet (bil. 2). 

Utdrags bestyrkande 
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~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 2016-03-04 

Tingsrydsbostäder AB 

Det kommunala ändamålet verksamhetsåret 2015 

Tingsrydsbostäder AB har som syfte och verksamhetsmål att inom Tingsryds kommun verka 
för en god bostadsförsörjning. Styrelsen för Tingsrydsbostäder AB anser att målet har 
uppnåtts genom att tillhandahålla attraktiva och prisvärda bostäder med de ekonomiska 
förutsättningar som bolaget har. Bolaget tillhandahåller en god service, förutsättningar för en 
god integration och en bra och hållbar miljö genom sunda och energisnåla byggnader. 
Hyresnivån i beståndet överstiger inte medelnivån för jämförbara bostadsföretag. 

Tingsrydsbostäder AB 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
Skyttegatan 4B 
Tingsryd 

Telefon 
0477-44100 vx 

E-post 
tingsrydsbostader@tingsryd.se 
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Tingsryds Utvecklings- och Fastighets AB 

Det kommunala ändamålet 

Bolaget har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva, uthyra, förvalta och uppföra 

fastigheter. Därigenom ska bolaget tillgodose näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler, med 

målsättning att hyresgästen så småningom ska överta ägandet av fastigheten. Bolaget ska även i 

övrigt främja näringslivet i kommunen. 

Bolaget verkar tillsammans med Tingsryds Industristiftelse för att aktivt se till så att det kommunala 

ändamålet uppfylls. Inom ramen för detta ändamål har bolaget tillsammans med Industristiftelsen 

under året, utöver löpande förvaltning och uthyrning, även förvärvat och avyttrat fastigheter. Under 

2015 så avyttrades fastigheten Tingsryd 1:66, Tingsryds Tryckeri, till hyresgästen. Fastigheten, 

Tingsryd 4:95, Tingsrydstravet, köptes under året av kommunen med målsättning att verksamheten 

på anläggningen ska återupptas och breddas, samt att dra nytta av tidigare gjorda offentliga 

investeringar. 

Bolaget har även fört dialog med flera hyresgäster och externa bolag omförsäljning av fastigheter, 

vilket troligtvis kommer att ske under 2016. Bolaget har genom tätt samarbete med kommunens 

utvecklingsavdelning arbetat för att främja näringslivet i övrigt. 
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Arende 4 
0 

Arsredovisning 2015 

Tingsryds Energi AB 

10



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

§ 48 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Energi AB 
Dnr 2016/83 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

9 (47) 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning 2015 för Tingsryds Energi. 

usterare 
~c?' 1/A 

V 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB avger årsredovisning 2015. 

Besluts underlag 

Årsredovisning Tingsryds Energi AB 

tp 
,i 

11



r:iJ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-03-04 

Justerare 

§6 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Energi AB 
Dnr 2016/83 042 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2015 för Tingsryds Energi AB. 

2. Styrelsen översänder årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi avger årsredovisning för 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Energi AB 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) 

-~ .... 

. ''. ·, 
·' . 

2016-02-25 

§3 

• , .. 
1 i: ·!Arsredovisning och verksamhets berättelse för å~ 2015 

2016.042.01/02 

Styrelsens beslut 

... : . ';LI Styrelsen godkänner Tingsryds Energi '.Ä,~:s års~~dov'isning ocli 
verksamhetsberättelse för år 2015 (~ilaga.1). : . : 

Beskrivning av ärendet 

·.·Förslag till årsredovisning och verksamhetsberättelse-för 2015 hai; upp-
, .. rättats~ Verkställande direktören lämnar en redogörelse vid samm~nträdet. 

Beslutsunderlag 

... ·, .. :·, ... . :. ·:· ... _ ·>Föfälåg till årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015. 

Beslutet sJ<lckas till 
TIKAB 
Ekonomiavdelningen 

-r·r7 
I ~__.> 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 
2016-02-25, § 3 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

får härmed avge 

Årsredovisning 

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 

Innehåll: 
Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Kassaflödesanalys 
Noter 
Underskrifter 

sida 
1 
5 
6 
8 
9 
17 
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1 (17) 
. TinQs1'yds e11er1c.;ii AB 

Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds energi AB fru: härmed avge 

följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015: 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds energi AB är ett ett helägt 
dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB 
som i sin tur ägs till 100% av Tingsryds 
kommun. 
Verksamheten omfattar produktion och 
distribution av :fjärrvänne. Därutöver är 
bolaget, tillsammans med Lessebo kommun, 
Alvesta Energi AB och Växjö Energi AB, 
delägare i Wexnet AB som bedriver 
bredbandsverksamhet. 

Styrelsen 

Tingsryds kommunfullmäktige utser fem 
ledamöter med suppleanter till bolagets 
styrelse. 

Tomas Blomster (s) ordf (Gunnar Fransson) 

Ingrid Johansson (s) (Christel Blondin) 

Per-Axel Persson (m) 

Dag Runesson ( c) 
Mats Wembo (c) 

(Carl-Henrik 
Henmalm) 
(Cecilia Cato) 
(Olof Andersson) 

Per-Åke Claesson är verkställande direktör. 
Styrelsen har under året haft sju Styrelse
möten. 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv finns som bland annat reglerar 
vilka frågor som skall prövas av ägaren. 
Styrelsen fastställer årligen arbetsordning och 
en vd-instruktion som förtydligar vd:s ansvar. 

Revisor 

Av bolagsstämman utsedda revisor: 

Yvonne Lundin, auktoriserad revisor 

Martina Holm, auktoriserad revisor (suppleant) 

Lekmannarevisorer 

Sven-Erik Svensson 

Börje Johansson 

Lars-Erik Svensson 

Hans-Olof Johansson 

Kerstin Petersson 

Fjärrvärmeverksamheten 

Försäljningen av :fjärrvänne har varit något 
högre än under 2014 till följd av nya 
anslutningar och kallare väderlek. Jämfört med 
ett väderleksmässigt normalår har dock även 
2015 varit varmare än normalt. 

Ar 2015 2014 
Tingsryd 25,0 GWh 24,9 GWh 
Linneryd 3,0 GWh 3,0 GWh 
Urshult 5,6GWh 5,4 GWh 
Väckelsång 2,0GWh 2,0GWh 

Utbyggnadsprojekten under avslutningen av 
2014 innebär ökande leveranser under 2015. 
Under året har mindre utbyggnadsprojekt 
genomförts i Tings1yd utmed Storgatan och 
Norrgatan samt utmed Björkvägen i Urshult. 
Därutöver har det befintliga nätet förtätats med 
ett antal mindre förbrukare. 
Kompletteringen av vår anläggning i Tingsryd 
med ytterligare en biobränslepanna kommer att 
minska sårbarheten vid driftstörningar. 
Kapacitetsökningen medför också att vi kan 
uppnå vårt miljömål, att helt basera vår 
produktion på förnyelsebara bränslen från 
lokala leverantörer. Vi är nöjda med projektets 
genomförande, såväl kostnadsramar som 
tidsramar har följts. Under inledningen av 
2016 genomförs de avslutande 
prestandaproven och slutbesilctningen. 

Ett nytt avtal om värmeleveranser i Urshult 
gäller från och med 1 oktober 2015. 
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Totalt har ytterligare 11 anläggningar anslutits 
och uppgår nu till 405 st. 
Bolagets verksamhet är försäkrad för både 
egendomsskada och för intäktsbortfall till följd 
.av avbrott i driften. 

Underhåll 

Med ytterligare en biobränslepanna vid 
vänneanläggningen i Tingsryd kan vi framöver 
genomföra längre underhållsstopp utan 
merkostnader för oljedrift. Vi har därför 
genomfört ett kortare underhållsstopp än 
normalt under 2015. Dessutom får vi en 
tekniskt mer optimal drift av den befintliga 
pannan. Den milda väderleken med jämna 
temperaturer under vintem och det kortare 
underhållsstoppet har medfört att den totala 
oljeförbrukningen varit väsentligt lägre 
61,48 m3 (91,68 m3). Den löpande tillsynen och 
skötseln av värmeanläggningen i Väckelsång 
har förenklats genom ändrad biobränslemix. 
Få driftsstörningar utöver avstängningar i 
samband med planerade ledningsarbeten hi:i.r 
förekommit. 

Miij öpåverkan 

Under året har verksamheten vid värmeverket i 
Tingsryd ändrats, från en tillståndspliktig 
verksamhet med länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet till en amnälningspliktig 
verksamhet med plan- och miljökontoret som 
tillsynsmyndighet. Verksamheten har bedrivits 
utan anmärkningar. Verksamheten vid 
värmeanläggningen i Väckelsång har också 
fungerat bra. Miljörapporter för driften av våra 
värmeanläggningar lämnas årligen till plan
och miljökontoret. 

Bredbandsverksamheten 

Utbyggnaden av stamnätet för bredbandet 
sker sedan den 1 maj 2013 av det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet. De problem som 
drabbade Wexnet till följd av brister i den 
tekniska utrustningen i kombination med stark 
kundtillströmning och kraftigt ökande 
datamängder är nu åtgärdade. 
Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas 
väl. Ytterligare 213 kunder har anslutits under 
2015, en hög nivå inom Wexnets verksamhets
område. En kontaktperson har utsetts för 
bredbandsutbyggnaden som kommer att 
fungera som länk mellan de parter som är 
involverade, kommun, Teab, bredbands
föreningar, Wexnet m fl. 
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Den rättsliga processen rörande de 
investeringar som gjordes före den 1 maj 2013 
på PTS-sträckan Tingsryd-Lessebo är inte 
avslutad och därmed inte heller den slutliga 
ekonomiska regleringen. 

Personal 

Tingsryds energi AB har egen personal som 
ansvarar för den dagliga driften av 
verksamheten: 

VD, 100 % av heltid. 
Ekonom, 80 % av heltid. 
Två driftstekniker, 100 % av heltid. 

Driftteknikerna ingår tillsammans med 
fastighetstekniker från Stiftelsen Kommunhus 
och Tingstydsbostäder AB i en gemensam . 
beredskaps grupp. . 
Fakturerings- och debiteringstjänster köps från 
Tings1yds kommuns ekonomiavdelning. 

Förväntad framtida utveclding 

Fjärrvärme 

Kompletteringen av värmeanläggningen i 
Tingsryd med ytterligare en biobränslepanna 
innebär att Teab kan uppfylla bolagets 
långsiktiga mål, att basera vår fjärrvärme
produktion på förnyelsebara energikällor. 
Oljepannorna kommer då främst att utgöra 
reservkraft vid driftstörningar. Vid vissa 
toppbelastningar kommer vi dock inte helt att 
kunna undvika att använda olja även framöver. 
Driften av vänneanläggningen i Tingsryd har 
fungerat väl under många år med låga 
underhållskostnader. Successivt ökar nu 
behovet av mer kostnadskrävande 
underhållsåtgärder. Ett nytt inköpsavtal om 
värmeleveranser i Urshult har medfört att 
planerad pannanläggning senarelagts. 
Tidsramen för denna typen av projekt gör att vi 
snart måste återuppta arbetet med att överväga 
olika handlingsalternativ för att trygga 
värmeleveranserna. 

Utredningar genomförs kontinuerligt för att 
utöka och förstärka ledningsnätet. 

Prisutvecklingen på biobränslen har varit stabil 
under några år och vi ser inga tecken på någon 
förändring i ett kortare perspektiv. Den 
investering som nu genomförs i en ny 
biobränslepanna bedöms inte i sig nämnvärt 
påverka :fjärrväimetaxorna. Utfasningen av 
systemet med återbetalning av energiskatter 
kommer att öka fjätTVärmens konkuD"enskraft 
för tillverkningsindustrin. _ 

. ~/,,/_ .. /_/1~.,; 
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Bredband 

Vi är övertygade om att samgåendet i ett 
regionalt bredbandsbolag var nödvändigt. 
Tidigare beslutade stamnätsutbyggnader är i 
huvudsak genomförda. 
För att uppnå det nationella målet om 90 
procents täckning senast 2020 krävs 
kompletterande utbyggnader. 

Omsättning och resultatutveckling 

Omsättningen uppgick till 21,8 mkr 
(22,3 mkr) Av denna svarar fj än-värme
verksamheten för 21,7 mkr(22,0) mkr och 
bredbandsverksamheten för 0,1 mkr (0,3 mkr). 
Trots intäktsbortfall till följd av ytterligare ett 
år med varmare väderlek än normalt kan vi 
redovisa ett bra resultat. Efter fmansiella poster 
uppgick resultatet till 3,15 mkr (3,76 mkr) 
Resultatet är visserligen något lägre än 
föregående men då var intäkterna av 
engångskaraktär väsentligt högre än under 
2015. Kallare väderlek än föregående år, nya 
kunder, lägre oljeförbrukning och ett kortare 
underhållsstopp har bidragit positivt till årets 
resultat. För fjärrvärmeverksamheten utnyttjas 
det låga ränteläget för att successivt omsätta 
befintliga lån till lägre räntor. 

Nedskrivning för befarade kundförluster har 
gjorts med 30 tl<r. 
Intäkter av engångskaraktär, anslutningsav
gifter uppgick till 294 tkr (1 693 tkr). 

För bredbandsverksamheten redovisas ett 
överskott om 216 tlcr (370 tkr). Det lägre 
resultatet är en följd av fallande statslåneräntor 
som kortsiktigt påverkar resultatet negativt. 

Investeringar (tkr) 

Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmedistribution 

Bredbandsnät 

Övriga investeringar 

Förändring pågående 
nyanläggningar 

2015 2014 

12 896 
1176 

12 455 

385 
1231 

561 

Förslag till vinstdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står en 
balanserad vinst om 830 615 kronor. Styrelsen 
och verkställande direktören föreslår att 830 
615 lcronor balanseras i ny räkning. 
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Vad beträffar företagets resultat och ställning i 
övrigt hänvisas till efterföljande resultat
räkning med tillhörande bokslutskommentarer. 

Redovisning av bolagets ändamål 2015 

Bolagets verksamheter har som ändamål att 
medverka till att utveckla näringslivet och till 
ett attraktivt boende. 

Som fjärrvärmeleverantör skall vi vara ett 
tryggt alternativ både vad gäller leverans
säkerhet som konkurrenslcraftiga priser och 
dessutom vara ett bra miljöval. 
Som delägare i det regionala bredbands bolaget 
Wexnet skall vi verka för att främja ut
byggnaden av bredbandsnätet. 

Såväl leveranssäkerhet som miljöpåverkan 
stärks ytterligare genom investeringen i 
ytterligare en biobränslepanna vid värmeverket 
i Tings1yd. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet 
har fmisatt med anslutning av både närings
fastigheter och villor. Våra taxor är 
konkmTenslcraftiga i jämförelse med 
fjärrvänneföretag i närområdet men också i 
jämförelse med riket. 
Bredbandsverksamheten fmisätter att utvecklas 
väl med en jämförelsevis bra kundstillström
ning.' Det nationella målet för bredbands
utbyggnaden om 90 % täckning utgör en 
utmaning för samtliga parter att samverka, 
för att detta skall uppnås senast 2020. 

Styrelsens yttrande över det lämnade 
koncernbidi·aget 

Det uppbokade koncembidraget reducerai
bolagets soliditet till 37,6%. Soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt 
bedrivs med lönsamhet betryggande. 
Likviditeten i bolaget bedöms kunna 
upprätthållas -på en likaledes betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att koncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina för
pliktelser på kort och lång sikt, ej heller att 
fullgöra erforderliga investeringar. 
Koncernbidraget kan därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförs i ABL, 17 kap 3 
§ 2-3 st. (försiktighets.regeln). 

--(7 
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2015 2014 2013 2012 

Ekonomi 

Omsättning (tkr) 21 823 22 230 23 880 24 528 20380 

Resultat efter finansiella poster 3 365 4136 1 468 2433 2490 

Balansomsh.Jtning 111 442 102 433 101 241 99 715 71 376 

Soliditet 37,6 37,4% 34,6% 32,3% 42,7% 

Investeringar 14 072 1 617 3 673 26166 3 016 

Personal 

Antal årsarbeten 3,8 3,8 4,8 4,8 4,8 

Personalkostnad, tkr 2 568 2495 3 029 2 850 2491 

Personalkostnad i % av omsättningen 11,8% 11,2% 12,69% 11,84% 12,22% 

Sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 4% 0,4% 4,8% 0,6% 2,0% 

Verksamheten 

Energileveranser /GWh) 35,6 35,3 37,94 35,6 39,1 

Anslutna" fastigheter 405 394 383 373 356 

Fjärrvärmeutbyggnad (m) 325 400 1 100 790 443 

Fem år i sammandrag (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

Rörelseintäkter . 21 823 22300 23 880 24 528 20 380 

Rörelsens kostnader -14 160 -13 688 -17 580 -16 237 -13 516 

Avskrivningar -4 024 -4 189 -4 251 -4482 -3 747 

Rörelseresultat 3 639 4423 2 049 3 809 3118 

Räntenetto -275 -287 -581 -1 376 -627 

Resultat efter finansiella poster 3 364 4136 1 468 2433 2490 

Bokslutsdispositioner -3 364 -4136 -1 468 -2 433 -2409 

Beräknad skatt 0 0 0 0 0 

Nettoresultat 0 0 0 0 0 

BALANSRÄKNING 

Tillgång1c1r. 

Anläggningstillgångar 96 959 86 611 89 431 88 747 64147 

Omsättnlngstillgångar 14483 15 522 11 810 10 968 7229 

Kassa och bank 0 0 0 0 

Summa tillgångar 111 442 102 433 101 241 99 715 72376 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 1 333 1 333 1 291 1 291 1291 

Obeskattade reserver 50688 47 404 43 360 41 956 39 608 

Avsättningar 12 12 0 0 0 

Långfristiga skulder 53 025 48 925 49 825 51 500 28 000 

Kortfristiga skulder 6 384 4 760 6 765 4 968 2477 

Summa eget kapital och skulder 111 442 102 433 101 241 99 715 71 376 

//s --\_ -:1 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Nettoomsättning 
övriga intäl<ter 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Avskrivning utöver plan på maskiner o inventarier 

Koncernbidrag 

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 

Arets resultat 
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Not 2015 2014 

4 20 981 21422 

843 878 

21 823 22 300 

5 -7 648 -7 117 

6 -3 944 -4 076 

3 -2 568 -2 495 

8 -4 024 -4189 

3 639 4423 

8 800 1 038 

8 -1 075 -1 325 

3 365 4136 

-3 285 -4 044 

-80 -92 

0 0 

0 0 

0 0 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 
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Balansräkning 

Belopp I tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 10 6 732 6 999 

Maskiner och andra tekniska anläggningar fjärrvärme 11 46 463 48 535 

Maskiner och andra tekniska anläggningar bredband 12 0 0 

Inventarier 13 . 391 460 

Pågående nyanläggning 14 14 072 1 617 

67 659 57 611 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier Wexnet AB (77 381 aklier, (7.74%)) 11 785 11 785 

Reversfordran Wexnet AB 17 053 17 053 

UppskJ.ute~ skattefordran 462 462 

29 300 29 300 

Summa anläggningstillgångar 96 959 86 911 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 15 381 299 

381 299 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 4193 6 342 

Fordran kommunen 17 7705 7714 

Plusgiro 949 0 

övriga fordringar 16 1 256 1167 

14 103 15223 

Summa omsättningstillgångar 14 483 15 522 

SUMMA TILLGÅNGAR 111 442 102 433 
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Tingsryds energi 
Drg.nr 556132-8013 
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Balansräkning 

Beloep i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital (kvotvärde efter 2 500 aktier) 18 500 500 

Bundna reseiver 

Reservfond 2 2 

502 502 

Fria rese,ver 

Balanserad vinst 831 831 

Aret resultat 0 0 

831 831 

Summa eget kapital 1 333 1 333 

Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på 

maskiner och inventarier 50 688 47404 

Summa obeskattade reserver 50 688 47404 

Avsättningar 

Uppskjuten skatt 12 12 

Summa obeskattade reserver 12 12 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut, långfristig del 19 53 025 48 025 

Summa långfristiga skulder 53 025 48 025 

Kortfristiga skulder 

Skulder kreditinstitut, kortfristig del 19 0 900 

Skuld checkkonto 0 148 

Leverantörsskulder 2 097 431 

Övriga skulder 20 2 331 2 718 

Ueplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 1 956 1 463 

Summa kortfristiga skulder 6 384 5 660 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 111 442 102 ~33 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelse lnaa Inga 
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Tingsryds energi AB 
556132-8013 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Förändring av varulager 

Förändring av kortfristiga rörelsefordringar 

Förändring av fordran kommunen 

Förändring av kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av anläggningstillgångar 

Förvärv av finansiell anläggningstillgång 

Försäljning av finansiell anläggningstillgång 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Flnansieringsverksamheten 

Förändring av långfristig låneskuld 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Erhållen ränta 

Betald ränta 

Not 

7 

15 

17 

14 

19 
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2015 2014 

3 364 4136 

-80 -92 

4024 4189 

7309 8233 

-82 18 

1112 -293 

9 -3 437 

1625 -2 004 

9 973 2 517 

-14 072 -1 617 

·14 072 ·1 617 

4100 -900 

4100 -900 

0 0 

0 0 

0 0 

894 1151 

919 1167 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Not 1 - Redovisningsprinclper 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tlllämpnlng av årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovsiningen: 

Resultaträkning 

Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar energi- och anslutningsavgifter från fjärrvärmeverksamheten. 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 Nettoomsättning. 

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

Avglftsbestämda penslonsplaner 
Avgifts bestämda penslonsplaner 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 pensionsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda penslonsplaner. 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av pensions premier. Dessa redovisas 
som avgiftsbestämda penslonsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tlllgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivningen beräknas på det avskrivnlngsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens 
anskaffnlngsvärde, I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade 
på avtal skrivs av över avtalstiden. 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

· V~rmeverksbyggnader 
s·\oinrnar, Fasader yttertak 
ÖV(igt 

Markanläggningar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
!nventarier 

Nedskrivningar 

25 år 
25 år-
20 år 
20 - 25 år 
10- 20 år 

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 

· , . När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat; görs en prövning av nedskrivnlngsbehov. 
, Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärd el. 
Vid qedömning 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.I resultaträkningen redovisas nedskrivningar 
och återföringar av nedskrivningar I den funktion där tillgången nyttjas. 

· Leasingavtal 
· Sämtligi,i leaslngavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyres avtal), oavsett om 

a\11.alen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Koncernbidrag 
Saf)ltllga lämnade och erhållna koncernbidrag.redovisas som bokslutsdispositioner. 

_Internförsäljning och inköp (tkr)' 

Försäljning 
Inköp 
Summa 

2016 
10 274 
-1054 
9220 

2015 
10 268 

-594 
9674 

Enligt upprättat avtal om köp av tjänster sker debitering efter respektive parts självkostnader. 
Fjärrvärmeavgifter faktureras enligt gällande prislistor. 
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Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
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 tlllförlltllgt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Korttldslnventerler och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår Inköps priset 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 
konsulttjänster. 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 
TIiikommande 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 
anskaffnlngsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. övriga tillkommande utgifter kostnads förs 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 låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 
Allmänna principer 
Finansiella Instrument redovisas initialt till anskaffnlngsvärde vilket motsvarar Instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktlonskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. 
Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. 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. Leverantörsskulder 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 tillgångar och 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 tjänster direkt till 
kredittagararen 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. 

Varulager 
Varulager utgörs av olja och värderas på balansdagen till sista inköpspris. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. lnkomstsRatt 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. 
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Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till föijd 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 alt 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. 

Not2 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 som 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 över 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. 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not3 . 

Fjärrvl:lrme 

Personalkostnader 

Löner och ersättningar 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

Bredband 
Löner och ersättningar 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

2015 

1 682 

812 

216 
2494 

53 
21 

0, 1 
74 

Vd har rätt till 12 månaders full lön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från 

VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 

Bolaget har fyra anställda motsvarande 3,8 heltidstjänster. Fakturerings- och debiterings tjänster 

köps från Tingsryds kommun. Personal från Stiftelsen Tlngsrydsbostäder och Tingsrydsbostäder AB ingår 
I beredskapsgruppen. 

Not 4 • Nettomsättning per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Energiavgifter 
Anslutningsavgifter 

Bredband 
Nätavgifter 
Anslutningsavgifter 

Not 5 • Råvaror och förnödenheter fjärrvärme 

Biobränsle 
Inköpt energi 
Olja 

Not 6 • övriga externa kostnader 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmedistribution 
Administration fjärrvärme 

Bredband 
Nätverksam het 
Administration bredbandsverksamhet 

2015 

20 686 

294 
20 981 

0 

2015 

4 662 
2427 

559 
7 648 

2015 

2 779 
543 
548 

3 870 

74 
74 
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2014 

1550 

598 
68 

2148 

250 
97 
0 

347 

2014 

19 728 

1 693 
21 421 

0 

2014 

4 354 
1 891 

872 
7117 

2014 

2172 
1 281 

278 
3 731 

-10 

355 
345 
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Not 7 - Av- och nedskrivningar 

Fjärrvärme 
Byggnader och markanläggningar 
Maskiner och tekniska anläggningar 
Inventarier 

Nedskrivning carport och garage 

Summa av- och nedskrivningar fjärrvärme 

Bredband 
Tekniska anläggningar 

2015 

437 
3 518 

69 
4 024 

0 

4024 

0 
0 

Not 8 - Finansiella intäkter och kostnader per rörelsegren 
2015 

Fjärrvärme 
Ränteintäkter 19 

19 

Räntekostnader -452 
Borgensavgift -102 
övriga finansiella kostnader -1 

.555 

Bredband 
Ränteintäkter 781 

781 

Räntekostnader -442 
Borgensavgift -78 

·520 

Not 9 - Rörelsens intäkter och kostnader per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamhetens intäkter 
Rörelsens driftskostnader 
Rörelsens av- och nedskrivningar 
Finansiella poster 

Bredband 
Bredbandsverksamhetens intäkter 
Rörelsens driftskostnader 
Rörelsens avskrivningar 
Finansiella poster 

2015 

21 794 
-14 086 

-4 024 
-536 

3148 

29 

-74 

261 
216 
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2014 

429 
3472 

70 
3 971 

218 
218 

4189 

0 
0 

2014 

80 
80 

-689 
-98 

-1 
-788 

958 
958 

-461 
-76 

.537 

2014 

22 007 
-13 344 
-4189 

-708 
3 766 

294 

-345 

370 
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Not 10 • Byggnader, mark och markanläggningar fjärrvärmeverksamheten 
(Taxerad som specialenhet) 2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Utrangering garage 
Omklassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Arets avskrivning enligt plan 
Omklassicificering 

Nedskrivningar 
Vid årets början 
Omklassificering 

Redovisat värde vid årets slut 

10 990 

-218 
170 

10 943 

-3 774 
-437 

-4 211 

-218 
218 

0 

6 732 

Not 11 - Maskiner och andra tekniska anläggningar fjärrvärme 
2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar 
Omklassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enligt plan 
Omklassificering 

Redovisat värde vid årets slut 

81 790 

1 446 
83 237 

-33 255 

-3 518 

-36 773 

46463 

Not 12 • Tekniska anläggningar bredband 
2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 
Avyttringar 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 
Vid årets början 
Arets avskrivning enl plan 
Arets avyttringar 

Redovisat värde vid årets slut 

0 

0 

0 

0 

0 

10 990 

10 990 

-3 344 
-429 

-3 774 

0 
-218 
-218 

6 999 

2014-12-31 

80 734 

1 056 
81 790 

-29 783 

-3 472 

-33 255 

48 535 

2014-12-31 

0 

0 

0 

0 

0 
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Not 13 - Inventarier fjärrvärme 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Justering enligt K3-reglerna 
Avyttringar 

Ackumulerade avskrivningar en! plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enl plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 14 - Pågående nyanläggningar 

Fjärtvärme 
Vid årets början 
Investeringar 
Omklassificeringar 

Bredband 
Vid årets början 
Investeringar 
Omklassificeringar 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 15 - Varulager 

Eldningsolja värmeverket Tingsryd 
47,96 m3 x 7 486 kr) 

Eldningsolja närvärmeverk Väckelsång 
2,904 m3 x 7 486 kr 

Not 16 - Övriga fordringar 

Skattekonto 
Skattefordringar 
Skattefordran ROT-avdrag 
Upplupen ränta reversfordran Wexnet 
Fordran utförda arbeten pelletspanna Konga 
Interimsfordringar leverantör 
övriga fordringar 

2015-12-31 

1 142 

1142 

-681 

-69 
-751 

391 

2015-12-31 

1 617 
14072 
-1 617 
14 072 

0 

0 

14 072 

2015-12-31 

359 

22 
381 

2015-12-31 

3 
20 

781 
452 

1 256 
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2014-12-31 

· 1 089 

53 

1142 

-612 

-70 
-681 

460 

2014-12-31 

1 056 
1 617 

-1 056 
1 617 

0 

0 

1 617 

2014-12-31 

260 

39 
299 

2014-12-31 

78 
61 
53 

958 

16 

1167 
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Not 17 - Fordran kommunen 

Bolaget har avtal om att nyttja Tingsryds kommuns checkräkningskredit med en kreditlimit 
om 5 mkr. 

Not 18 - Eget Kapital· 
Aktie- Reserv-
kapital fond 

Eget kapital 2015-01-01 enligt K3 500 2 
Arets resultat 0 0 
Eget kapital 2015-12-31 500 2 

Not 19 - Lånesammandrag 
Låne-

Förfallodag Ränta belopp 

2016-09-12 Rörlig 10 000 

2016-02-12 2,16% 20 025 

2020-06-01 0,93% 13 000 

2017-09-25 2,73% 10 000 
53 025 

Not20 - Övriga skulder 
2015-12-31 

Moms redovisningskonto 682 
Personalens källskatt 46 
Skuld Tingsryds kommun avseende bredband Tingsryd-Lessebo 1 603 

2 331 

Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2015-12-31 

Pensioner 77 
Arbetsgivaravgifter 49 
Semesterlöneskuld till anställda 153 
Upplupna löner 47 
Upplupna utgiftsräntor 71 
Interima leverantörsfakturor 1 559 

1 956 

16 (17) 

Fritt eget Summa eget 
kapital kapital 

830 1 332 
0 .0 

830 1 332 

Amortering 
2016 

0 

2014-12-31 

1 073 
42 

1 603 
2 718 

2014-12-31 

78 
46 

121 
28 
96 

1 094 
1 463 
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~Tingsryds 
\:.!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

R' 

§ 49 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Dnr 2016/86 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning 2015 för Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB avger årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

I Otdrag,,bestyrkande 
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~Tingsryds 
"!!:) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-03-04 

Justerare 

§7 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Dnr 2016/86 042 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2015 för Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB. 

2. Styrelsen översänder årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB avger årsredovisning för 2015. 

Besluts underlag 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-02 

§ 8 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2015. 

Ekonomen informerar om Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015 (bilaga 1). 

Styrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning och verksamhets berättelse 
2015 (bilaga 1) för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

att översända årsredovisningen och verksamhetsberättelse till revisorerna och 
Tingsryds kommunföretag AB. 

Utdrags bestyrkande 
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Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

får härmed avge 

Årsredovisning 

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 

Innehåll: 

F örvaltningsberättelse 

Nyckeltal 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Kassaflödesanalys 
Noter 
Underskrifter 

sida 
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5 
6 
8 
9 
17 
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TINGSRYDS UTVECKLING 
OCH FASTIGHETS AB 
Org nr 556730 - 6583 

ÅRSREDOVISNING 

1(17) 

Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 

FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är 
ett kommunalt dotterbolag till Tingsryds 
Kommunföretag AB som ägs av Tingsryds 
kommun. Styrelsen har sitt säte i Tingsryd. 
Bolagets verksamhet är att förvärva, uthyra 
och förvalta fastigheter. 

Ordinarie ledamöter 

Styrelsen i Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB är utsedd av 
kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. 

Styrelsen har haft följande sammansättning 
2015. 

Mikael Jeansson (s), ordf 
Karin Nilsson ( c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 
Lennart F ohlin ( c) 

Suppleanter 

Greenleaves Andersson (s) 
Lena Rundqvist (s) 
Kenneth Görtz (m) 
BjömElmqvist (c) 
Marie-Louise Hilmersson ( c) 

Styrelsen har under perioden haft 
11 sammanträden. 

Verkställande direktör fr o m 
2015-01-01 är Thomas Mattsson. 

Revisorer 

Av bolagsstämman utsedd revisor: 
Yvonne Lundin, auktoriserad revisor 

Lekmannarevisorer 

Börje Johansson 
PeterKoch 
Kerstin Petersson 
Sven-Erik Svensson 
Lars-Erik Svensson 

Redovisning av bolagets ändamål 

Bolaget har som ändamål att inom 
Tingsryds kommun förvärva, uthyra och 
förvalta fastigheter samt att på dessa, i 
förekommande fall, uppföra byggnader, allt 
i syfte att tillgodose näringslivets behov av 
ändamålsenliga lokaler, med målsättning 
att hyresgästen så småningom ska överta 
ägandet av fastigheten, samt i övrigt främja 
näringslivet i kommunen. 

Bolaget verkar tillsammans med Tingsryds 
Industristiftelse för att aktivt se till så att 
det kommunala ändamålet uppfylls. Inom 
ramen för detta ändamål har bolaget under 
året utfört löpande förvaltning och 
uthyrning. Bolaget har även fört dialog 
med flera hyresgäster om att överta ägandet 
av fastigheten. Bolaget har verkat för att 
främja näringslivet i övrigt genom sitt täta 
samarbete med kommunens näringslivs
utvecklare. 
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Allmänt om verksamhet 

Under året har inga fastigheter avyttrats 
eller förvärvats och ytan är oförändrad på 
c:a 71 000 m2. 

Fastigheterna har ett bokfört värde efter K3 
avskrivning på 178 659 tkr. 

Väsentliga händelser under året 

Under året har strategiska diskussioner om 
bolagets fortsatta inriktning avseende 
organisation, ägardirektiv, styrning och 
fastighetsinnehav förts. Diskussionerna 
fortsätter under 2016 för att fastslå en ny 
inriktning för bolaget. 

Under året har investeringsarbeten 
avslutats på fastigheten Ryd 11 :2, Ryds 
Båtar AB. Fastigheten har anslutits till 
fjärrvärme, uppdatering av 
sprinklersystemet och div 
energisparåtgärder har skett. 

En ny arrendator till Tingsryds Hotell 
tillträdde 1 januari 2015 sedan tidigare 
hyresgäst försatts i konkurs i maj 2014. 

Under året har både hotell och restaurang 
fått en stabil och bra ekonomi. 

Personal 

Under 2015 har personalorganisationen 
förändrats mycket. Thomas Mattsson 
tillträdde som VD 1 januari och under 
senare delen av året tillträdde Roger 
Nordström som förvaltare. Samtidigt har 
Jan-Olof Ohlsson börjat lämna över sitt 
uppdrag till Anna Rosliakova. Bolaget 
kommer under 2016 titta över 
personalbehov och ny organisation 
kommer att växa fram. 

Personalstyrkan består av 
VD på 15 %, ekonom på 40 % och 
fastighetsförvaltare på 25 %. 
Tjänsterna köps av Tingsryds Kommun 
och Tingsrydsbostäder AB. 

2(17) 

Förväntad framtida utveckling 

Tufab kommer fortsätta sträva efter att 
bidra till en positiv utveckling av 
kommunens näringsliv. 

Sfort fokus kommer att läggas på Konga 
Bruk 8:11 där ett större 
upprustningsproj ekt kommer att sättas 
igång samtidigt som ett aktivt arbete med 
att hyra ut lokaler i fastigheten kommer att 
göras. 

Införande av underhållsplaner för varje 
fastighet samt införande av balanserad 
styrning är arbete som påbörjas under 
2016. Under 2016 kommer troligen också 
ett flertal fastigheter att avyttras. 

Avskrivning 

Detta är den andra årsredovisningen med 
de nya K3 reglerna. Totalt har detta 
inneburit något lägre avskrivning än med 
tidigare metod. 

Miljö 

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

Under året har oljepannan på Konga Bruk 
8: 11 bytts ut mot en pelletspanna, vilket 
avsevärt sänker bolagets koldioxidavtryck. 

För framtiden kommer bolaget att arbeta 
mer aktivt med underhållsplaner som också 
täcker in milj öpåverkande områden. 

Årets resultat 

Resultatet efter :finansiella poster uppgick 
till 192 tkr ( 487 tkr). Efter koncernbidrag 
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om 60 tkr och skatt om 29 tkr uppgår 
resultatet till 103 tkr (242 tkr). 

Förslag till vinstdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står en 
balanserad vinst på 3 390 tkr samt årets 
resultat 103 tkr, tillsammans 3 493 tkr. 

Styrelse och verkställande direktören 
föreslår att 3 493 tkr balanseras i ny 
räkning. 

V ad beträffande företagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 

3(17) 

39



Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
arg nr 556730-6583 

4 (17) 

Nyckeltal 2015 2014 2013* 2012 2011 

Soliditet** 2,11% 1,90% 1,7% 0,6% 1,5% 

Likviditetsmått 

Kassalikviditet 176% 85% 249% 148% 89% 

Rörelsekapital 6 940 -1176 11107 1 249 -484 

Likvida medel 1186 812 0 0 0 

Långfristig del lån 152 469 139 000 190 469 63 000 49 000 
Kortfristiga del lån 36 000 49 469 

Investeringar 1 713 18 733 24456 14 678 20724 

Administration 1 487 1477 1 367 869 567 

Fastighetsunderhåll 1533 1174 1177 1 365 954 

Uppvärmning 2545 2 697 811 575 568 

Konsumtionsavgifter 4500 2599 1137 1 055 666 

Fastighetsservice 1 325 843 379 224 294 

Försäkringar 279 243 320 41 48 

Fem år i sammandrag 2015 2014 2013 2012 2 011 

Rörelseintäkter 24143 22 290 30 141 8 092 5 411 
Rörelsens kostnader -12 321 -9 954 -5 771 -4 229 -3112 
Avskrivningar -8 530 -8 101 -7729 -2058 -1 229 
Nedskrivning -10 000 

Rörelseresultat 3292 4235 6 641 1 805 1 070 

Räntenetto -3100 -3 748 -3 579 -1353 -839 

Resultat före skatt 192 487 3062 452 231 
Bokslutsdispositioner -60 -177 -801 -129 -44 
Upplösning av periodiseringsfond 151 
Skatt på årets resultat -29 -68 -531 -84 -35 

Nettoresultat 103 242 1 881 239 152 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 187 269 194 086 183 039 175 413 50 324 
Kortfristiga fordringar 11137 5 692 18 560 3 831 3 902 
Kassa och bank 1186 812 

Summa tillgångar 199 592 200 590 201 599 179244 54226 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 3 593 3490 2924 1 043 804 
Obeskattade reserver 856 856 753 150 44 
Avsättningar 91 91 
Långfristiga skulder 152 469 139 000 190 469 175 469 49 000 
Kortfristiga skulder 42 583 57153 7 453 2582 4378 

Summa eget kapital och skulder 199 592 200 590 201 599 179 244 54226 

* 2013 och tidigare år har inte räknats om utifrån K3 

** Se not 1 Nyckeltalsdefinitioner 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Nettoomsättning 

Hyres intäkter 

övriga förvaltningsintäkter 

Summa intäkter 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
övriga externa kostnader 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

Summa rörelsekostnader 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 

Upplösning av periodiseringsfond 

Koncernbidrag 

Resultat före skatt 

Skatter 

Arets resultat 

Not 

4 

15 

5(17) 

2015 2014 

19247 19 897 

4896 2393 

24143 22 290 

-1533 -1174 
-10 788 -8 780 
-8 530 -8 101 

-20 851 -18 055 

5 71 
-3105 -3 819 

192 487 

-103 

-60 -74 

132 310 

-29 -68 

103 242 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och Mark 5 179 299 183 592 
Markanläggningar 6 7 521 8 069 
Inventarier, verktyg och installationer 7 449 431 
Pågående nyanläggningar 8 1 994 

Summa materiella anläggningstillgångar 187 269 194 086 

( Summa anläggningstillgångar 
\ 

187 269 194 086 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Hyres- och kundfordringar 1 477 905 
Koncernkonto Tingsryds kommun 8 694 4 765 
övriga fordringar 9 420 3 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 10 546 19 

Summa kortfristiga fordringar 11137 5 692 

Kassa och bank 1186 812 

Summa omsättningstillgångar 12 323 6 504 

SUMMA TILLGÅNGAR 199 592 200 590 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 100 aktier å 1 000 kr 100 100 

100 100 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 3 390 3148 
Aret resultat 103 242 

3 493 3 390 

Summa eget kapital 11 3 593 3 490 

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver 12 856 856 

Summa obeskattade reserver 856 856 

Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 13 91 91 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 14 152 469 139 000 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 1 227 2 117 
Skatteskulder -132 1127 
övriga kortfristiga skulder 16 38 001 49 912 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 3487 3 997 

Summa kortfristiga skulder 42 583 57153 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 199 592 200 590 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 18 36 300 39 150 

Ansvarsförbindelse Inga Inga 

43



Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Avskrivningar och nedskrivningar 
justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 

Förändring av kortfristiga rörelsefordringar 

Förändring av kortfristiga rörelseskulder 

Förändring av koncernkonto 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av anläggningstillgång 
Försälning av finansiella angläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Ökning av långfristiga lån 
Reversskuld 
Avsättningar 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Erhållen ränta 
Betald ränta 

Not 

5o7 

14 

2015 

192 
8 530 

-89 

8 633 

-2 850 

-13 611 

-3 929 

-11 757 

-1 712 

-1 712 

13469 

13 469 

0 
0 

0 

5 
3169 

8(17) 

2014 

487 
8101 

-74 

8514 

11 532 

976 

-288 

20734 

-18 734 

-18 734 

-2 000 

-2 000 

0 
0 

0 

71 
3 913 
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Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernreovisning ("K3"). 

K3 tillämpas för första gången 

9(17) 

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisninglagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 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 
Utveckling och Fastighets 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 tilläpats 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: 

Resultaträkning 

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 Nettoomsättning. 

Avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 

bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de 
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I 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 
Inre ytskikt 
Transport (Hissar, dörrar,portar) 
Restposter 

Markanläggningar 
Maskiner och andra 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 det 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. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar 
och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. 45
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Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
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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. 

Marknadsvärdering fastigheter 

Under 2014 påbörjade Tingsryds Utveckling och Fastighets AB ett större arbete med att marknadsvärdera 
bolagets fastighetsbestånd. Arbetet bestod av arbete med extern värderare men också genom egen 
analys av fastigheternas värde. I de flesta fall ligger vår egen bedömning, värderarens och det bokförda värdet 
nära varandra och inga direkta nedskrivningsbehov föreligger. 

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. 

Anskaffningsvärde 

I 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 
konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 
tld 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 låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. 
Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. 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 tillgångar 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 
kredittagararen 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. 

Uppsltjuten skatt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
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: 

* Investeringar har redovisats och avskrivits enligt nya komponentavskrivningar enligt K3. 
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Not 3 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 som 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 över 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. 
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Not 4 - Övriga externa kostnader 

Administration 
Uppvärmning 
Konsumtionsavgifter 
Fastighetsservice 
Fastighetsinventarier 
Försäkringar 
Fastighetsskatt 
Befarad kundförlust 

Not5 - Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vidårets början 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början 
Justering 
Arets avskrivningar 

Nedskrivningen 

Vid årets början 
Arets nedskrivning 

Redovisat värde vid årets slut 

Taxeringsvärde, byggnader 

Taxeringsvärde, mark 

Not6 - Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vidårets början 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början 
Arets avskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

13(17) 

2015 2014 

1487 1477 
2545 2697 
4500 2599 
1325 843 

38 154 
279 243 
463 592 
151 175 

10 788 8780 

2015 2014 

213 393 196 924 
1564 15 469 
1994 1 000 

216 951 213 393 

19 801 12 702 
415 

7 851 7 514 
27652 19 801 

10 000 10 000 

10 000 10 000 

179 299 183 592 

83475 83475 

8 261 8161 

2015 2014 

8 955 7684 
1 271 

8 955 8 955 

886 384 
548 502 

7 521 8 069 
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Not 7 - Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avytttringar 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enl plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 8 - Pågående nyanläggningar 

Vid årets början 
Arets investeringar, ombyggnader 
Omklassificeringar 

Not 9 - Övriga fordringar 

Skattekonto 
In- och utbetalningar 

2015' 

858 
148 

1 006 

427 

130 
557 

449 

2015 

1 994 

1 994 

2015 

0 

414 
6 

420 

Not 10 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

El, värme Konga måleri AB, december 2015 
Aditro, Raindance 2016 
Hyres intäkter 
Interimsfordran 

2015 

231 
315 

546 

14(17) 

2014 

858 

858 

341 

86 
427 

431 

2014 

1 000 
1 994 
1 000 
1994 

2014 

2014 

3 

3 

5 
14 
19 
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Not 11 - Eget Kapital 

Eget kapital 2014-12-31 

Arets resultat 
Eget kapital 2015-12-31 

Not 12 - Obeskattade reserver 

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

Not 13 -Avsättningar 

Aktie-

kapital 

100 

100 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 
Periodens avsättningar 

Fordran uppskjuten skatt K3 

Not 14 - Lånesammandrag 

Förfallodag Ränta 

2016-04-04 1,43% 
2016-10-17 2,03% 
2016-11-15 2,17% 
2017-08-12 1,14% 
2017-11-13 2,24% 
2018-10-12 1,18% 
2019-10-12 1,42% 
2020-06-12 2,98% 

2020-06-12 1,19% 

Reserv-

fond 

753 

103 
856 

Fritt eget 

kapital 

3 390 

103 
3 493 

44 
106 

-150 
753 

753 

2015 2014 

91 
0 

91 

Låne-
belopp 

15 000 
21 000 
37 000 
36 000 
10 000 
33 469 

152469 

91 

91 

Kortfristig 
del 

6 000 
23 000 
7 000 

36 000 

15(17) 

Summa 
eget 

kapital 

3 490 

103 
3 593 
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Not 15 - Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Skatt på årets resultat 

Redovisat resultat före skatt 

Not 16 - Övriga kortfristiga skulder 

Värmeåterbetalning Konga Bruk 
Avräkningsskuld Kultur- och fritidsförv. 
Kortfristig del av låneskuld 
Redovisad moms 

22% 

2015 

1192 

36 000 
809 

38 001 

Not 17 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Hyres intäkter 
Upplupen ränta 
Övriga interima skulder 
Raindance -Aditro 2015 

Not 18 - Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Ansvarsförbindelse 
Fastighetsinteckningar 

Tingsryd 25: 1 
Väckelsång 6: 107 
Väckelsång 6:79 
Ögonmåttet 4 
Summa inteckningar 

2015 

2 367 
451 

86 
583 

3487 

2015-12-31 

0 
36 300 

28 000 
5150 

350 
2 800 

36 300 

2015-12-31 

-29 

132 

2014 

75 
49 469 

368 
49 912 

2014 

515 
3482 

3 997 

2014-12-31 

0 
39150 

16(17) 
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Tingsryds Utveckling 
Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Tingsryd den 15 mars 2016 

Min revisionsberättelse har lämnats 2016-03-15 

Yvonne Lundin 
Auktoriserad revisor 

17(17) 

Karin Nilsson 

Thomas Mattsson 
Verkställande direktör 
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l:.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

§ 50 

Årsredovisning 2015 Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2016/87 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning 2015 för Tingsrydsbostäder 
AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB avger årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Tingsrydsbostäder AB 

fj .. A / 1'"V 

I Otdrag,;bestyrkande 
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1:.:1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-03-07 

Justerare 

§ 16 

Årsredovisning 2015 Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2016/87 042 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2015 för Tingsrydsbostäder AB. 

2. Styrelsen översänder årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds bostäder AB avger årsredovisning för 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Tingsrydsbostäder AB 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-07 

§ 10 

Bokslut 2015 

Styrelsen beslutar 

1. Fastslå bokslut för 2015. 

2. Överlämna bokslutet till revisorerna för granslming. 

3. Överlämna bokslutet till Tingsryds Kommunföretag AB för 
godkännande. 

4. Omedelbar justering av protokollet. 

Beskrivning av ärendet. 

VD Peråke Janen redogör för bokslut 2015 gällande Tings1ydsbostäder AB 
(bil. 1) 

Besluts underlag 

1. Årsredovisning 2015. 

Utdrags bestyrkande 

1(2) 
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VD har ordet 

Under verksamhetsåret 2015 har Tingsrydsbostäder avslutat uppdraget som projekt
ledare för byggprojektet örnen. Företaget har med inblandad personal genomfört ett 
mycket bra arbete. Tillsammans med entreprenörer, konsulter och projektledning har 
kommunen fått ett toppmodernt seviceboende för många år framöver. Byggprojektet 
med bostadshuset på Skyttegatan som påbörjades i slutet av 2014 i centrala Tingsryd, 
färdigställdes i maj med inflyttning första juni. Samtliga lägenheter var uthyrda från 1 :a 
juni. 

Bostadssituationen i kommunen har under året förändrats markant, vilket är både positivt 
och negativt. På plussidan finns naturligtvis de ökade hyresintäkterna. Tyvärr har vi inte 
tillräckligt med lägenheter att erbjuda i förhållande till den allt större bostadskön. Trots att 
vi under 2015 ökade vårt bestånd med 8 nyproducerade lägenheter och 30 
enrumslägenheter på Tingsgården, ser vi att bostadskön succesivt ökar. En betydande 
del av denna ökning beror på den bostadsbrist som råder i angränsande kommuner och 
den pågående invandringen. 

Bolaget fortsätter att köpa administrativa tjänster från Stiftelsen Tingsrydsbostäder, och 
samarbetet kommer att fortsätta att utvecklas för att effektivisera förvaltningen. 

Utvecklingen av fastighetsbeståndet pågår bland annat genom förvärvet av Tingsgården 
på fastigheten Nestorn 1. Förvärvet har gjort det möjligt att öka aktiekapitalet till 
sammanlagt tre miljoner och därmed också förbättrat soliditeten i bolaget. 
Bostadsbehovet i kommunen fortsätter att öka, och kommer sannolikt att vara stort även 
under 2016. Ska bolaget följa sin investeringsplan, kräver detta en prioritering av vilka 
investeringar som skall göras under en kommande femårsperiod. Kapitalet i bolaget 
måste stärkas upp och intäkterna ökas genom ytterligare förvaltningsuppdrag . 

Under 2015 har Tingsrydsbostäder renoverat och iordningställt lol<aler i ett gemensamt 
projekt tillsammans med en av de större lokalhyresgästerna i centrala Tingsryd. 
Hyresgästen har genom detta samarbete fått moderna och ändamålsenliga lokaler, 
samtidigt öppnade detta för Tingsrydsbostäder att samla sin centrala administration i ett 
funktionellt kontor vid torget i Tingsryd. 

Bolaget behåller en mycket låg vakansgrad för både bostäder och lokaler, och ska 
långsiktigt och strategiskt fortsätta med detta arbete. 

Tingsrydsbostäder har även under 2015 haft en viktig roll som projektledare i 
kommunens byggprojekt och i förvaltningen av kommunens fastigheter. Uppdraget 
kommer att bli än mer viktigt i framtiden, och företaget söker fler kunder inom segmentet 
fastighetsförvaltning. Målet för Tingsrydsbostäder ska vara att utvecklas inom 
fa;stig~ t örvaltning och leverera ett bestående värde till våra kunder. 

/ 
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ÅRSREDO VI S NIN G 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Tingsrydsbostäder AB får härmed avge följ
ande förvaltningsberättelse för verksamhets
året 2015-01-01 - 2015-12-31 . 

Allmänt 

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

Styrelse 

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun och har för verksamhets
året 2015 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges inom parentes): 

Ledamöter från 2015-01 -01 

Patrick Ståhlgren, Tingsryd, ordförande, m 
(Peter Möller, Urshult, m) 

Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, vice ord
förande, c 
(Karl-Gustaf Sjökvist, Tingsryd, c) 
Gunnar Fransson, Ryd, s 
(Jan P Olsen, Konga, s) 

Tomas Lundström, Väckelsång , s 
(Tomas Blomster, Urshult, s) 

Lennart Karlsson, Ryd, c 
(Ann-Christin Johansson, Ryd, c) 

3 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit 9 protokoll
förda sammanträden. 

Organisationsanslutning 

Tingsrydsbostäder AB är anslutet till Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Arbets
givarorganisationerna Pacta samt Husbygg
nadsvaror HBV Förening. 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommun
fullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande, c 
Lars-Erik Svensson, s 
Kerstin Petersson, c 
Peter Koch, m 
Börje Johansson, s 

Dessutom har Yvonne Lundin, PwC, utsetts 
att fullgöra revision för verksamhetsåret 
2015. 
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Verksamheten 

Förvaltning 

Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltar 2015 
fem fastigheter med 59 lägenheter och nio 
lokaler. Totalt ca 2 500 m2 lägenheter och 5 300 
m2 lokaler. 

Från årsskiftet 2013 tog Tingsrydsbostäder AB 
över förvaltningen av Tingsryds kommuns fastig
hetsbestånd. Företaget tog i samband med detta 
över personalen från Tingsryds kommuns fastig
hetsavdelning. 

Efterfrågan på lägenheter har varit bra under året 
och Tingsrydsbostäder AB har haft allt uthyrt 
under 2015. 

U_nd_er året har Tingsrydsbostäder AB nya kontor 
färdigställts och samtlig administrativ personal 
sitter nu i samma lokaler. 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 
1,6 % för 2015. Detta motsvaras av en genoms
nittlig höjning med 14,29 kr/m2 för år 2015. 
Hyrorna för 2016 kommer inte att höjas på 
grund av låga räntor och låg inflation. 

Det kommunala ändamålet 

Tingsrydsbostäder AB har som syfte och verk
samhetsmål att inom hela Tingsryds kommun 
verka för en god bostadsförsörjning. Målet har 
uppnåtts under året genom att tillhandahålla 
attraktiva 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 hyresnivån 
överstiger inte medelnivån för jämförbara 
bostadsföretag. 

Personal 

Medeltalet anställda under året har uppgått till 21 
(21) st, motsvarande 20,5 heltidstjänst. Av antalet 
anställda är 1 kvinna (4,7 %) och 20 män (95,3 
%~. Av styrelsens totala antal ledamöter (5) är 1 
kvinna. Det totala antalet sjukfrånvaro uppgick till 
1, 7 % av ordinarie arbetad tid. Av dessa består 
0 % av långtidssjukskrivningar (längre än 60 
dagar). 

Under 2014 genomfördes en personalenkät där 
det framgår att 61 % upplever att den psykiska 
arbetsmiljön är bra och 89 % upplever att den 
fysiska arbetsmiljön är bra. 

4 

Fastighetsbeståndet 

Samtliga fastigheter har under året varit 
fullvärdesförsäkrade försäkringsbolaget 
Folksam AB. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark, mark
anläggningar och inventarier och maskiner 
uppgår till 10 170 tkr (6 287 tkr). 

Under 2015 har nybyggnation av 8 st. lägenheter 
färdigställts på Östrabo 5, Tingsryd, till en total 
investering om 11 ,3 mkr, inflyttning skedde under 
juni 2015. Tingsrydsbostäder har byggt om en 
lokal på Skyttegatan 4, Tingsryd till ett gemen
samt kontor för både Tingsrydsbostäder AB och 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder, vilket innebär att 
samtlig administrativ personal sitter i samma 
lokaler från och med 15 september. 

Förste september köpte Tingsrydsbostäder 
Tingsgården från Tingsryds Kommun för 3 mkr 
som reglerades genom ett aktieägartillskott från 
moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB. 

Fastighetsvärdering 

Tingsrydsbostäder AB har under 2015 gjort över
siktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina 
fastigheter baserat på framtida kassaflöden. Be
räkningarna visar att det totala marknadsvärdet 
med god marginal överstiger det bokförda värdet 
på fastighetsportföljen. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
165 tkr vilket innebär ca 43 kr/m2. Yttre målning 
på Örjan 19 har påbörjats under 2015 och 
kommer att färdigställas under 2016. Renovering 
a~ ytsk(kten i lägenheterna har gjort på Tings
garden I samband med övertagandet 1/9. 
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Miljö 

Tingsrydsbostäder AB bedriver ej någon 
anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken. 

Vid upphandling väljs miljövänliga produkter, 
i första hand. 

Ekonomi 

Tingsrydsbostäder AB redovisar ett resultat 
på 406 tkr (459 tkr) för verksamhetsåret 2015. 
Det allmänna uthyrningsläget har sett över 
hela året varit bra. Resultatet har påverkats 
åtta nya lägenheter på östrabo 5, Tingsryd 
samt köpet av Tingsgården. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt 
att förvalta Tingsryds kommuns samtliga 
fastigheter. Detta har skett genom att tjänster 
inte har tillsatts efter pensioneringar. Intäkt
erna för förvaltningsuppdraget uppgick till ca 
10,2 mkr. 

Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår 
till 1 130 tkr (1 060 tkr) och kostnader för av
skrivningar till 1 030 tkr (902 tkr). Tingsryds
bostäder använder sedan 2014 de nya redo
visningsregler enligt K3. 

Soliditet 

Efter nyemissionen av aktier under 2015 har 
aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ökat till 
3,0 mkr. Soliditeten i företaget bra, 14,0 %. 
Detta innebär att företagets ekonomiska 
grunder har kraftigt förbättrats. 

Koncernbidrag 

Det bokförda koncernbidraget varken påverk
ar soliditeten eller likviditeten i nämnvärd om
fattning. 

Styrelsens uppfattning är att koncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förplikt
elser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra 
erforderliga investeringar. Koncernbidraget 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktig
hetsregeln). 
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Likviditet 

Tingsrydsbostäder AB har en koncernkredit 
hos Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets 
slut har Tingsrydsbostäder utnyttjat 0,5 mkr 
av den. 

Lån, Investeringar och soliditet 
- Lån 
=1nvestenngar 
_._ Soldilet 

45000000 ~----------- ~ 16,0% 

0000000 M% 

35000000 12,0% 

30 000 000 10,0% 
25 000 000 

moooooo ~ 
15 000 000 6,0% 

10 000 000 4,0% 

5 000 000 2,0% 

0 0,0% 
2011 2012 2013 2014 2015 

lntäktsfördelnlng 2015 

o Bostäder 14,8 % 

O Lokaler 15,46 % 

OTlllvalO,l % 

Finansiella Intäkter 
0,2% 

D Förvaltnlngsavtal 65,0 
% 

• övriga Intäkter 4,4 % 

Kostnadsfördelnlng 2015 

• Taxebundna kost. 7,3 % 
aReparationer 2,8 % 
OAvskrivnlngar 6,8 % 
aRäntekostnader 7,4 % 

3% 3% 

• Fastighetsskötsel 44,7 % 
Il Underhåll 2,6 % 
aAdmlnlstralion 27,5 % 
a Koncernbidrag 0,4 % 

Qo/..,, 
1% ,Yo 

45% 
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Framtiden 

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 centralt 
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 tillfredsställa 
efterfrågan i kommunen. 

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

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserad vinst 
Arets vinst 

Totalt kronor 

3 601 tkr 
408 tkr 

4 009 tkr 

Styrelsen beslutar att vinstmedlen balans
eras i ny räkning . 

Resultatet av Tingsrydsbostäder AB verk
samhet samt dess ekonomiska ställning 
framgår av följande resultaträkning, balans
räkning och kassaflödesanalys. 

Fem år i sammandrag 
2015 2014 2013 2012 2011 

Intäkter 15 876 14 816 17 605 1 558 
Resultat 408 459 2 939 203 
Underhåll 389 165 248 263 
Driftskostnader 8404 8 005 7 988 744 
Räntekostnader 1 131 1 060 960 796 
Kassaflöde från den 3 699 5 699 -779 2 415 
löpande verksamheten 

Investeringar 11 685 6 287 10 660 25425 
Balansomslutning 52 464 43 518 41 576 25111 
Soliditet 14,1% 9,0% 8,2% 1,3% 
Flyttningsfrekvens 3,4% 14,3% 0,0% 0,0% 

Nyckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper. 
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Tingsrydsbostäder AB 
2016-03-04 

RESULTATRÄKNING 2015-01-01 - 2015-12-31 (tkr) 

not 2015 2014 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 4,5,23 4 845 4 032 
övriga förvaltningsintäkter 6 11 031 10 784 
Summa nettoomsättning 15 876 14 816 

Driftskostnader 
Underhållskostnader 7 -389 -165 
Driftskostnader 8 -8 404 -8 005 
Fastighetsskatt -101 -93 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 9 -1 030 -902 

Brutto resultat 5 952 5 651 

Administrations- och försäljningskostnader 10 -4175 -4 266 

Rörelseresultat 1 777 1 385 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 2 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 32 48 
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 008 -951 
Borgensavgift -123 -109 
Summa finansiella poster -1 097 -1 010 

Resultat efter finansiella poster 680 375 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag -60 -74 
Förändring av periodiseringsfond -155 -75 

Resultat före skatt 465 226 

Skatt på årets resultat 11 -57 233 

Resultat 408 459 
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Tingsrydsbostäder AB 
2016-03-04 

BALANSRÄKNING PER DEN 31/12 2015 (tkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier 
Pågående nybyggnationer 
Pågående ombyggnationer 
Summa materiella tillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Not 

13 
14 
15 
15 

Andra långfristiga värdepapper 16 
Andra långfristiga fordringar 16 
Summa finansiella anläggningstillgångar 

Uppskuten skattefordran 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kund- och hyresfordringar 
Fordringar på koncernbolag 
Skattefordran 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

17 

9 

2015 

48 773 
1 930 

137 
0 

50 840 

40 
52 
92 

46 

50 978 

605 
0 

739 

119 
1463 

23 

1 486 

52464 

2014 

33 683 
672 

5 595 
235 

40185 

40 
38 
78 

0 

40 263 

455 
2 701 

0 

76 
3 232 

23 

3 255 

43 518 
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Tingsrydsbostäder AB 
2016-03-04 

BALANSRÄKNING PER DEN 31/12 2015 (tkr) 

Not 2015 2014 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (50 aktier a 1000 kr) 3 000 50 
Summa bundet eget kapital 3 000 50 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 3 601 3142 
Arets resultat 408 459 
Summa fritt eget kapital 18 4009 3 601 

Summa eget kapital 7 009 4905 

Obeskattade reserver 19 507 351 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 20 39 000 31 000 

Kortfristiga skulder 
Skatteskuld 0 1 178 
Förskottsbetalda hyror och kundfordringar 1 522 1 553 
Leverantörsskulder 926 2 824 
Skulder till koncernbolag 483 0 
övriga kortfristiga skulder 21 853 1 436 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 22 2 164 1 525 
Summa kortfristiga skulder 5 948 8 516 

Summa eget kapital och skulder 52464 44697 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 31 000 31 000 
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Tingsrydsbostäder AB 
2016-03-04 

KASSAFLÖDESANAL YS {tkr) 

Not 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 
Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 
Skatter, avsättningar och reavinster 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekap. 

Ökning (-) I minskning (+) av rörelsefordr. 
Ökning (+) I minskning(-) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamhet 
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 

Likvida medel vid årets början 

Summa likvida medel vid årets slut 12 

11 

2015 2014 

680 
1 030 
2 788 
4498 

1 769 
-2 568 
3 699 

-10 307 
-1 378 

-14 
0 

-11 699 

8 000 
0 
0 

8 000 

0 

23 

23 

375 
902 
125 

1402 

2 889 
1408 

4297 

-5 668 
-48 
16 

0 
-5 700 

0 
0 
0 
0 

-1 

24 

23 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 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 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) . Tidigare tillämpades 
årsredovisningslagen och Bokröringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). övergången 
har gjorts i enlighet med föreskrifterna I K3s kapitel 35.Tinrydsbostäder AB är ett mindre företag och har utnytljat 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 mellan åren. Effekterna av övergången visas i not 2. 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

Resultaträkning 

lntäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från Tingsrydsbostäder AB. 

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 
Kortrristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersätlningar och liknande kostnadsförs löpande. 

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

Förmånsbestämda penslonsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. 
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 vilket I de allra flesta rall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. i ett fåtal fall tas 
hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstlden. 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
Övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nedskrivningar 

Nedskrivningar 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 all 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. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar I den funktion där 
tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samlliga 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 leasingperioden. 

Balansräkning 

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

Tingsrydsbostäder AB har under 2014 gjort översiktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina rastigheter baserat på framtida 
kassaflöden. 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 nyproducerade fastigheter är dock det 
beräknade marknadsvärdet lägre än bokfört värde. En nedskrivning av dessa fastighetsvärden kan aktualiseras om värdened-
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gången 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. Avkastningskraven är uppskattade till 6 % för 
hyresfastigheter, 5,5 % för nybyggda hyresfastigheter och 10 % för kommersiella lokaler. Värdet är inte baserat på värdering 
utförd av oberoende värderingsman, detta kommer att genomföras under 2015. Tingsrydsbostäder 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 
I 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 företagslednlngens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter 
för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. 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. 

TIiikommande utgifter 
TIiikommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma Koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt såll. 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. Åven när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella Instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas Initialt till anskaffnlngsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11 . Vi bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, likviditetsrisker, 
kredilrisker är låga. 

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 tillgångar och 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 tjänster direkt till kredittagararen 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 anskaffnings tillfället. 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 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 skatt 
Uppskjuten skatt är Inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samlliga 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 skall ingår i obeskattade reserver. 

Nyckeltalsdeflnltioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 
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Not2 

Tillgångar 
Fastigheter 
Pågående ny- och ombyggnationer 
Maskiner 
Summa Tillgångar 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

Uppskjuten skatt 

Not 

13 
15 
14 

Utgående balans 2015 

enligt tidigare princi1 Justering 

48 982 
137 

1 930 
51 049 

0 
0 

-209 

-209 

46 
46 

Uppskattningar och bedömningar 

Utgående balans 2015 

enligt K3-reglerna 

48 773 
137 

1 930 
50 840 

46 
46 

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 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 över årligen. 

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. 
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Tingsrydsbostäder AB 
2016-03-04 

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Hyres intäkter 2015 

Bostäder 2408 
Lokaler 2477 
Tillval 9 
SUMMA 4 894 

Not5 
Hyres bortfall 2015 

Bostäder 0 
Lokaler 0 
Hyresrabatter 49 
SUMMA 49 

Not4 och 5 
Hyresintäkter netto 2015 

Bostäder 2 359 
Lokaler 2477 
Tillval 9 
SUMMA 4845 

Not6 
övriga förvaltningsintäkter 2015 

Sålda förvaltningstjänster Tingsryds kommur 10 338 
övriga sålda tjänster 526 
Ersättningar från hyresgäster 2 
Återvunna tidigare avskriva fordringar 0 
Erhållna lönebidrag 125 
övriga intäkter 40 
SUMMA 11 031 

Not7 
Underhållskostnader 2015 

Bostäder 85 
Lokaler 95 
Utomhus 128 
Gemensamt underhåll 81 
SUMMA 389 

15 

2014 

1 753 
2 280 

3 
4 036 

2014 

3 
0 
0 
3 

2014 

1 750 
2 280 

2 
4 032 

2014 

10120 
440 

2 
0 

202 
20 

10 784 

2014 

32 
45 
53 
35 

165 
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NotB 
Driftskostnader 

Fastighetsskötsel, personalkostn. 
Fastighetsskötsel, övriga kostnader 
Reparationer 
Vatten 
F astig hetsel 
Uppvärmning 
Sotning, rensning ventilation 
Sophantering, miljöavgift 
Försäkringskostnader 
Avskrivna fordringar 
Hyressättningsavgift/boinflytande 
Kabel-TV 
$i.imma : ... . •. 

Not9 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier 
Summa 

Not10 
Centrala administrations-
och försäljningskostnader 
Personalkostnader 
övriga kostnader 
Summa 

Not11 
Skatt 

Skatt årets resultat 
Ändring föregående års taxering 
Uppskjuten skatt K3 
SUMMA 

Gällande skattesats 
Div. ej avdragsgilla kostnader 
Schablonränta på periodiserat resultat 
Effektiv skattesats 

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

· .. ·.· 

16 

2015 

6 251 
537 
427 
184 
239 
549 

59 
74 
40 

0 
2 

42 
·· .· :e:404· _ 

2015 

910 
120 

1 030 

2015 

2 896 
1 279 
4175 

2015 

2015 

102 
1 

-46 
57 

22% 
0% 
1% 

23% 

0 

2014 

6429 
610 
283 
107 
130 
307 

11 
38 
42 
20 

2 
26 

: · 8 005 

2014 

721 
181 
902 

2014 

2 579 
1 687 
4 266 

2014 

2014 

50 
-283 

0 
-233 

22% 
0% 
1% 

23% 

0 
23 

0 
23 
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NotB 
Driftskostnader 

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

Not9 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier 
Summa 

Not10 
Centrala administrations-
och försäljningskostnader 
Personalkostnader 
övriga kostnader 
Summa 

Not11 
Skatt 

Skatt årets resultat 
Ändring föregående års taxering 
Uppskjuten skatt K3 
SUMMA 

Gällande skattesats 
Div. ej avdragsgilla kostnader 
Schablonränta på periodiserat resultat 
Effektiv skattesats 

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

2015 

6 251 
537 
427 
184 
239 
549 

59 
74 
40 

0 
2 

42 
.. .. • .. ·8404 · .. · •·•. 

16 

2015 

910 
120 

1 030 

2015 

2 896 
1 279 
4175 

2015 

2015 

102 
1 

-46 
57 

22% 
0% 
1% 

23% 

0 
23 
0 

23 

2014 

6429 
610 
283 
107 
130 
307 

11 
38 
42 
20 

2 
26 

8005 

2014 

721 
181 
902 

2014 

2 579 
1 687 
4 266 

2014 

2014 

50 
-283 

0 
-233 

22% 
0% 
1% 

23% 

0 
23 

0 
23 
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Tingsrydsbostäder AB 
2016-03-04 

Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2015 2014 

13 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 35 239 34668 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 16 000 571 
Försäljningar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 51239 35239 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -1 556 -835 
Försäljningar 0 0 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -910 -721 
Summa avskrivn. enl. plan -2 466 -1 556 

Redovisat värde vid årets slut 48773 33 683 
Taxeringsvärde byggnader 21 597 10 087 
Taxeringsvärde mark 3 842 1 568 

14 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 914 866 
Nyanskaffningar 1 378 48 
Summa anskaffningsvärde 2 292 914 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -242 -62 
Arets avskrivn. enl. plan -120 -180 
Summa avskrivn. enl. plan -362 -242 
Redovisat värde vid årets slut 1 930 672 

15 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 235 554 
Nyanskaffningar 1 530 252 
Omklassificering ar -1 765 -571 
Redovisat värde vid årets slut 0 235 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 5 595 179 
Nyanskaffningar 5 827 5 416 
Om klassificeringar -11 285 0 
Redovisat värde vid årets slut 137 5595 

16 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 52 38 
Summa 92 78 

17 Likvida medel 

Kassa 0 0 
Bank 23 23 
Summa 23 23 
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Tingsrydsbostäder AB 
2016-03-04 

Not 

18 Eget Kapital 
Aktiekapital 

Eget kapital 2015-01-01 
Arets resultat 
Eget kapital 2015-12-31 

19 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 13 
Periodiseringsfond tax 14 
Periodiseringsfond tax 15 
Periodiseringsfond tax 16 
Summa 

20 Skulder till kreditinstitut 

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: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Totalt till kreditinstitut 

Lånestruktur och räntebindningstid 

2015 2014 

övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 
50 3 601 3 651 

2 950 408 3 358 
3 000 4 009 7 009 

92 
185 
75 

155 
507 

0 
0 

39 000 
39 000 

39 000 

92 
185 
75 

0 
351 

0 
0 

31 000 
31 000 

31 000 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 0 0,00 0,0 
2013-2015 0 0,00 0,0 

2016 8 000 1,87 20,5 
2017 0 0,00 0,0 
2018 23 000 3,42 59,0 
2019 0 0,00 0,0 
2020 8000 0,84 20,5 

Tot. 39 000 2,04 100,0 

21 övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 704 546 
Personalens källskatt 148 127 
Övriga kortfristiga skulder 1 0 
Summa 853 673 
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Not 2015 2014 

22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Arbetsgivaravgift 501 528 
Upplupna semesterlöner 468 508 
Upplupna sociala avgifter 180 196 
Särskild löneskatt 73 87 
Upplupna räntekostnader 221 206 
Övriga upplupna kostnader 721 763 
Summa 2164 2 288 

23 Leasing 

Leasing som förfaller inom 1 år 526 1 029 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 1 291 0 
Leasing som förfaller efter mer än 5 år 556 0 
Summa 2373 1 029 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 51 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Kommunföretag AB 
Dnr 2016/75 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning 2015 för Tingsryds 
Kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Kommunföretag AB avger årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Kommunföretag AB 

I Otdragsbestyrkande 

12 (47) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-03-04 

Justerare 

§ 8 

Årsredovisning 2015 Tingsryds kommunföretag AB 
Dnr 2016/75 042 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2015 för Tingsryds 
Kommunföretag AB. 

2. Styrelsen översänder årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

3. Styrelsen lämnar över årsredovisning till revisorerna för granskning. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Kommunföretag AB avger årsredovisning för 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Tingsryds Kommunföretag AB 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Otdragsbestyrkande 
82



Org.nr. 556876-5035 

Tingsryds Kommunföretag AB 

Årsredovisning och koncernredovisning 
2015-01-01 • 2015-12-31 

Innehållsförteckning Sida 

Förvaltningsberättelse 2-8 

Resultaträkning 9 

Balansräkning 10-11 

Kassaflödesanalys 12-13 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 14-15 

Noter 16-19 

Underskrifter 20 

Revisionsberättelse 21 

83



ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 
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Ägatförhållanden 

Tingsryds kommun äger samtliga aktier i Tingsryds Kommunföretag AB. Tingsryds 
Kommunföretag AB äger samtliga aktier i Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB och Tingsryds bostäder AB. Aktierna för Tingsryds Energi AB och Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB är förvärvade av Tingsryds kommun under räkenskapsåret. 

Tingsryds Kommunföretag AB 

I I 
Tingsryds Utveckling och Fastighets 

Tingsryds Energi AB AB Tingsrydsbostäder AB 

Bolaget har sitt säte i Tingsryds kommun 

Vision 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå en ökad effektivisering och ett optimalt 
utnyttjande av kommunens resurser. 

Verksamheten 

Bolaget har sitt säte i Tingsryds kommun och ska äga och förvalta aktier i Tingsryds 
kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens verksamheter. Under 
året har 8 st. sammanträden hållits. 

Bolaget ska genom sin samordningsfunktion stödja dotterbolagen i att uppnå vision och 
mål, grundade på en samsyn till gagn för kommunmedborgarnas bästa och för att bidra till 
uppfyllelse av kommunens gemensamma vision och mål. 

Bolaget ska via samordning verka för att ägaren erhåller ekonomisk avkastning inom 
ramen för dotterbolagens egen utveckling. 

Bolaget ska tillse att kommunens vision levandegörs inom koncernen och att kommunens 
målstyrningsmodell balanserad styrning tillämpas i bolagen. 
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Bolagetskoncernen ska medverka till att stordriftsfördelar inom lämpliga driftsfrågor och 
upphandling möjliggörs inom hela kommunkoncernen. 

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som ej är förenliga med kommunal 
kompetens. 

Ekonomi 

Moderbolaget visar på en vinst på 7 tkr. Koncernen visar på ett gemensamt resultat på 
3 209 tkr (4 039 tkr) i vinst. Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan förvaltar endast 
bolagens aktier. Under 2015 har moderbolaget genom kvittningsemission förvärvat 2 950 
aktier i Tingsrydsbostäder AB, samtidigt har Tingsryds kommuns aktieinnehav i Tingsryds 
kommunföretag AB ökat till 4 232 st. Genom detta har Tingsryds Kommunföretag ökat det 
egna kapitalet. i företaget och löst alla skulder till Tingsryds Kommun. Moderbolagets 
kostnader är till största delen arvoden till styrelsen. Större delen av koncernens vinst för 
2015 finns i energibolaget, Tingsryds Energi AB. Tingsryds Kommunföretag AB använder 
redovisningsregler enligt K3. 

Framtiden 

Tingsryds kommunföretag AB kommer att arbeta med att fullgöra ägardirektiven om att nå 
en ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser. 

Tingsryds Energi AB 

Verksamheten omfattar produktion, distribution av fjärrvärme. Därutöver är bolaget sedan 
den 1 maj i år, tillsammans med Lessebo Fastigheter, Alvesta Energi AB och Växjö Energi 
AB, delägare i Wexnet AB som bedriver bredbandsverksamhet 

Verksamheten 

Fjärrvärmeverksamheten 

Bolaget bedriver fjärrvärmeproduktion vid anläggningar i Tingsryd och Väckelsång. 
Linneryd och Urshult försörjs med inköpt värme från lokala sågverk där distributionen sker i 
fjärrvärmenät som ägs av bolaget. Bolaget har idag 405 fastigheter anslutna till fjärrvärme. 

Utbyggnadsprojekten under avslutningen av 2014 innebär ökande leveranser under 2015. 
Under året har mindre utbyggnadsprojekt genomförts i Tingsryd utmed Storgatan och Norr
gatan samt utmed Björkvägen i Urshult. Därutöver har det befintliga nätet förtätats med ett 
antal mindre förbrukare. 

Kompletteringen av vår anläggning i Tingsryd med ytterligare en biobränslepanna kommer 
att minska sårbarheten vid driftstörningar. Kapacitetsökningen medför också att vi kan 
uppnå vårt miljömål, att helt basera vår produktion på förnyelsebara bränslen från lokala 
leverantörer. Vi är nöjda med projektets genomförande, såväl kostnadsramar som 
tidsramar har följts. Under inledningen av 2016 genomförs de avslutande prestandaproven 
och slutbesiktningen. 

Ett nytt avtal om värmeleveranser i Urshult gäller från och med 1 oktober 2015. 

Bolaget har levererat till kund 35,6 GWh. 
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Underhåll 

Med ytterligare en biobränslepanna vid värmeanläggningen i Tingsryd kan vi framöver 
genomföra längre underhållsstopp utan merkostnader för oljedrift. Vi har därför genomfört 
ett kortare underhållsstopp än normalt under 2015. Dessutom får vi en tekniskt mer optimal 
drift av den befintliga pannan. 

Den milda väderleken med jämna temperaturer under vintern och det kortare underhålls
stoppet har medfört att den totala oljeförbrukningen varit väsentligt lägre 61,48 m3 (91,68 
m3). Den löpande tillsynen och skötseln av värmeanläggningen i Väckelsång har förenklats 
genom ändrad biobränslemix. 

Miljö 

Under året har verksamheten vid värmeverket i Tingsryd ändrats, från en tillståndspliktig 
verksamhet med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet till en anmälningspliktig verksamhet 
med plan- och miljökontoret som tillsynsmyndighet. Verksamheten har bedrivits utan an
märkningar. Verksamheten vid värmeanläggningen i Väckelsång har också fungerat bra. 
Miljörapporter för driften av våra värmeanläggningar lämnas årligen till plan- och miljö
kontoret. 

Bredbandsverksamheten 

Utbyggnaden av stamnätet för bredbandet sker sedan den 1 maj 2013 av det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet. De problem som drabbade Wexnet till följd av brister i den 
tekniska utrustningen i kombination med stark kundtillströmning och kraftigt ökande data
mängder är nu åtgärdade. Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas väl. Ytterligare 
213 kunder har anslutits under 2015. En kontaktperson har utsetts för bredbandsutbygg
naden som kommer att fungera som länk mellan de parter som är involverade, kommun, 
Teab, bredbandsföreningar, Wexnet m fl. 

Den rättsliga processen rörande de investeringar som gjordes före den 1 maj 2013 på 
PTS-sträckan Tingsryd-Lessebo är inte avslutad och därmed inte heller den slutliga eko
nomiska regleringen. 

Ekonomi 

Omsättningen uppgick till 21 ,8 mkr (22,3 mkr) Av denna svarar fjärNärmeverksamheten för 
21,7 mkr (22,0) mkr och bredbandsverksamheten för 0, 1 mkr (0,3 mkr). Trots intäktsbortfall 
till följd av ytterligare ett år med varmare väderlek än normalt kan vi redovisa ett bra 
resultat. Efter finansiella poster uppgick resultatet till 3, 15 mkr (3,76 mkr) Resultatet är 
något lägre än föregående år men då var intäkterna av engångskaraktär väsentligt högre. 
Kallare väderlek än föregående år, nya kunder, lägre oljeförbrukning och ett kortare 
underhållsstopp har bidragit positivt till årets resultat. För fjärNärmeverksamheten utnyttjas 
det låga ränteläget för att successivt omsätta befintliga lån till lägre räntor. 

Framtiden 

Kompletteringen av värmeanläggningen i Tingsryd med ytterligare en biobränslepanna 
innebär att Teab kan uppfylla bolagets långsiktiga mål, att basera vår fjärNärmeproduktion 
på förnyelsebara energikällor. Oljepannorna kommer då främst att utgöra reservkraft vid 
driftstörningar. Vid vissa toppbelastningar kommer vi dock inte helt att kunna undvika att 
använda olja även framöver. Driften av värmeanläggningen i Tingsryd har fungerat väl 
under många år med låga underhållskostnader. Successivt ökar nu behovet av mer 
kostnadskrävande underhållsåtgärder. Ett nytt inköpsavtal om värmeleveranser i Urshult 
har medfört att planerad pannanläggning senarelagts. Tidsramen för denna typen av 
projekt gör att vi snart måste återuppta arbetet med att överväga olika handlingsalternativ 
för att trygga värmeleveranserna. 

Utredningar genomförs kontinuerligt för att utöka och förstärka ledningsnätet. 
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Prisutvecklingen på biobränslen har varit stabil under några år och vi ser inga tecken på 
någon förändring i ett kortare perspektiv. Den investering som nu genomförs i en ny 
biobränslepanna bedöms inte i sig nämnvärt påverka fjärrvärmetaxorna. Utfasningen av 
systemet med återbetalning av energiskatter kommer att öka fjärrvärmens konkurrenskraft 
för tillverkningsindustrin. 

Vi är övertygade om att samgåendet i ett regionalt bredbandsbolag var nödvändigt. 
Tidigare beslutade stamnätsutbyggnader är i huvudsak genomförda. För att uppnå det 
nationella målet om 90 procents täckning senast 2020 krävs kompletterande utbyggnader. 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Bolaget ska inom Tingsryds kommun förvärva, uthyra och förvalta fastigheter samt att på 
dessa, i förekommande fall, uppföra byggnader, allt i syfte att tillgodose näringslivets behov 
av ändamålsenliga lokaler samt i övrigt främja näringslivet i kommunen. 

Verksamheten 

Efter att industrilokalen på fastigheten Tingsryd 4:96 färdigställts och bolagets förvärv av 
fastigheten Väckelsång 6: 107 är det sammanlagda fastighetsinnehavet c:a 71 000 m2• 

Fastigheterna har ett bokfört värde efter K3 avskrivning på 178 659 tkr. 

Under året har strategiska diskussioner om bolagets fortsatta inriktning avseende 
organisation, ägardirektiv, styrning och fastighetsinnehav förts. Diskussionerna fortsätter 
under 2016 för att fastslå en ny inriktning för bolaget. 

Under året har investeringsarbeten avslutats på fastigheten Ryd 11 :2, Ryds Båtar AB. 
Fastigheten har anslutits till fjärrvärme, uppdatering av sprinklersystemet och div energi~ 
sparåtgärder. 

En ny arrendator till Tingsryds Hotell tillträdde 1 januari 2015 sedan tidigare hyresgäst 
försatts i konkurs i maj 2014. Under året har både hotell och restaurang fått en stabil och 
bra ekonomi. 

Ekonomi 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 192 tkr (487 tkr). Efter koncernbidrag om 60 
tkr och skatt om 29 tkr uppgår resultatet till 103 tkr (242 tkr). 

Framtiden 

Tufab kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens 
näringsliv. 

Stort fokus kommer att läggas på Konga Bruk 8:11 där ett större upprustningsprojekt 
kommer att sättas igång samtidigt som ett aktivt arbete med att hyra ut lokaler i fastigheten 
kommer att göras. 

Införande av underhållsplaner för varje fastighet samt införande av balanserad styrning är 
arbete som påbörjas under 2016. Under 2016 kommer troligen också ett flertal fastigheter 
att avyttras. 
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Tingsrydsbostäder AB 

Bolaget ska bygga, äga och förvalta fastigheter inom kommunen för alla målgrupper och 
behov. 

Verksamheten 

Förvaltning 

Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltar 2015 fem fastigheter med 59 lägenheter och nio 
lokaler. Totalt ca 2 500 m2 lägenheter och 5 300 m2 lokaler. 

Från årsskiftet 2013 tog Tingsrydsbostäder AB över förvaltningen av Tingsryds kommuns 
fastighetsbestånd. Företaget tog i samband med detta över personalen från Tingsryds 
kommuns fastighetsavdelning. 

Efterfrågan på lägenheter har varit bra under året och Tingsrydsbostäder AB har haft allt 
uthyrt under 2015. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB nya kontor färdigställts och samtlig administrativ 
personal sitter nu i samma lokaler. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark, markanläggningar och inventarier och maskiner 
uppgår till 1 O 170 tkr (6 287 tkr). 

Under 2015 har nybyggnation av 8 st. lägenheter färdigställts på Östrabo 5, Tingsryd, till en 
total investering om 11,3 mkr, inflyttning skedde under juni 2015. Tingsrydsbostäder har 
byggt om en lokal på Skyttegatan 4, Tingsryd till ett gemensamt kontor för både 
Tingsrydsbostäder AB och Stiftelsen Tingsrydsbostäder, vilket innebär att samtlig 
administrativ personal sitter i samma lokaler från och med 15 september. 

Förste september köpte Tingsrydsbostäder Tingsgården från Tingsryds Kommun för 2,95 
mkr som reglerades genom ett aktieägartillskott från moderbolaget Tingsryds Kommun
företag AB. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 165 tkr vilket innebär ca 43 kr/m2• Yttre 
målning på Örjan 19 har påbörjats under 2015 och kommer att färdigställas under 2016. 
Renovering av ytskikten i lägenheterna har gjort på Tingsgården i samband med 
övertagandet 1/9. 

Ekonomi 

Tingsryds bostäder AB redovisar ett resultat på 408 tkr ( 459 tkr) för verksamhetsåret 2015. 
Det allmänna uthyrningsläget har sett över hela året varit bra. Resultatet har påverkats åtta 
nya lägenheter på östrabo 5, Tingsryd samt köpet av Tingsgården. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt att förvalta Tingsryds kommuns samtliga 
fastigheter. Detta har skett genom att tjänster inte har tillsatts efter pensioneringar. 
Intäkterna för förvaltningsuppdraget uppgick till ca 10,2 mkr. 

Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 1 130 tkr (1 060 tkr) och kostnader för av
skrivningar till 1 030 tkr (902 tkr). Tingsrydsbostäder använder sedan 2014 de nya redovis
ningsregler enligt K3. 
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Soliditet 

Efter nyemissionen av aktier under 2015 har aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ökat till 
3, O mkr. Soliditeten i företaget bra, 14, 1 %. Detta innebär att företagets ekonomiska grunder 
har kraftigt förbättrats. 

Likviditet 

Tingsrydsbostäder AB har en koncernkredit hos Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut 
har Tingsrydsbostäder utnyttjat 0,5 mkr av den. 

Framtiden 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med energibesparande åtgärder i överensstämmelse med 
SABOs energiutmaning. 

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

Följa utvecklingen av bostadsmarknaden inom kommunen och utföra nödvändiga omstrukt
ureringar av fastighetsbeståndet. Vid behov, planera för nybyggnation av lägenheter till 
rimliga kostnader för att tillfredsställa efterfrågan i kommunen. 

Resultatdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserat resultat 
Arets förlust 

Totalt 

- 9 tkr 
7 tkr 

- 2 tkr 

Styrelsen beslutar att den ansamlade förlusten förs över i ny räkning. 

Resultatet av Tingsryds Kommunföretag AB:s verksamhet samt dess ekonomiska 
ställning framgår av följande resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN (tkr) 

Not 2015 

Rörelsens Intäkter 
Nettoomsättning 4,19 44053 
övriga förvaltninglntäkter 16609 
Rörelsens Intäkter 60 662 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -7 648 
övriga externa kostnader 5 -18 758 
Personalkostnader 6 -11 447 
Avskrivningar av materiella tillgångar 7 -13 584 
Rörelsens kostnader -51 437 

Rörelseresultat 9225 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 839 
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -5 999 
Resultat från finansiella poster -5160 

Resultat efter finansiella poster 4065 

Extraordinära Intäkter 0 
Skatt 10 -856 

Arets resultat 3209 

RESUL TATRÄKNING MODERBOLAGET 

Rörelsens Intäkter 
Nettoomsättning 
övriga förvaltnlngintäkter 
Rörelsens Intäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
övriga externa kostnader 
Rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Koncernbidrag 
Avsättning perlodiserlngsfond 
Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

9 

Not 

4 

5 

8 
9 

10 

2015 

0 
0 
0 

-143 
-143 

-143 

3 
-28 
-25 

-168 

200 
-15 
-10 

7 

2014 

44154 
14 024 

58178 

-7117 
-15310 
-11 972 
-13 192 

.47 591 

10 587 

1159 
-6 919 

-5 760 

4827 

0 
-788 

4039 

{tkr) 

2014 

0 
0 
0 

-128 
·128 

·128 

0 
-43 
.43 

-171 

240 
-28 
-18 

23 
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BALANSRÄKNING KONCERNEN (tkr) 
Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 242 325 232 343 
Maskiner och tekniska anläggningar 14 46463 48 535 
Inventarier 15 2 770 1 564 
Pågående om- och nyanläggningar 14 209 9 441 
Summa materiella anläggningst/1/gångar 305 767 291883 

Finansiella anläggningst/1/gångar 
Aktier och andelar 11 825 11 825 
Långsiktig fordran 17 613 17 553 
Summa finansiella anläggnlngstfllgångar 29 438 29378 
Summa anläggningstillgångar 335 205 321 261 

Omsättningstillgångar 

Varulager 
Råvaror och förnödenheter 381 299 

Kortfristiga fordringar 
Hyres och kundfordringar 5 901 7702 
Koncernkonto Tingsryds kommun 16 399 15180 
övriga fordringar 4 554 1 679 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 665 95 
Summa omsättnlngstlllgångar 27 519 24656 

Kassa och bank 186 184 

Summa omsättnlngstlllgångar 28 086 25139 

SUMMA TILLGÅNGAR 363 291 346399 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (4232 aktier å 1000 kr) 4 232 100 
Bundna reserver 33 759 33 391 
Summa bundet eget kapital 37 992 33 491 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 11 413 7 740 
Arets resultat 3 209 4 039 
Summa fritt eget kapital 14 624 11 779 

Summa eget kapital 17 52 616 45 270 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 11 564 10 808 
Summa avsättningar 11 564 10 808 

Lånfrlstiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 18 280 494 267 494 
Revers Tingsryds Kommun 0 1182 
Övriga långfristiga skulder 0 0 
Summa långfristiga skulder 280 494 268 676 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 3 876 5 372 
Skatteskulder -131 2 301 
Övriga kortfristiga skulder 5 668 5 737 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9204 8 235 
Summa kortfristiga skulder 18 617 21 645 

Summa skulder 299111 290 321 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 363 291 346 399 

Ställda panter och ansvarsförbindelser 20 66950 70150 
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 
Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 16 4182 1 232 

Summa anläggningstillgångar 4182 1 232 

Omsättnlngstliigångar 
Kunfordringar 4 0 

Kassa och bank 163 161 

Summa omsättningstillgångar 167 161 

SUMMA TILLGÅNGAR 4349 1 393 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (4232 aktier å 1000 kr) 4232 100 
Summa bundet eget kapital 4 232 100 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -9 -32 
Arets vinst 7 23 
Summa fritt eget kapital -2 -9 

Summa eget kapital 17 4 230 91 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond tax-15 28 28 
Perlodiseringsfond tax-16 15 0 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 0 1182 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Aktuella skatteskulder 11 24 
Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 65 68 
Summa kortfristiga skulder 76 92 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4349 1 393 

Ställda säkerheter och ansvarsförblndelser Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANAL YS KONCERNEN (tkr) 

Not 2015 2014 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 4 068 4 827 
övriga justeringar som ej Ingår i kassaflödet 1 038 189 
Avskrivningar 7 13 584 13 192 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 18 690 18 208 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Ökning av varulager -82 18 
Ökning av fordringar -3 028 13 840 
Minskning av kortfristiga rörelseskulder -2 863 -3 081 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 717 28985 

lnvesterlngsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -27 469 -26 067 
Förvärv av aktier och andelar 0 16 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 2 936 0 
Försäljning av materiella anlättningstillgångar 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 533 -26 051 

Flnanslerlngsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar 0 0 
Förändring av långfristiga låneskulder 11 11 818 -2 900 

Kassaflöde från flnansieringsverksamheten 11 818 -2 900 

Arets kassaflöde 2 34 
Likvida medel vid årets början 184 150 

Likvida medel vid årets slut 12 186 184 
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KASSAFLÖDESANAL YS MODERBOLAGET (tkr) 

Not Not 2015 2014 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -16B -171 
Skatter 10 18 
Avskrivningar 7 0 0 
övriga justeringar som ej ingår i kassaflödet -1 5B0 212 

Kassaflöde från den löpande verksamheten ·1 738 59 
före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Minskning av fordringar -4 0 
Ökning av kortfristiga rörel.seskulder -24 -24 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 -24 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 
Förvärv av aktier och andelar 0 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 2 950 0 

Kassaflöde från lnvesteringsverksamheten 2950 0 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar 0 0 
Förändring av långfristiga låneskulder 11 -1182 0 

Kassaflöde från finansleringsverksamheten -1182 0 

Arets kassaflöde 2 35 
Likvida medel vid årets början 161 126 

Likvida medel vid årets slut 12 163 161 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Arsredovlsnlngslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1 Ars redovisning och 
koncernredovlsnlng ('K3"). Koncernens redovlsnlngsprlnclper skiljer sig ej från dotterbolagens redovlsnlngsprlnclper. 

Resultaträkning 

lntäktsredovlsnlng 
Nettoomsättningen omfattar försäljnlngslntäkter från Tingsryds Kommunföretag AB. 

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, bllersättnlngar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avglftsbestämda penslonsplaner 
Avglftsbestämda penslonsplaner 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 avglftsbestämda penslonsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

FörmånsbesU!mda penslonsplaner 
Förmånsbestämda penslonsplaner är andra planer än avglftsbestämda penslonsplaner. 
Företaget har förmånsbestämda penslonsplaner som regleras genom betalning av penslonspremler. Dessa redovisas som avglftsbestämda 
penslonsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det 
avskrlvnlngsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffnlngsvärde. i ett fåtal fall tas hänsyn 1111 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: 

Fastigheter 
Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, lednlngssystem 
övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
inventarier, verktyg och installationer 

Nedskrivningar 

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

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

När det finns en indikation på att en tlllgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrlvnlngsbehov. Har tillgången ett återvinnlngsvärde som är 
lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvlnnlngsvärdet. Vid bedömning av nedskrlvnlngsbehov 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. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i 
den funktion där tlllgången nyttjas. 

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

Uthyrning av kontorsiokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperloden. 

Balansräkning 

Materiella anlilggnlngstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
rned tillgången sannolikt kommer att tllifalla bolaget och anskaffnlngsvärdet kan mätas på ett tlllförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffnlngsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrlvnlngar. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 
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Anskaffnlngsvärde 
I anskaffningsvärdet Ingår lnköpsprlset 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 företagslednlngens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, Installation 
och montering, lagfarter samt konsultijänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till Investeringar I anläggningstillgångar som tar betydande tid i 
anspråk att färdigställa inräknas i anskaffnlngsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffnlngsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits 
för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter 
Tlilkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannollkt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffnlngsvärdet kan beräknas på ett tlllförlltllgt sätt. övriga tlllkommande 
utgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. 

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

Reparationer och underhåll kostnads förs löpande. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella Instrument 

Allmänna principer 
Finansiella Instrument redovisas Initialt till anskaffnlngsvärde vilket motsvarar Instrumentets verkllga värde med tillägg för transaktlonskostnader 
dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. Vi bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, Jlkvlditetsrisker, kreditrisker är låga. 

En finansiell tlllgång eller finansiell skuld redovisas I balansräkningen när Företaget bllr part enligt Instrumentets avtalsenllga 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 tillgångar och skulder tas bort från 
balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och llknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar 
uppkommer då Företaget tlllhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredlttagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. 
Kundfordringar och llknande fordringar värderas tlll upplupet anskaffnlngsvärde. Med upplupet anskaffnlngsvärde menas det värde som 
framkommer när Instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektlvränta som beräknades vid anskaffnlngstlllfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas Inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedsk~vning av kundfordringar redovisas I posten 
övriga externa kostnader/Försäljnlngskostnader. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas I resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen 
redovisas I eget kapllal 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 skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepllktlga 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 enllgt 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 skattepllktlga 
resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

Uppskjuten skatt Ingår I obeskattade reserver. 

Koncernredovlsnlng 
Dotterbolag är alla de företag som koncernen har rätt att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett 
aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterbolagen Inkluderas I koncernredovlsnlngen från den dagen då det bestämmande 
Inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas från den dagen då det bestämmande Inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket Innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställts som skllnaden 
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, ellmlneras I sin helhet. I koncernens egna kapital Ingår härigenom endast den del av 
dotterbolagens egna kapital som tillkommit etter förvärvet. 

Kon_cernens transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. 

Nyckeltalsdeflnltloner 
Solldltet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) I förhållande till balansomslutningen. 

15 

97



T ILLÄGGSUPPL YSNI NGAR {tkr) 

Not2 Uppskjuten skatt K3 

Utgående balans 2015 Utgående balans 2015 

TIiigångar 
Fastigheter 
Maskiner och tekniska anläggningar 
Pågående ny- och ombyggnationer 
Maskiner 
Summa TIiigångar 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

Not enligt tidigare principer Justering 

13 

14 
13 
15 

241 655 
46463 
14209 
2 713 

305 040 

103 
103 

Uppskattningar och bedömningar 

enligt K3 

670 
0 
0 

57 
727 

57 
57 

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 bedpmningar 
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 över årligen. 

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. 

4. Nettoomsättning 

Koncernen 

Fjärrvärmeavgifter och bredbandsavgifter 
Hyres intäkter 
Summa 

5. Övriga externa kostnader 

Koncernen 

Konsumtionsavgifter 
Kostnader fjärrvärmeproduktion 
Kostnader bredband 
Administration 
övriga kostnader 
Summa 

Moderbolaget 

övriga externa kostnader 
Summa 

16 

2015 

19 961 
24 092 

44053 

7 071 
3 322 

74 
2 598 
5 693 

18 758 

143 
143 

2014 

242 325 
46 463 
14 209 
2 770 

305 767 

160 
160 

20 225 

23 929 
44154 

4692 
3454 

345 
2 797 
4 022 

15 310 

128 
128 
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6, Personalkostnader 2015 2014 

Koncernen 

Lönekostnader 8156 8 358 
Sociala avgifter 2 773 3 036 
Pensionskostnader 518 578 

11 447 11 972 

7. Avskrivningar 

Koncernen 
Avskrivningar byggnader 9 747 9 251 
Avskrivningar maskiner och tekniska anläggningar 3 518 3472 
Avskrivningar maskiner och Inventarier 319 251 
Nedskrivning fastighet 0 218 
Summa 13 584 13192 

8. Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 

Räntor på likvida medel 58 201 
Räntor på lånerevers 781 958 
Summa 839 1159 

Moderbolaget 

Ränteintäkter revers Tingsrydsbostäder 3 0 
Summa 3 0 

9. Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 

Räntor på långfristiga lån 5008 5 921 
Räntor på lånereverser 28 43 
Borgensavglft till Tingsryds Kommun 963 955 
Summa 5 999 6 919 

Moderbolaget 

Räntor till Tingsryds Kommun 28 43 
Summa 28 43 

1 O. Arets skattekostnad 

Koncernen 
Arets skattekostnad 142 -151 
Uppskjuten skatteskuld 714 938 
Summa 856 788 

Moderbolaget 

Arets skattekostnad 10 18 
Summa 10 18 

11. Förändring av långfristiga låneskulder 

Koncernen 
Amorteringar 0 -2 900 
Nyupplånin~ 11 818 0 
Summa 11 818 -2 900 

Moderbolaget 
Amorteringar -1182 0 
Nyupplåning 0 0 
summa -1182 0 

12. Sammansättning av likvida medel 

Koncernen 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 163 126 
Summa 163 0 

Moderbolaget 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 186 184 
Summa 186 324 
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13. Byggnader och mark 2015 2014 

Koncernen 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 268 993 252 000 
Nyanskaffningar 11 970 16 582 
Försäljningar/utrangeringar -218 0 
Justeringar enligt K3 0 411 
Omklassificeringar 7759 0 

288 504 268 993 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -36 650 -27 266 
Arets avskrivningar -9 747 -9 166 
Försäljningar/utrangeringar 218 0 
Arets nedskrivning av fastighet 0 -218 

-46 179 -36 650 

Redovisat värde vid årets slut 242 325 232 343 

Varav bokfört värde byggnader 230 016 227 854 
Varav bokfört värde mark 12 309 12 309 

14. Maskiner och tekniska anläggningar 

Koncernen 

Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 81 790 80734 
Nyanskaffningar 1446 1 056 
Försäijningar 0 

83 236 81 790 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -33 255 -29 783 
Arets avskrivningar -3 518 -3 472 

-36 773 -33 255 

Redovisat värde vid årets slut 46463 48 535 

15. Inventarier 

Koncernen 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 2 918 2 813 
Justering enligt K3-reglerna 0 57 
Nyanskaffningar 1 526 48 

4444 2 918 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -1 354 -1 015 
Arets avskrivningar -319 -339 

-1 673 -1 354 

Redovisat värde vid årets slut 2 770 1 564 

1 6. Aktier och andelar 

Moderbolaget 
Aktier: 
Tingsryds Energi AB 1 082 1 082 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 100 100 
Tingsrydsbostäder AB 3 000 50 
Summa 4182 1232 
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17. Eget kapital• specifikation 

Koncernen Övrigt fritt Summa 
Aktiekapital Bundna reserver eget kapital eget kapital 

Eget Kapital 2015-01-01 
Nyemission 

100 33 393 11 413 
4132 

Arets resultat 
Eget Kapital 2015-12-31 4232 

Moderbolaget 

366 
33 759 

Övrigt fritt 

3 209 
14 623 

Aktiekapital Bundna reserver eget kapital 
Eget Kapital 2015-01-01 
Nyemission 
Arets resultat 
Eget Kapital 2015-12-31 

18. Långfristiga skulder 

Koncernen 
Lånestruktur och räntebindningstid 

100 
4132 

4232 

År Lånebelopp 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Tot. 

19. Leasing 

Koncernen 
Leasing som förfaller inom 1 år 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 
Leasing som förfaller efter mer än 1 år 
Summa 

20, Stälda panter och säkerheter 

Koncernen 
Fastighetsinteckningar Tufab 
F astighetslnteckningar Tingsrydsbostäder 
Summa 

74025 

46000 

60000 

36000 

64469 

280494 

0 

Genomsnlttsränta % 

1,75 

2,04 

2,30 

1,42 

1,49 

1,80 

19 

Andel av lån i % 

-9 

7 
-2 

26,4 

16,4 

21,4 

12,8 

23,0 

100,0 

2015 
526 

1 291 
556 

2373 

2015 
35 950 
31 000 

66950 

Summa 
eget kapital 

44 908 
4132 
3575 

62 616 

91 
4 132 

7 
4 230 

2014 
1 029 

0 
0 

1 029 

2014 
39150 
31 000 

70150 

101



Tingsryd 2016-03-04 

\ {) 
VJtJPzfrif-/ 2/W&~ 
Barbro Svensson 
Ordförande 

Åke Gummesson 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-15 

Yvonne Lundin 
Auktoriserad revisor 
PwC 

20 

Inge Strandberg 

~-Mikael Andersson 

tJr1 
LailaJ~~ VD rwon 

102



•• 

Arende 8 

Förslag till instruktion 

för kommunens 

ombud vid 2016 års 

ordinarie 

bolagsstämma för 

Tingsryds 

Kommunföretag AB 

103



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

usterare 

§ 52 

Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2016 års 
ordinarie bolagsstämma för Tingsryds kommunföretag AB 
Dnr 2016/88 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till instruktion för kommunens 
ombud vid bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB enligt 
protokollsbilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) har avgivit 
årsredovisning för 2015. Ordinarie bolagsstämma ska enligt 
aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet för 
moderbolaget till +7 tkr. Balanserat resultat sedan tidigare år uppgår till -9 
tkr. 

Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn avger 
revisionsberättelser 2016-03-15. I dessa behandlas förslag till stämman 
avseende fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören avseende räkenskapsåret 2015. 

Föreslås att kommunens ombud vid bolagsstämman ges instruktion för de 
beslut som ska fattas av bolagsstämman enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Förslag till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma 
för Tingsryds Kommunföretag AB. 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2016-03-01 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2016 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 ätendet 
Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) har avgivit årsredovisning för 2015. Or
dinarie bolagsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet för moderbolaget till +7 tkr. 
Balanserat resultat sedan tidigare år uppgår till -9 tkr. 

Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn avger revisionsberättelser 2016-03-15. I 
dessa behandlas förslag till stämman avseende fastställande av resultaträkningen och balansräk
ningen samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
avseende räkenskapsåret 2015. 

Föreslås att kommunens ombud vid bolagsstämman ges instruktion för de beslut som ska fattas 
av bolagsstämman enligt bilaga 1. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma för Tingsryds Kom
munföretag AB. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Valda ombud 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

BILAGAl 

Förslag till 
INSTRUKTION FÖR KOMMUNENS OMBUD VID 2016 ÅRS ORDINARIE BOLAGS
STÄMMA FÖR TINGSRYDS KOMMUNFÖRETAG AB 

1. Formaliefrågor 

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

2. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

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

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 ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri
het för 2015 års verksamhet. 

5. Arvoden 

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

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

6. Bolagsordning 

Ombudet ges i uppdrag att tillstyrka att ny bolagsordning fastställs i enlighet med kommunfull
mäktiges beslut. 

7. Gemensamma och särskilda ägardirektiv 

Ombudet ges i uppdrag att tillstyrka att gemensamma och särskilda ägardirektiv fastställs i en
lighet med kommunfullmäktiges beslut. 

8. Val av revisor 

Ombudet ges i uppdrag att välja xxxxxxxx:, xxx, till revisor för perioden fram till slutet av första 
årsstämman 2017. 

106



•• 

Arende 9 

Val av ombud till 2016 

års ordinarie 

bolagsstämma för 

Tingsryds 

Kommunföretag AB 

samt uppdrag till 

Tingsryds 

Kommunföretag AB 

107



r:uTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

§ 53 

Val av ombud till 2016 års ordinarie bolagsstämma för 
Tingsryds Kommunföretag AB samt uppdrag till Tingsryds 
Kommunföretag AB 
Dm 2016/88 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige utser Britta Lunden som kommunens ombud vid 

2016 års ordinarie bolagsstänuna för Tingsryds Kommunföretag AB, med 
Kenneth Görtz som ersättare. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Kommunföretag AB:s styrelse 
att utse ombud till 2016 års bolagsstänunor i dotterbolagen. 

Beskrivning av ärendet 

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

Föreslås att fullmäktige utser ombud till bolagsstämman i moderbolaget 
TIKAB och att TIKAB får i uppdrag att utse ombud till bolagsstämmorna i 
dotterbolagen. Föregående år utsågs kommunfullmäktiges 
ordförande Britta Lunden till ombud vid TIKAB:s bolagsstänuna med förste 
vice ordförande Kenneth Görtz som ersättare. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-03-01 
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0 

Arsredovisning 2015 

Stiftelsen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

usterare 

c~< 

§ 54 

Årsredovisning 2015 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dnr 2016/105 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen 
Tingsrydsbostäder ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för stiftelsen 
Tingsryds bostäder. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsryds bostäder avger årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
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STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§5 

Bokslut 2015 

Styrelsen beslutar 

1. Fastslå bokslut för 2015. 

2. Överlämna bokslutet till revisorerna för granskning. 

3. Överlämna bokslutet till Tings1yds kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Beskl'ivning av ärendet. 

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för bokslut 2015 gällande 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder (bil. 1) 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2015. 

Utdrngsbestyrkandc 

' 
1(4) 
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VD har ordet 

Stiftelsen har under året namnändrats till Tingsrydsbostäder och är det ledande 
bostadsföretaget i Tingsryds kommun och förvaltar 1057 lägenheter på åtta orter i 
kommunen. Efterfrågan på lägenheter i centrala lägen har inte förändrats under året, 
dock har efterfrågan i hela kommunen ökat och antalet lediga lägenheter har under 2015 
minskat till en osedvanligt låg nivå, under en procent. Främsta orsaken till denna låga 
vakans bedöms vara underskott på bostäder i angränsande kommuner och den ökande 
invandringen. 

Under året har den fjärde och sista etappen underhålls- och renoveringsarbetet på 
Ebbalycke-områdets 120 lägenheter i Tingsryd avslutats. Omdömen från hyresgäster och 
övriga innevånare är odelat positiva, och området har fått den ökade attraktiviteten som 
var målet med projektet. Liknande underhållsprojekt har i mindre s~ala genomförts under 
året i bland annat Väckelsång. Företaget ansluter fler fastigheter till fibernätet, och då 
oftast i samband med att andra underhålls eller renoveringsarbeten. Alla investeringar 
under året, har genomförts med eget kapital utan någon extern upplåning. 

Tingsrydsbostäder har inte byggt några nya lägenheter under 2015 och har inte förvärvat 
eller sålt några fastigheter. 

Energispararbetet är högt prioriterat i företaget, och genomförda åtgärder fortsätter att 
generera besparingar. Trots en ökad uthyrningsgrad, har företaget inte ökat kostnaderna 
för el- och värmeenergi under 2015. Besparingar genom individuella elmätningar som 
införts i ett bostadsområde, får genomslag med full effekt 2016. Totalt har 
Tingsrydsbostäder genom ett målmedvetet energitänk sparat 23,3% energi sedan 2007. 

Lånekostnaderna har minskat under året, och företaget har tecknat om lån till ett belopp 
motsvarande 52 Mkr. Minskningen av räntekostnaderna med helårseffekt blir ca 1,25 
Mkr. 

Utveckling av Tingsrydsbostäders fastighetsbestånd ska i huvudsak ske genom reno
vering av det befintliga beståndet och utveckling av fastighetsförvaltningen så att 
kvaliteten blir bättre och hyresrätten blir ett ännu mera konkurrenskraftigt bostads
alternativ. 

Aktivt följa utvecklingen av kapitalmarknaden och planera för en framtida ränteuppgång. 
Företaget ska bygga vidare på en ekonomisk uppbyggnad som gör det möjligt att 
bi ehålla nuvarande investeringstakt med en hög självfinansieringsgrad. 

2 
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ÅRSR EDO VISNING 

FÖRVALTNINGSBERATTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder får härmed avge 
följande förvaltningsberättelse för verk
samhetsåret 2015. 

Allmänt 

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

I juni 2015 bytte företaget namn från Stiftelsen 
Kommunhus till Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
för att skapa en gemensam profil tillsammans 
med Tingsrydsbostäder AB. 

Styrelse 

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun och har för verksamhets
året 2015 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges inom parentes): 

Ledamöter från 2015-01-01 

Patrick Ståhlgren, Tingsryd, ordförande, m 
(Peter Möller, Ti11gsryd, m) 
Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, 
vice ordförande, c 
(Karl-Gustav Sjöqvist, Tingsryd, c) 

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

Tomas Lundström, Väckelsång, s 
(Tomas Blomster, Urshult, s) 
Kenneth Görtz, Urshult, rn 
(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 
sammanträden. 

Organisationsanslutnlng 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder är ansluten till 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, 
Arbetsgivarorganisationerna Pacta samt Hus
byggnadsvaror HBV Förening. 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommun
fullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande, c 
Lars-Erik Svensson, s 
Hans-Olof Johansson, m 
Kerstin Petersson, c 
Peter Koch, m 
Börje Johansson, s 

Dessutom har Yvonne Lundin, PwC, utsetts att 
fullgöra revision för verksamhetsåret 2015. 

(O 
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Verksamheten 

Uthyrnlngsläget 

Efterfrågan på lägenheter har totalt i kommunen 
ökat under året. Antalet lediga lägenheter vid 
årets början var 21 st. och vid årets slut uppgick 
de lediga till 3 st. Antalet redovisade outhyrda 
lägenheter har under året uppgått till i genom
snitt 12 st. (20 st.), detta motsvarar ca 1, 1 %. 
Andelen vakanta lägenheter är ganska jämnt 
fördelat över beståndet om man bortser från att 
allt är uthyrt i Tingsryd och Väckelsång. Hyres
bortfallet för outhyrda lägenheter och lokaler 
samt hyresrabatter uppgick under året till totalt 
1 655 tkr (2 083 tkr). 

Under 2015 har vi upplevt ett ökat tryck i ut-

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

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har under året 
förvaltat fastigheten Örjan 19, Tingsryd åt Tings
rydsbostäder AB enligt avtal. 

Hyresbortfall DBos!ädar 
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ombyggnad av en lokal på Ebbalyckevägen. 10 000000 ~---------------, 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 
1,6 % för 2015. Detta motsvaras av en genoms
nittlig höjning med 14,29 kr/m2 för år 2015. 
Hyrorna för 2016 kommer inte att höjas på 
grund av låga räntor och låg inflation. 

Det l<ommunala ändamålet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har som syfte och 
verksamhetsmål att inom hela Tingsryds 
kommun verka för en god bostadsförsörjning. 
Målet har uppnåtts under året genom att 
tillhandahålla attraktiva och prisvärda bostäder, 
att tillhandahålla en god service, skapa en god 
integration och en bra och hållbar miljö genom 
sunda och energisnåla byggnader. Den totala 
hyresnivån överstiger inte medelnivån för 
jämförbara bostadsföretag. 

Förvaltning 

Fastighetsbeståndet per 2015-12-31 uppgår till 
1057 lägenheter omfattande ca 68 300 m2 

bostadsyta. Lokalytan uppgår till ca 7 000 m2• 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har under året sålt 
fastighetsskötsel motsvarande 1, 77 heltids
tjänster. till Tingsryds l<ommun. Därutöver har 
beredskapstjänst sålts till TEAB och Tingsryds 
kommun. Under året har även administrativa 
tjänster sålts till Tingsryds Kommunföretag AB. 
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Lön och arvoden se not 4. 

2013 2014 2015 

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

Balanserad styrning 

Under år 2014 genomfördes en personalenkät för 
att följa upp målen i personal-, process- och 
utbildningsperspektivet i balanserad styrning. 
Under 2016 ska en hyresgästenkät genomföras. 
Resultaten redovisas i not 5. 

( 
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Fastighetsbeståndet 

Samtliga fastigheter har under året varit 
fullvärdesförsäkrade i försäkringsbolaget 
Protector Försäkring AB. Fastigheternas sam
manlagda taxeringsvärde uppgick till 248 678 
tkr. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark och 
markanläggningar uppgår till 12 747 tkr 
(12 263 tkr) 

Installation i annans fastighet, Skyttegatan 4, 
Tingsryd, har gjorts med 1 860 tkr. Fastigheten 
ägs av Tingsrydsbostäder AB Investeringar i 
maskiner och inventarier har under 2015 gjorts 
till ett belopp av 1 139 tkr. För 2016 budget
eras investeringar i maskiner med 1 250 tkr. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
7 632 tkr (6 683 tkr) vilket innebär en ökning av 
underhållet med 13 kr/rn2 till 101 kr/m2. Redovis
ningsreglerna K3 påverkar löpande och period
iskt invändigt lägenhetsunderhåll i form av om
målning, tapetsering, golvläggning, renovering 
av badrum, byte hushållsmaskiner etc. uppgår 
till 3 175 tkr. 

Under 2015 har den fjärde och sista etappen av 
ombyggnadsprojektet på Ebbalyckevägen i 
Tingsryds slutförts. Två hus har fått nya tak och 
ny fasadbeklädnad. På tre hus har även fönster 
bytts ut till treglas och lägenheterna har fått nya 
uteplatser eller franska balkonger. Projektet 
slutbesiktades under november månad. 

På Skolgatan i Väckelsång har fasader, tak, 
fönster och dörrar bytts. Nya fönster, fönster
dörrar och balkongfasader är installerade på 
Västergatan 3 i Ryd. Detsamma kommer att 
genomföras på Västergatan 1 under 2016. 

Takkuporna på Ängsvägen i Urshult har 
renoverats med ny plåtbeklädnad. Samtliga 
entredörrar är utbytta på Kyrkogatan i 
Rävemåla. 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 l<onga, en i 
Urshult och en i Tingsryd. 
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Miljö 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder bedriver inte 
någon anmälnings- eller tillståndspliktig verk
samhet enligt miljöbalken. 

Vid upphandling väljs miljövänliga produkter, i 
första hand. 

Energispararbetet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har anslutit sig till 
Skånealternativets mål i enlighet med SABO:s 
energiutmaning för att spara 2,5 % per år fram 
till år 2016, basår är 2007 års energi
användning, totalt en minskning med 20 % av 
energianvändningen. Tingsrydsbostäder har till 
och med 2015 sparat 23,3 % vilket är en 
försämring med ca 0,6 %. Under 2015 har 
Tingsrydsbostäder haft bättre uthyrt vilket 
påverkar energiförbrukningen genom ökad 
förbrukning på grund av färre lediga lägenheter. 
Tingsrydsbostäder hade en energiförbrukning 
på 155 kWh/m2 2007 som minskat till 119 
kWh/m2 2015. Andra SABO-företag anslutna till 
Skåneinitiativet hade en förbrukning på 132 
kWh/m2 2014. Målet för Skåneinitiativet för år 
2016 är 124 kWh/m2. 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag med lösull har 
gjorts på sex fastigheter, Ebbalyckevägen 16, 
18, 22 och 24 i Tingsryd; Torggatan 12 i 
Tingsryd, samt Skolgatan 6-16 i Väckelsång. 

Under 2015 monterades 20 kW solceller på 
taken på Ebbalyckevägen 18 och 24, Tingsryd. 
Detta beräknas täcka elförbrukningen för ca 10 
lägenheter. 

Ny shuntutrustning är monterad i värme
centralen på Vallen 16, Tingsryd, för att kunna 
reglera värmen för Väduren 7 separat. 

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

Alla utebelysning är utbytt till LED-belysning. 
Arbetet med att byta samtlig belysning i 
trapphusen till LED-belysning fortsätter under 
2016. 

Under år 2016 kommer det planerade energi
spararbetet att fortsätta på det sätt som det 
bedrivits under 2015. 

Isolering av viildsbjälklag på fastigheterna 
Andviksvägen i Linneryd och Bygdegårdsvägen 
i Rävemåla kommer att ske under 2016. 
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Under 2016 kommer Tingsrydsbostäder fort
sätta att byta ut stora vattenmätare mot två 
mindre för att minska de fasta kostnaderna för 
vatten och avlopp. 
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Ekonomi 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder visar ett resultat 
på 2 814 tkr för verksamhetsåret 2015 (2 254 
tkr). Det allmänna uthyrningsläget har sett 
över hela året varit betydligt bättre än tidigare 
år. Hyresbortfallet har minskat från 2 083 tkr 
till 1 655 tkr, i hyresbortfallet ingår även hyres
rabatter. Resultatet har påverkats positivt av 
minskade kostnader för räntor, lägre nedskriv
ningsbehov än beräknat och en engångs
intäkt, försäkringsersättning, 2,2 mkr, för 
brand i tre lägenheter på Ringvägen 1 i 
l<onga. Tingsrydsbostäder använder redovis
ningsreglerna 1<3. 

Kostnader för planerat underhåll har ökat med 
1,0 mkr till 7,6 mkr, vilket är ca 2,0 mkr mer än 
det budgeterade underhållet. Detta beror på 
medvetna satsningar då vi tidigt såg en 
prognos på ett positivt resultat för helåret. 
Kostnader för reparationer har i stort sett inte 
ökat under 2015 -Vilket är positivt då trenden 
de senaste åren håller i sig. Det tyder på att 
de senaste årens satsning på underhåll börjar 
ge resultat. Total kostnad för reparationer på 
60 kr/m2. 

Räntekostnaderna har forts.att att minska 
under 2015 med 0,8 mkr till 6, 1 mkr, detta 
beroende på det historiskt låga ränteläge som 
just nu råder. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
balansomslutning är på 303 269 tkr. 

Soliditet 

Den minskade investeringstakten de senaste 
åren och en fortsatt goda resultat har lett till 
en positiv utveckling av Tingsrydsbostäders 
soliditet. Tack vare detta har soliditeten ökat 
från 11,6 % till 12,5 % vilket är en ökning med 
3,2 % på fem år. Stiftelsen Tingsrydsbostäd
ers soliditetsmål att inte understiga 1 O % i 
soliditet, har uppfyllts under 2015. Mellan 
2009 och 2015 har Tingsrydsbostäder in
vesterat för ca 148 mkr i större och mindre 
investeringar, av detta har Tingsrydsbostäder 
självfinansierat ca 60 %. 

Likviditet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har en check
kredit på 10 Mkr hos Swedbank. Vid årets 
slut har Tingsrydsbostäder inte behövt 
utnyttja den. Tingsrydsbostäder har en 
likviditet på 8 461 tkr vid årets slut. De lång
fristiga skulderna uppgick vid årets slut till 
248 276 tkr. Genomsnittsräntan uppgick till 
1,95 %, vi ser dock redan nu en sänkning av 
denna under 2016. 
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lntäktslördelnlng 2015 

DBoslMer83,7 % DLokaler7,8% 
OGaraJe0,9 % DTllval 1,3 % 
oForvalnlngsuppdrag 2,3 % oForakringsersatlnlng 3,1 % 
DErsaltn. Hyresgl!ster0,5 % Dfhans!eDa lntakler0,1 % 
aövrlga Jntakter0,3 ~~ 

8411 

l{oslnadsfördelning 2015 

aTaxebundna kost. 23,3 % 
aReparalioner 7,1 % 
aforsakringsskador 0,7 % 
aAvskrivnlngar 17,5 % 
DRånlekostoader 10,8 % 

3% 

Solldltet 

aFast'ghelsskötsel 14,9 % 
aUnderhåll 11,8 % 
DFast'ghetesskall 1,3 % 
oAdmlnlstralion 9, 1 % 
oOv~a kos!nader 3,4 % 

2fä 

15% 

2011 2012 2013 2014 2015 

Lån, Investeringar och soliditet 

250000000 

200000 000 

150000 000 

100000 000 

50000000 

2011 2012 2013 

= tån = lmesteringar 
--4- Solidilel 

2014 2015 

12,0% 

10,0% 

8,0% 

e,010 

4,0% 

2,0% 

I 

118



Framtiden 

Under 2016 planer Tingsrydsbostäder att 
bygga 6-9 nya lägenheter i Väckelsång och 
det avställda huset på Storgatan 12 D i Ryd 
ska byggas om till 12 nyrenoverade 
lägenheter. 

Verka 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. 

Verka för ett samgående med Tingsrydsbo- Följa den allmänna ränteutvecklingen och 
städer AB analysera riskerna och planera för en sund 

lånespridning. 
Vidta åtgärder för ökad trygghet och säker
het i boendet. 

Förbättra och utveckla bostadsområden 
genom att öka attraktiviteten. 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med energi
besparande åtgärder i överensstämmelse 
med SABOs energiutmaning, med 20 % 
sparad en(;'Jrgi 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 kartlägga och planera mark för centralt 
boende. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserade vinstmedel: 10 438 tkr 
Arets vinst 2 814 tkr 

Totalt kronor 13 252 tkr 

Styrelsen beslutar att vinstmedlen balans
eras i ny räkning. 

Resultatet av Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
verksamhet samt dess ekonomiska ställ
ning framgår av följande resultaträkning, 
balansräkning och kassaflödesanalys. 

Fem år i sammandrag 
2015 2014 2013 2012 2011 

Intäkter 70 641 66 433 64 938 67 970 59 658 
Resultat 2 814 2 254 564 1150 -1137 
Underhåll 7632 6 638 10116 9 754 9428 
Driftskostnader 31356 29 510 30 244 31 245 30 317 
Räntekostnader 6124 6 918 7 363 8 234 8 389 
Kassaflöde från den 16119 16 331 10498 10 816 7 539 
löpande verksamheten 

Investeringar 15 746 12 882 7 708 5 555 45 835 
Balansomslutning 303 269 297 071 292 764 291 625 317 806 
Soliditet 12,5% 11;1% 9,9% 9,9% 8,5% 
Flyttningsfrekvens 20,7% 20,5% 20,6% 24,1% 25,5% 

Nyckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper. 
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Riket Kommunet· Tingsrydsbo~täder 
< 25 000 inv. Tingsryds bostäder 

! I 
I 

Nyclceltal - lcr/nf 2014 2014 2014 I 2015 
I 

: Hyra bostäder 993 929 874 892 
' 

! Hyresbortfall och rabatter -16 -24 -23 -14 

Förvaltningsintäkter totalt 1000 927 879 935 
I 

: Driftskostnad -439 -457 -390 -415 

· Underhållskostnad -157 -125 -88 -101 

.. . 
· Reparationer : -64 -63 -60 -60 
, (ingår i driftkost.) 
I 

. Fastighetsskaft -19 -13 -9 -11, 

Avskrivningar -148 -132 -140 -139 

'Räntekostnader -115 -116 -103 -92 

'Driftsnetto 383 331 ,293 314 
I 

Tillgångar 5394 4614 3910 4012 

.. 

Eget kapital 1360 649 428 473 

.Soliditet _26,1°,'.'o 14,5% 11_,6% 1_2,5-o/o 

Skuldsättningsgrad 2,8 5_,9 8,0 7,3 
I 

' 
. Räntetäckningsgrad 203,7% 153,1% 150,9% 191,2% 

I 

I 
Flyttningsfrekv,ens 16,3% 20,6% 20, 5-% ~0,7% 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-24 

RESULTATRÄKNING 2015-01-01 u 2015-12-31 (tkr) 

not 2015 2014 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 6,7 66 273 64 297 
övriga förvaltningsintäkter 8 4 368 2136 
Summa nettoomsättning 70 641 66 433 

Fastighetskostnader 
Underhållskostnader 9 -7 632 -6 638 
Driftskostnader 4, 10 -31 356 -29 510 
Fastighetsskatt -838 -645 
Kostnad försäkringsskada l<onga -475 0 
Avskrivning av matriella anläggningstillgångar 11 -10 536 -10 595 
Nedskrivningar -723 -2 142 

Bruttoresultat 19 081 16 903 

Centrala administrations- och 4,12 -5 879 -5 360 
försäljningskostnader 

Rörelseresultat 13 202 11 543 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 2 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 74 131 
Räntekostnader och liknande resultatposter -6124 -6 918 
Borgensavgift -858 -862 
Summa finansiella poster -6 906 .7 647 

Resultat efter finansiella poster 6 296 3 896 

Bol<slutsdlsposltioner 
Avsättning periodiseringsfond -1 574 -989 

Resultat före sl<att 4 722 2 907 

Skatt på årets resultat 13 -1 908 -653 

Resultat 2 814 2 254 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-12 

BALANSRÄKNING PER DEN 31/1 2 201 5 (tkr) 

Not 2015 2014 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 15 287 466 285 052 
Markanläggningar 16 682 757 
Inventarier 17 4 913 2 490 
Pågående ombyggnationer 18 11 534 
Pågående nybyggnationer 18 250 0 
Summa materiella tillgångar 293 322 288 833 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 19 40 40 
Andra långfristiga fordringar 19 209 296 
Uppskjuten skattefordran 16 16 
Summa finansiella anläggningstillgångar 265 352 

Summa anläggningstillgångar 293 587 289185 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kund- och hyresfordringar 798 1 016 
Skattefordran 140 140 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 20 283 174 
Summa kottfristiga forclringar 1 221 1 330 

Kassa och bank 21 8 461 6 556 

Summa omsättningstillgångar 9 682 7 886 

Summa tillgångar 303 269 297 071 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-24 

BALANSRÄKNING PER DEN 31 /12 2015 (tkr) 

Not 2015 2014 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grundfond 2 282 2 282 
Reservfond 20199 20199 

Summa bundet eget kapital 22 481 22 481 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 10 438 8184 
Arets resultat 2 814 2 254 

Summa fritt eget kapital 13 252 10 438 

Summa eget kapital 22 35 733 32 919 

Obeskattade reserver 23 2 795 1 221 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 3 344 3 038 
Uppskjuten skatt 2 1 356 487 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 24 189 800 169 800 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 24 58 476 78 578 
Förskottsbetalda kundfordringar 4 721 4276 
Leverantörsskulder 2 618 1 748 
Skatteskulder 609 75 
övriga kortfristiga skulder 25 784 833 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 26 3 033 4096 
Summa lcortfristiga skulder 70 241 89 606 

Summa eget kapital och skulder 303 269 297 071 

Ställda sälcerhete1· och 27 12 714 12 714 
ansvarsförbindelser 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-12 

KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Not 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 
Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 
Skatter, avsättningar och reavinster 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekap. 

Ökning (-) I minskning (+) av rörelsefordr. 
Ökning(+) I minskning (-) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnveste,·ingsverksamhet 
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 kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Summa likvida medel vid årets slut 14 

13 

2015 

6 296 
11 259 
-1 436 
16 119 

109 
737 

16 965 

-12 747 
-2 999 

87 
0 

-15 659 

0 
0 

-102 
-102 

1 204 

7 257 

8 461 

2014 

3 896 
12 737 

-302 
16 331 

798 
-685 

16 444 

-11 792 
-594 
182 

0 
-12 204 

0 
0 

-104 
-104 

4136 

3 121 

7 257 

( 
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Not 1 Redovisnings- och värderings principer 

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovlsnlng f'K3") . 

K3 llllämpas för första gången 
F o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovlsning (K3). Tidigare tillämpades 
årsredovlsnlngslagen 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. Stiftelsen Kommunhus är elt mindre företag och har 
utnyltjal mindre företags möjlighet all Inte räkna om Jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade Jåmförelselal 
överensstämmer I stället med de uppgifter som presenterades I föregående år årsredovisning. Olika redovlsnlngsprlnclper 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 omräknlngsprinclper är tillämpade I årsredovisningen: 

Resultaträkning 

lntäktsredovlsnlng 
Nettoomsättningen omfattar försäljnlngslnläkter från Stiftelsen Kommunhus. 

Samtliga Intäkter värderas till det belopp som lnnum eller beräknas lnnyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 
moms och energiskaller, och redovisas I posten Neltoomsällnlng. 

Ersättningar 1111 anställda 

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

Avglrtsbestämda penslonsplaner 
Avgifts bestämda pensions planer är planer för ersältnlngar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en 
separat Juridisk enhet. Någon rättslig eller Informell förpliktelse all betala ytterligare avgifter finns Inte I de fall den Juridiska 
enheten Inte har tillräckliga tillgångar för alt betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbeslämda pensionsplaner 
kostnadsförs under del räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda penslonsplaner 
Förmånsbestämda penslonsplaner är andra planer än avglflsbeslämda penslonsplaner. 
Företaget har förmånsbeslämda penslonsplaner som regleras genom betalning av penslonspremier. Dessa redovisas som 
avglrtsbeslämda penslonsplaner och kostnads förs därmed under del räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nytljandeperiod. 
Avskrivningen beräknas på del avskrivnlngsbara beloppet vilket I de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffnlngsvärde. I ett 
fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalsllden. 

Mark och fallrälligheter har Inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför Inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Stommar 
Fasader, yltertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och Installationer 

Nedskrivningar 

Nedskrivningar av materiella anläggnlngstlllgångar 

Allmänna principer 

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

När del finns en Indikation på alt en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivnlngsbehov. Har tillgången ell 
ålervlnnlngsvärde som år lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinnlngsvärdel. Vid bedömning av 
nedskrivnlngsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där del finns separata Identifierbara kassanöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av 
om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nyltjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leaselagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avla len är 
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Ulhyrnlng av kontors lokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. 

Balansräkning 

Materiella anläggnlngstlllgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång I balansräkningen om del är sannolikt alt framtida ekon.omlska fördelar 
som är förknippade med tillgången sannolikt kommer all tillfalla Koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlltllgt 
säll. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Stiftelsen Kommunhus har under 2014 gjort översiktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina fastigheter baserat på framtida 
kassaflöden. Beräkningarna visar alt det totala marknadsvärdel med god marginal överstiger det bokförda värdet på fastighets
por\följen. För vissa fastigheter med för närvarande hög vakansgrad liksom för vissa relativt nyproducerade rasUgheler är dock 
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det beräknade marknadsvärdel lägre än bokfört värde. En nedskrivning av dessa fasllghetsvärden kan aktualiseras om värde
nedgången blir bestående. Stiftelsen Kommunhus redovisade värde uppgår till 281 201 tkr och det verkliga värdet uppgår till ca 
474 357 tkr. Metoden för alt utföra marknadsanalysen är en driltsnelloanalys. Avkastnlngskraven är uppskattade Ull 6 % för 
hyresfasligheter, 5,5 % för nybyggda hyresfastigheler och 10 % för kommersiella lokaler. Värdet är Inte baserat på värdering 
utförd av oberoende värderlngsman, delta kommer all genomföras under 2015. Stiftelsen Kommunhus har vissa begränsningar 
I stiftelsens stadgar om all man Inte får avyttra stora mängder av förvaltnlngsfasligheler på ell år. Inga väsenlllga åtaganden om 
alt köpa uppföra, reparera, underhålla eller förbättra förvaltningsfastighelerna finns. 

KortUdslnvenlarler och Inventarier av mindre värde koslnadsförs löpande. 

Anskaffnlngsvärde 
I anskaffnlngsvärdet ingår lnköpsprlset och utgifter som är direkt hänförbara till Inköpet och syftar Ull alt bringa tillgången på 
plats och I skick för all utnyttjas I enlighet med företagslednlngens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs 
utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga Ull 
Investeringar I anläggningstillgångar som tar betydande lid I anspråk alt färdigställa Inräknas I anskaffnlngsvärdet under 
uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offenUiga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

TIiikommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt alt de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer all komma Koncernen till del och anskaffnlngsvärdel kan 
beräknas på ell lillförlilligl sätt. övriga tillkommande utgifter koslnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. 

Tillkommande utgifler som utgör utbyte av Identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt kvarvarande 
redovisat värde på komponenten utrangeras. Aven när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll koslnadsförs löpande. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella Instrument 

Allmänna principer 
Finansiella Instrument redovisas lniliall lill anskaffnlngsvärde vilket motsvarar Instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaklionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. Vi bedömer all de finansiella risker vi har ex ränterisker, 
llkvidilelsrisker, kredilrisker är låga. 

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 utrört sin prestation och 
Företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet all betala även om faktura Inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när 
faktura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rållighelerna I avtalet realiseras, förfaller eller när Företaget förlorar 
kontrollen över rälllghelerna. 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. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella Ullgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med 
belopp. Fordringar uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt alt 
bedriva handel med fordringsrälterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffnlngsvärde. Med 
upplupet anskaffnlngsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den 
effektivränla som beräknades vid anskaffnlngstillrällel. Kundfordringar värderas därmed till del värde som beräknas Inflyta, dvs. 
med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas I posten övriga externa 
kostnader/Försäljnlngskoslnader. 

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 skalleeffekl redovisas I eget kapital. Aktuella 
skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om del finns en legal räll lill 
kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är Inkomstskatt för Innevarande räkenskapsår som avser årets skatteplikllga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs Inkomstskatt som ännu Inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skall 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 skallefordran 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 skalleregler som är besl.tlade före 
balansdagen. 

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

Uppskjuten skall Ingår I obeskattade reserver. 

Nyckeltalsdeflnllloner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skall) I förhållande 1111 balansomslutningen. 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-03-01 

Not2 

Tillgångar 
Fastigheter 
Markanläggningar 
Pågående ombyggnationer 
Maskiner 
Summa Tillgångar 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

Uppsl<juten sl<att 

Utgående balans 2015 

Not enligt tidigare principer Skillnad 

15 
16 
18 
17 

281 302 
682 
261 

4 913 
287158 

487 
487 

Uppskattningar och bedömningar 

6164 

6 164 

869 
869 

Utgående balans 2015 

enligt 1<3-reglerna 

287 465 
682 
261 

4 913 
293 322 

1 356 
1 356 

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 bedömn
ingar 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 l<ällor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

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. 

16 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-12 

Noter och kommenta,·er till resultaträkningen (alla belopp i tlcr) 

Not4 
Löner 2015 

Löner och ersättningar till styrelse o VD 824 
Löner till övriga anställda 7 316 
Sociala kostnader 3 766 
Varav pensionskostnader 794 
av dessa avser styrelse o VD 72 
SUMMA 11 906 

2014 

827 
7136 
2 957 

490 
42 

10 920 

VD har rätt till 12 månaders full lön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning 
från VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 

Medeltalet anställda inom Stiftelsen Tingsrydsbostäder uppgick under året till 22 (22) st, 
motsvarande heltidstjänster. Av antalet anställda är 4 kvinnor (18,2 %) och 18 män (81,8 %). 
Av styrelsens totala antal ledamöter (7) är 1 kvinnor. övrig företagsledning en man (0 kvinnor) 

Det totala antalet sjukfrånvaro uppgick till 1,40 % (1,40 %) av ordinarie arbetad tid. Av dessa består 
34,7 % (0 %) av långtidssjukskrivningar (längre än 60 dagar). 

Not5 
Balanserad styrning Mål Utfall 
Från hyresgästenkäten 

Serviceinriktat bemötande 98% 98% 
Trygg boendemiljö 95% 97% 
God tillgänglighet 86% 84% 
Kvarboendeskap upp 0,2% ner 0,2% 
Från personalenkäten 2014 

Kompetensutveckling 90% 85% 
Modern teknisk utrustning 90% 95% 
God fysisk arbetsmiljö 90% 80% 
God psykisk arbetsmiljö 90% 58% 

Not6 
Hyresintälder 2015 2014 

Bostäder 60 210 59 068 
Lokaler 5 973 5 643 
Garage 812 827 
Tillval 933 842 
SUMMA 67 928 66 380 

Not7 
Hyresbot'tfall 2015 2014 

Bostäder 950 1 550 
Lokaler 487 223 
Garage 155 156 
Hyresrabatter 63 154 
SUMMA 1 655 2 083 

17 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-12 

Not 6 och 7 
Hyresintäkter netto 

Bostäder 
Lokaler 
Garage 
Tillval 
SUMMA 

Not8 
Ovriga förvaltningsintäkter 

Ersättning från hyresgäster 
Återvunna hyror 
Reavinster maskiner 
Bostadsanpassningsbidrag 
Sålda tjänster 
Försäkringsersättning brand Konga 
övriga intäkter 
SUMMA 

Not9 
Underhållskostnader 

Bostäder 
Lokaler 
Utomhus 
Gemensamt 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 
Fiberanslutning/kabel-TV 
Pensions kostnader 
summa ··. .. 

18 

( 

2015 2014 

59 197 57 364 
5486 5 420 

657 671 
933 842 

66 273 64 297 

2015 2014 

346 227 
82 119 
4 0 
0 18 

1 621 1 686 
2 200 0 

115 86 
4 368 2136 

2015 2014 

3 731 3175 
90 125 

1 905 1 303 
1 906 2 035 
7 632 6638 

2015 2014 

6378 5 607 
2 015 1 423 

675 366 
1 215 1175 
4 549 4 540 
3 864 3 870 
2435 2 410 
7 082 6 816 

254 131 
1 626 1 599 

353 422 
85 262 

140 209 
151 150 
363 318 
171 212 

31 356 · __ 29 ·s10 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-24 

Not 11 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader 
Markanläggningar 
Inventarier 
Summa 

Not 12 
Centrala administrations-
och försäljningskostnader 
Personalkostnader 
övriga kostnader 
Summa 

Not13 
Skatt 

Skatt årets resultat 
Uppskjuten skattefordran 
SUMMA 

Gällande skattesats 
Div. ej avdragsgilla kostnader 
Schablonränta på periodiserat resultat 
Effektiv skattesats 

Not14 
Sammansättning av 
likvida medel 
Kassamedel 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 
Kortfristiga likvida placeringar 
Summa 

19 

2015 

9 884 
75 

577 
10 536 

2015 

3 990 
1 889 
5 879 

2015 

2015 

1 039 
869 

1 908 

22% 
0,05% 

1% 
23,05% 

0 
8 461 

0 
8 461 

2014 

9472 
75 

1048 
10 595 

2014 

3403 
1 957 
5 360 

2014 

2014 

653 
0 

653 

22% 
0,05% 

1% 
23,05% 

0 
6 556 

0 
6 556 

I, 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-12 

Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2015 2014 

15 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 419 952 407 689 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 13 020 12 263 
Försäljningar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 432 972 419 952 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -131 757 -124 500 
Försäljningar 0 0 
Justeringar K3 0 2 215 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -9 884 -9 472 
Summa avskrivn. enl. plan -141 641 -131 757 
Ackumulerade nedskrivningar -3 142 -1 000 
Försäljningar 0 0 
Arets nedskrivningar -723 -2 142 
Summa nedskrivningar -3 865 -3142 

Redovisat värde vid årets slut 287 466 285 053 
Taxeringsvärde byggnader 212 811 212 811 
Taxeringsvärde mark 37 552 37 552 
Totala investeringsbidrag 14 758 14 758 

16 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -744 -669 
Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar -75 -75 
Summa avskrivn. enl. plan -819 -744 

Redovisat värde vid årets slut 682 757 

17 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 14 413 13 819 
Nyanskaffningar 2 999 594 
Summa anskaffningsvärde 17 412 14 413 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -11 923 -10 875 
Arets avskrivn. enl. plan -576 -1 048 
Summa avskrivn. enl. plan -12 499 -11 923 
Redovisat värde vid årets slut 4 913 2490 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-12 

Not 2015 2014 

18 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 534 1 005 
Nyanskaffningar 11 029 0 
Omklassificeringar -11 552 -471 
Redovisat värde vid årets slut 11 534 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 0 0 
Nyanskaffningar 250 0 
Omklassificeringar 0 0 
Redovisat värde vid årets slut 250 0 

19 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 209 296 
Summa 249 336 

20 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 0 2 
Förutbetalda försäkringar 40 0 
övriga upplupna intäkter 243 172 
Summa 283 174 

21 Likvida medel 

Bank 6 766 4 807 
Plusgiro 1 695 1 749 
Summa 8 461 6 556 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-12 

Not 

22 Eget Kapital 
Grundfond Reservfond 

Eget kapital 2015-01-01 
Arets resultat 

2 282 
0 

Eget kapital 2015-12-31 2 282 

23 Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond tax -14 
Periodiseringsfond tax -15 
Periodiseringsfond tax -16 
Totalt till kreditinstitut 

24 Skulder till kreditinstitut 

2015 2014 

Övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 
20 199 10 438 32 919 

0 3 683 3 683 
20199 14121 36602 

232 
989 

1 574 
2 795 

232 
989 

0 
1 221 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 58476 66 682 
Summa 58 476 66 682 

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

Skulder till kreditinstitut 189 800 181 800 
Summa 189 800 181 800 

Totalt till kreditinstitut 248 276 248 482 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 26 476 1, 16 10,7 
2016 32 000 3,19 12,9 
2017 61 800 2,69 24,9 
2018 35 000 1,83 14, 1 
2019 61 000 1,93 24,6 
2020 32 000 0,92 12,9 

Tot. 248 276 1,95 100,0 

25 övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 309 388 
Uttagsskatt 301 278 
Personalens källskatt 171 164 
Medlemsavgifter hyresgästföreningen 3 3 
Summa 784 833 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2016-02-12 

Not 2015 2014 

26 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Arbetsgivaravgift 545 558 
Upplupna semesterlöner 399 425 
Upplupna sociala avgifter 153 164 
Särskild löneskatt och avkastningsskatt 192 116 
Upplupna räntekostnader 496 556 
övriga upplupna kostnader 1 248 2 277 
Summa 3 033 4096 

27 Stälda panter och ansvarsförbindelser 

Företagsinteckningar 0 0 
Fastighetsinteckningar 12 584 12 584 
Ansvarsförbindelser Fastigo 130 130 
Summa 12 714 12 714 

27 Leasing 

Leasing som förfaller inom 1 år 2 731 2 731 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 0 0 
Leasing som förfaller efter mer än 5 år 0 0 
Summa 2 731 2 731 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

usterare 

§ 55 

Årsredovisning 2015 Tingsryds industristiftelse 
Dm 2016/89 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Tingsryds industristiftelse 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Tingsryds 
industristiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse avger årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Tingsryds industristiftelse 
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Tingsryds Industristiftelse SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-02 

§ 3 

Årsredovisning och verksamhets berättelse för år 2015. 

Ekonomen informera om Tingsryds Industristiftelses årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för 2015 (bilaga 1). 

Styrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning och verksamhets berättelse 
2015 (bilaga 1) för Tingsryds Industristiftelse. 

att översända årsredovisningen och verksamhets berättelsen till 
ekonomiavdelningen 

Utdrags bestyrkande 

1 (1) 
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Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829 500 -4264 

får härmed avge 

Årsredovisning 

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 

Innehåll: 

Förvaltningsberättelse 

Nyckeltal 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Kassaflödesanalys 
Noter 
Underskrifter 

3 
4 
5 
7 
8 
16 
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TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

ÅRSREDOVISNING 

1 (16) 

Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds Industristiftelse får härmed avge följande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 

FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE 

Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse 
som ägs av Tingsryds kommun. 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 följ ande 
sammansättning 2015. 

Ordinarie ledamöter 

Mikael Jeansson (s), ordf 
Karin Nilsson ( c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 
Lennart Fohlin ( c) 

Suppleanter 

Greenleaves Andersson (s) 
Lena Rundqvist (s) 
Kenneth Görtz (m) 
Björn Elmqvist ( c) 
Marie-Louise Hilmersson ( c) 

Styrelsen har under perioden haft 
11 sammanträden. 

Verkställande direktör from 2015-01-01 
är Thomas Mattson. 

Revisorer 

Pwc, Yvonne Lundin, auktoriserad revisor 

Följande lekmannarevisorer är utsedda av 
kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordf 
Börje Johansson 
Kerstin Pettersson 
Lars-Erik Svensson 
Hans-Olof Johansson 
PeterKoch 

Stiftelsens ändamål 

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

Allmänt om verksamheten 

Efter försäljningen av fastigheten Tingsryd 
1 :66, Tryckeriet, och förvärvet av Tingsryd 
4:95, Travbanan, uppgår 
fastighetsinnehavet nu till ca 22 500 m.2. 

I nuläget finns totalt ca 800 m2 outhyrd 
lokalyta, fördelat på fastigheterna Ryd 
1:145 och Tingsryd 4:95. I övrigt är 
samtliga lokaler uthyrda. 

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

Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till 
7 296 tkr (9 811 tkr). 

Väsentliga händelser under året 

Tingsryds Industristiftelse är under 
avveckling men fram till dess genomförs 
ett nödvändigt underhållsarbete på 
fastigheterna. Årets kostnader för 
underhållsåtgärder uppgår till 505 tkr 
(471 tkr). 
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TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Under året har investeringar i elanläggning 
och uppfräschning av del av Möllekulla 
1 :194 gjorts. Denna del av fastigheten har 
också hyrts ut. 

I fastigheten Ryd 1: 145 har en hyresgäst 
avflyttat medan i fastigheten Ryd 1: 11 har 
en hyresgäst tillkommit. 

Under året har fastigheten Tingsryd 4:95 
förvärvats av Tingsryds kommun. Detta är 
en hästsportsanläggning på 62 ha med 
byggnader om ca 4 000 m2. Större delen av 
fastigheten är uthyrd men den har 
underhålls behov för att kunna brukas som 
sportanläggning. 

Personal 

Tingsryds Industristiftelse har ingen egen 
personal anställd. Personalstyrkan består av 
VD på 15%, ekonom på 40% och 
förvaltare på 25 %. Dessa tjänster köps av 
Tingsryds kommun och Tingsrydsbostäder. 

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. 

Under året har oljepannan på Konga Bruk 
8: 11 bytts ut mot pelletspanna, vilket är en 
avsevärd miljöförbättring. 

Förväntad framtida utveckling 

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

Införande av underhållsplaner för 
fastigheterna kommer att påbörjas. 

Ekonomi 

2 (16) 

Stiftelsen redovisar ett resultat efter 
fmansiella poster på 666 tkr (1 169 tkr). 
Efter avsättning till periodiseringsfond om 
167 tkr samt skatter om 260 tkr uppgår 
resultatet till 23 9 tkr. 

V ad beträffande stiftelsens resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterfölj ande 
resultat- och balansräkning med tillhörande 
bokslutskommentarer. 
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3(16) 

Nyckeltal 2015 2014 *2013 2012 2011 

Soliditet** 25% 25% 24% 5% 10% 

Likviditetsmatt 

Kassalikviditet 261% 194% 760% 191% 221% 

Rörelsekapital 3 770 13 681 11108 3 929 4455 

Likvida medel 3 025 13425 11121 5130 4926 

Förändring rörelsekapital -9 911 2573 7179 -526 529 

Investeringar 11 074 250 608 1 577 0 

Långfristig del lån 15 000 18 531 18 531 125 000 132 175 
Kortfristiga del lån 

Fastighetsinnhav I m2 22 500 19 093 19 900 19900 41 000 

Administration 612 734 917 1260 1 363 

Fastighetsunderhåll 505 471 1 093 1696 1493 

Uppvärmning 1 284 1 044 1 182 1 054 1 010 

Konsumtionsavgift 254 218 266 252 201 

Fastighetsservice 286 132 63 28 56 

Försäkringar 122 163 148 173 331 

. Fem år i sammandrag 2 015 2014 2013 2012 2 011 

Rörelseintäkter 4 548 4941 7 356 17 075 14950 
Rörelsens kostnader -3 111 -2 740 -5 940 -4 784 -4683 
Avskrivningar -578 -679 -1 228 -7196 -7205 

Rörelseresultat 859 1522 188 5 095 3 062 

Räntenetto -193 -247 -493 -2747 -3 071 

Resultat efter finansiella poster 666 1169 -305 2 348 -9 
Bokslutsdispositioner -167 -292 305 -9 619 
Beräknad skatt -260 -193 -615 -119 

Nettoresultat 239 684 0 1724 491 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 23 911 12 975 14 045 127 998 148 708 
Kortfristiga fordringar 1965 1 656 1 669 3096 3202 
Kassa och bank 3025 13426 11 121 5130 4926 

Summa tillgångar 28 901 28 057 26 835 136 224 156 836 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 7 331 7 092 5 997 5 997 4273 
Obeskattade reserver 1 084 917 625 930 16 718 
Avsättningar 266 
Långfristiga skulder 19 000 18 531 18 531 125 000 132 175 
Kortfristiga skulder 1 220 1517 1 682 4297 3 670 

Summa eget kapital och skulder 28 901 28 057 26 835 136 224 156 836 

* 2013 och tidigare år har Inte räknats om utifrån K3 

** Se not 1 Nyckeltalsdefinitioner 
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Resultaträkning 
Belopp i tkr 

Nettoomsättning 

Hyresintäkter 

övriga förvaltningsintäkter 

Resultat av fastighetsförsäljning 

Summa intäkter 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 

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 

Återföring ackumulerade avskrivning utöver plan 

Avsättning till periodiseringsfond 

Upplösning av periodiseringsfond 

Resultat före skatt 

Skatt 

Arets resultat 

Not 

4 

5 

6 
7 

20 

4 (16) 

2015 2014 

4 393 4 812 

29 24 

126 105 

4548 4941 

-505 -471 
-49 -54 

-2 557 -2 320 
-578 -679 

-3 689 -3 524 

859 1417 

125 159 
-318 -407 

666 1169 

-167 -292 

499 877 

-260 -193 

239 684 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och Mark 8 17 937 12 130 
Inventarier, verktyg och installationer 9 400 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 560 595 
Pågående nyanläggningar 11 0 250 

Summa materie/la anläggningstillgångar 18 897 12 975 

Finansiella anläggningstillgångar 

övriga långfristiga fordringar 5 014 
Fordran hos koncernföretag 

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 014 0 

Summa anläggningstillgångar 23 911 12 975 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Hyresfordringar 479 559 
övriga fordringar 12 1 465 1 097 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 13 21 0 

Summa kortfristiga fordringar 1 965 1 656 

Kassa och bank 3 025 13 426 

Summa omsättningstillgångar 4 990 15 082 

SUMMA TILLGÅNGAR 28 901 28 057 
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Balansräkning 

Belopp i tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Aret resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 
Skuld till Tingsryds kommun 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Belopp i kr 

Ställda säkerheter 

Fastighetsinteckningar 

Ansvarsförbindelse 

Not 

15 

19 

18 

14 

16 
16 
17 

21 

6(16) 

2015-12-31 2014-12-31 

5 020 5 020 

5 020 5 020 

2 072 1 388 
239 684 

2 311 2072 

7 331 7 092 

1 084 917 

266 116 

15 000 18 531 
4 000 

214 617 
27 0 

453 54 
526 730 

1 220 1 401 

28 901 28 057 

2015-12-31 2014-12-31 

37 675 10 023 

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 i rörelsekapital 
löpande verksamhet 

Förändring av kortfristiga rörelsefordringar 

Förändring av kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av anläggningstillgång 
Försäljning av finansiella angläggningstillgångar 

.. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Minskning av kortfr lån 
Minskning/ökning av långfristiga fordringar 
Skuld till TK, revers travbana 
Minskning långfristig lånefordran 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Erhållen ränta 
Betald ränta 

2015 

666 
-126 
-260 
578 

858 

-309 

-181 

368 

-11 074 
5100 

-5 974 

-5 014 
4 000 

-3 531 

-4545 

-10 151 
13426 

3 275 

125 
-318 

7 (16) 

2014 

1176 
105 

-212 
694 

1763 

-482 

-120 

1161 

-250 
900 

650 

492 

492 

2 303 
11121 

13424 

159 
400 
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Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper 

Tingsryds Industristiftelse tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernreovisning ("K3"). 

K3 tillämpas för första gången 

From räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningen med tillämpning av 
Årsredovisningsslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 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. 

Resultaträkning 

lntäktsredovisning 

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 Nettoomsättning, samt reavinst från försäljning av fastigheten 
Tingsryd 1 :66. 

Avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de 
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I 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 
Inre ytskikt 
Transport (Hissar, dörrar,portar) 
Restposter 

Markanläggningar 
Maskiner och andra 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 det 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. 
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nyttjas. 

8 (16) 
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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. 

Marknadsvärdering 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. 

Anskaffningsvärde 

I 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 
konsulttjänster. 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 låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. 
Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. 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 tillgångar 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 eHer tjänster direkt till 
kredittagararen 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 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 

Nyckeltals definitioner 

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 tillämpades detta allmänna råd under 2014. 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: 
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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 0 0 
Summa eget kapital 5 997 411 6408 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 0 116 116 
Summa avsättningar 0 116 116 

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 som 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 över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att awika 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 sidointäkter 

Not 5 • Avyttring fastigheter 

Tingsryd 1 :66, Tryckeriet 
Försäljningspris 
Bokfvärde 

Rea vinst 

2015 

2015 

28 
1 

29 

5100 
4 974 

126 

2014 

2014 

24 

24 

900 
795 

105 
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Not 6 - Övriga externa kostnader 

Administration 
Uppvärmning 
Konsumtionsavgifter 
Fastighetsservice 
Fastighetsinventarier 
Försäkringar 

Not 7 - Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader och mark 
Avskrivningar förbättringsarbeten på annan fastighet 

Nots - Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffning 
Omklassificering 
Avyttring/utrangeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Justering 
Arets avskrivning enligt plan 
Avyttringar/utrangeringar 

Nedskrivningar 
Vid årets början 
Arets nedskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

Taxeringsvärde, byggnader 

Taxeringsvärde, mark 

2015 

611 
1 284 

254 
286 

122 

2557 

2015 

543 
35 

578 

2015-12-31 

42 593 
11 074 

250 
4974 

48 943 

29 963 

443 
100 

30 506 

500 

500 

17 937 

6 311 

985 

12 (16) 

2014 

734 
1 044 

218 
132 
29 

163 

2320 

2014 

644 
35 

679 

2014-12-31 

43 388 

795 

42593 

29846 
527 
629 

15 

29 963 

500 

500 

12130 

8 670 

1 141 
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Not 9 - Inventarier 

Ackumulerad anskaffningsvärde 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 
Vid årets början 
Avyttring 
Arets avskrivning enl plan 

Redovisat värde vid årets slut 

2015-12-31 

400 

400 

400 

Not 10 - Förbättringsarbeten på annans fastigheter 

Ackumulerade anskaffningsvärde 
Vid årets början 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 
Arets avskrivning 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 11 - Pågående byggnation 

Ackumulerade anskaffningsvärde 
Vid årets början 
Nyanskaffning 
Omklassificering 

Redovisat värde vid året slut 

Not 12 - Övriga fordringar 

Kortfristig del av övriga långfristiga fordringar 
Skattekonto 
Redovisad moms 
Skattefordran 
Preliminär skatt 

2015-12-31 

875 
875 

280 
35 

315 

560 

2015-12-31 

250 

250 

0 

2015-12-31 

794 

671 

1465 

13 (16) 

2014-12-31 

2014-12-31 

875 
875 

245 
35 

280 

595 

2014-12-31 

250 

250 

2014-12-31 

373 
57 

9 
658 

1 097 

152



( 
' 

TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Aditro - Raindance lev.fakturor ankomst 2016 

Not 14 Lånesammandrag 

Förfallodag Ränta 

2016-10-12 -0,02% 

2017-02-13 2,13% 

2018-09-24 0,38% 

Not 15 - Eget kapital 

Eget kapital 2015-01-01 enligt K3 
Lämnat koncernbidrag 
Arets resultat 
Eget kapital 2015-12-31 

Not 16 - Övriga kortfristiga skulder 

Kortfristig del av låneskuld 
Redovisad moms 
Panna Konga Bruk 8: 11 

Lånebelopp 

5 000 
5 000 
5 000 

15 000 

Grund-
fond 

5 020 
0 
0 

5 020 

2015-12-31 

27 
453 
480 

2015-12-31 

21 

21 

Reserv-

fond 

Not 17 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2015-12-31 

Raindance -Aditro 2015 135 
Upplupna räntekostnader 14 
Förutbetalda hyresintäkter 
Interima leverantörsfakturor 
Hyra 1 kv 2016 377 

526 

Amortering 

Fritt eget 
kapital 

2 072 
0 

239 
2 311 

2014-12-31 
13 531 

54 

13 585 

2014-12-31 

31 
532 
167 

730 

14(16) 

2014-12-31 

Summa eget 
kapital 

7 092 
0 

239 
7 331 
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TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Not 18 -Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 
Periodens förändring uppskjuten skatt 

Avsättning vid periodens utgång 

Not 19 - Obeskattade reserver 

Upplösning av periodiseringsfong 
Periodiseringsfond tax 2014 
Periodiseringsfond tax 2015 
Periodiseringsfond tax 2016 

Not 20 - Årets skatter 

Skatt på årets resultat 
Förändring uppskjuten skatt K3 

Not 21 - Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Fastighetsinteckningar 

Ansvarsförbindelse 

Örnen 17 
Tingsryd 4:95 

Ryd 11:1 

Ryd 1:145 

Konga Bruk 8:10 
Summa inteckningar 

500 

23 125 
400 
650 

13 000 
37675 

22% 

2015-12-31 

116 
150 

266 

2015-12-31 

625 
292 
167 

1 084 

2015-12-31 

110 
150 

260 

2015-12-31 

37 675 

0 

15 (16) 

2014-12-31 

116 

116 

2014-12-31 

625 
292 

917 

2014-12-31 

193 

193 

2014-12-31 

10 023 

0 
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TINGSRYDS 
INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Tingsryd den 15 mars 2016 

Mikael J eansson 
Ordförande 

Karin Nilsson 
J d,.~IV, 

/~ÅkeCesar 

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Kerstin Petersson PeterKoch 

Sven-Erik Svensson Lars-Erik Svensson 

16 (16) 

Thomas Mattson 
Verkställande direktör 

Börje Johansson 

Hans-Olof Johansson 
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Arende 12 
0 

Arsredovisning 2015 

Tingsryds 

socialnämnds samfond 
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r:.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

usterare 
,! / _,..) ;;r;~ 

§ 56 

Årsredovisning 2015 stiftelsen Tingsryds socialnämnds 
samfond 
Dnr 2016/70 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Tingsryds socialnämnds 
samfond ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Tingsryds 
socialnämnds samf ond. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds socialnämnds samfond avger årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Tingsryds socialnämnds samfond. 
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Stiftelsen för Tingsryds Socialnämnds samf ond 

829502-5707 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 
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Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 

Styrelsen avger följande årsredovisning. 

Redovisningen omfattar 

- förvaltningsberättelse 

- resultaträkning 

- balansräkning 

- revisionsberättelse 

2 

3 

4 

5 
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Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

Förvaltningsberättelse 2015 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds Socialnämnds samfond bildades genom permutation av ett 
antal mindre fonder, beslut i kammarkollegiet 1982-12-30. 

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Den 
återstående delen av nettoavkastningen disponeras för utdelning under 
påföljande år. Avkastning som inte används under påföljande år 
reserveras för utdelning under kommande år. 

Efter beslut i socialnämnden föreslås utdelning enligt samfondens 
stadgar enligt följande ändamål: 

• ekonomisk hjälp till behövande ålderspensionärer och handikappade 
med särskilda behov och boende inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka och behövande, boende inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka och handikappade barn inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka eller eljest behövande bosatta inom 
kommunen och som icke kan erhålla hjälp från samhället eller 
anhöriga 

• traktering och trivselbefrämjande åtgärder på kommunens servicehus 
för äldre 

Under året har 2 821:- delats ut som sommarpeng till behövande från 
Tingsryds Socialnämnds samfond. 

Resultat och ställning 

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och 
ställning 2015-12-31 hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansräkning. 
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Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

RESULTATRÄKNING (kr) 

Intäkter 

Ränteintäkter 

Summa intäkter 

Kostnader 

Räntekostnader 
Tillsynsavgift myndigheter 
Övriga :främmande tjänster 
Årets skatt 

Summa kostnader 

Redovisat resultat 

3 

2015 2014 

0 2 059 

0 2 059 

-4 
0 -200 

-500 -500 
-451 

-955 -700 

-955 1359 
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Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org:nr 829502-5707 

BALANSRÄKNING (kr) 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 

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

Kortfristig skuld 

Summa eget kapital och skulder 

Not 1 

Eget kapital vid årets början 
Avsättning till bundet eget kapital 
Kapitalisering av löpande avkastning 
Beviljade anslag 
Summa 
Arets resultat 

2015 

534 477 

534 477 

533 852 
1 580 
-955 

534 477 

534 477 

Bundet eget kapital 
2015-12-31 

4 

533 716 
136 

533 852 

2014 

538 253 

538 253 

533 716 
3 178 
1 359 

538 253 

538 253 

Fritt eget kapital 
2015-12-31 

3 178 

1223 
-2 821 
1580 
-955 
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Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

Tingsryd den mars 2016 

Underslaifter 

Mikael J eansson Patrick Ståhlgren 

Barbro Svensson Anette Weidenmark 

Tomas Blomster Cecilia Cato 

Åke Gummesson Kenneth Görtz 

Leon Jensen 

Vår revisionsberättelse har avgivits den mars 2016 

Yvonne Lundin 
Auktoriserad revisor 

Hans-Olof Johansson 

PeterKoch 

Sven-Erik Svensson 

Kerstin Petersson 

Anna Johansson 

Göran Mård 

Lennart Fohlin 

Åke Nyberg 

Börje Johansson 

Lars-Erik Svensson 
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Arende 14 

Beslut om nämndernas 

över- och underskott 

2015 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

usterare 

A-~:J {7_~ 

§ 58 

Beslut om nämndernas över- och underskott 
Dnr 2016/40 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingen överföring av nämndernas 
över- och underskott 2015 görs till 2016 års resultatbudget. 

2. Överskott för ej färdigställda investeringar 2015 om totalt 2 949 000 
kr överförs till 2016 års investerings budget med finansiering från 
befintliga likvida medel. 

Beskrivning av ärendet 

I oktober 2015 fastställde fullmäktige Riktlinjer för budget och redovisning, 
som ersätter det tidigare Budget- och redovisningsreglementet. De nya 
riktlinjerna gäller från och med budgetåret 2016, varför hanteringen av 
nämndernas resultat för 2015 ska ske enligt det gamla regelverket. 

Tidigare år har detta ställningstagande gjorts i kompletteringsbudget 1 i 
mars månad. Då det nya regelverket innebär att kompletterings budgeten har 
avskaffats, hanteras frågan som ett enskilt ärende från och med 2016. 

För ytterligare information hänvisas till tjänsteskrivelse från Daniel 
Gustafsson, 2016-02-29 inklusive bilagor. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 
Protokoll från nämnderna 
Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-02-29 inklusive 
bilagor 
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~Tingsryds 
\:!:) kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

2016-02-29 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut om nämndernas över- och underskott 2015 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1(1) 

1. Ingen överföring av nämndernas över- och underskott 2015 görs till 2016 års resultatbudget. 

2. Överskott för ej färdigställda investeringar 2015 om totalt 2 949 tkr överförs till 2016 års 
investerings budget med finansiering från befintliga likvida medel. 

Beskrivning av ärendet 

I oktober 2015 fastställde fullmäktige Riktlinjer för budget och redovisning, som ersätter det 
tidigare Budget- och redovisningsreglementet. De nya riktlinjerna gäller från och med budgetå
ret 2016, varför hanteringen av nämndernas resultat för 2015 ska ske enligt det gamla regelver
ket. Tidigare år har detta ställningstagande gjorts i kompletteringsbudget 1 i mars månad. Då det 
nya regelverket innebär att kompletterings budgeten har avskaffats, hanteras frågan som ett en
skilt ärende från och med 2016. 

I Budget- och redovisningsreglementet, som alltså ska tillämpas för bokslut 2015, regleras över
och underskottshanteringen enligt nedan: 

"Överföring av över- eller underskott mellan åren är en fråga för politiskt bedömning. Den 
handlar i hög grad om stimulans och incitament i organisationen. I samband med behandling av 
årsredovisning skall ställning tas till vilka resultat som ska föras över till nästkommande år. 

Kommunallagen och Kommunala redovisningslagen innehåller krav på balans i kommunernas 
ekonomi. Om balans inte har kunnat uppnås skall underskottet återställas under de närmast föl
jande två åren. Med hänvisning till detta skall en nämnds eller förvaltnings hela underskott föras 
över till nästkommande år, oberoende av vad orsaken till underskottet är. Om kommunens totala 
resultat är positivt och synnerliga skäl föreligger kan kommunfullmäktige besluta att en sådan 
överföring inte behöver ske. En nämnds eller förvaltnings överskott kan efter kommunfullmäk
tiges beslut få föras över till nästkommande år. Bedömning av om detta skall ske skall göras 
utifrån påverkbarheten på överskottet. 

Underskott som har förts över skall, genom effektivisering och rationalisering eller genom in
skränkning, nedläggning eller kvalitetssänkning av verksamheten, täckas under året. Om syn
nerliga skäl föreligger kan kommunfullmäktige besluta att underskott får täckas också under 
påföljande år. Om underskottet vid årets slut fortfarande kvarstår skall en översyn av verksam
heten och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas." 
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2(3) 

Resultaträkning 

Kommunens redovisade resultat för 2015 uppgick till -5,9 mkr. Balanskravsresultatet uppgår till 
-10,4 mkr. Detta innebär att kommunallagens sk balanskrav inte har uppfyllts och fullmäktige 
därmed måste besluta om en åtgärdsplan som visar hur det egna kapitalet ska återställas inom 
tre år. Åtgärdsplan hanteras som ett eget ärende i fullmäktige. 

Nämndernas resultat jämfört med budgeten visar ett underskott om ca -10, 7 mkr: 

Nämnd 
Kommunstyrelsen (Kommunledn.förv) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Jävsnämnden 
Revisionen 
TOTALT 

Resultat, tkr 
+636 

+2349 
-349 

-13 451 
+23 
+96 

-10 696 

Socialnämnden har i beslut 2016-02-05 §75 hemställt till kommunfullmäktige att underskottet i 
driftbudgeten inte överförs till 2016. 

Investeringar 

2015 års investeringsbudget uppgick till 79,5 mkr efter tilläggsbudgeteringar i kompletterings
budgeten. Utfall i 2015 års bokslut blev en nettoinvestering om 68,8 mkr. 

Följande begäran om överföring av investeringsmedel till 2016 har inkommit från nämnderna: 

Nämnd 

Kommunstyrelsen (Kommunledn.förv) 
-bevattningsanläggning 
Summa Kommunstyrelsen 

Samhälls byggnadsnämnden 
-trafikskyltar 
-kök, Korrö 
-säkerhetsåtgärder, vattenförsörjning 
-fordon, VA-avdelningen 
Summa Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
-inventarier, äldreboende Örnen 
Summa Socialnämnden 

Jävsnämnden 
Revisionen 

TOTALT 

Begärd 
överföring, tkr 

29 
29 

400 
1254 

300 
400 

2354 

566 
566 

2 949 

Kategori 

Inventarier och övrigt 

Infrastruktur 
Fastigheter, ny- till- och ombyggn 

VA-investeringar 
VA-investeringar 

Inventarier och övrigt 

2016 års investeringsbudget uppgår till 32,8 mkr. Ingen nyupplåning eller amortering är budge
terad 2016. 
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3(3) 

Överväganden 

Resultaträkning 
Mot bakgrund av bland annat de senaste årens praxis, det pågående arbetet med hållbar ekonomi 
samt det faktum att nytt regelverk börjar gälla och ska tillämpas från och med 2016 kan det vara 
logiskt att ingen överföring av över- eller underskott mellan 2015 och 2016 görs. Det innebär i 
praktiken att både över- och underskott skrivs av och att alla nämnder börjar från noll från och 
med budgetåret 2016, när det nya regelverket börjar gälla. 

Utifrån kommunens ekonomiska läge är det av yttersta vikt att det nya regelverket för budget 
och redovisning börjar tillämpas i sin helhet från och med 2016. 

Avskrivning av 2015 års underskott förutsätter också att åtgärdsplan för återställande av det 
negativa balanskravsresultatet 2015 den här gången hanteras som ett eget ärende utan koppling 
till budgetreglementets regler om överföring av underskott. 

Investeringar 
Begärda överföringar av investeringsmedel avser investeringar som av olika skäl inte hunnit 
genomföras eller slutföras under 2015. Nämndernas begäran innebär att 2016 års investerings
budget utökas från 32,8 mkr till 35,7 mkr. Finansiering bedöms kunna ske med befintliga lik
vida medel, d v s utan nyupplåning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 
Protokoll från nämnderna 

Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen och nämnderna 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2015 till 2016 
Förvaltning 

lnvesteringsprojekt 
och projektnummer 
(nettoinvestering) 

Bevattningsanläggning Trojavallen Ryd 
51331 

Kommentar: 

Kommunledningsförvaltningen 

Budget 
2015 

140 

Förbrukat Önskad 
under 2015 överforing 

till 2016 

111 29 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Arbetet kom igång senare än planerat 

Tidsplan 
för färdigställande 

Våren 2016 

Eftersom arbetet är påbörjat men inte har kunnat färdigställas behövs budgeterat belopp för att säkerställa en funktionsduglig bevattning vid idrottsplatsen. 

Kommentar: 

Kommentar: 

------------------------- _......,,, =.............. -=.u:<-a: -=-~ ,.:e, -·=·- ., ... =···=o RL ~i.:::..,.~=L-IJW,.e:;;:.t,.C:.L;L.,=;. .. µ._;.:;. = ...aw :,.---------------"' 
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~Tingsryds 
\:!:I kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltnlngen 

Jonas Weldenmark 
0477-44118 

Jonas.weidenmark@tingsryd.se 

DBLEGATIONSBBSLUT 

Datum 2016-02-04 

Till Kommunfullmäktige 

Godkännande av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse vid 
bokslut 2015 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförare Carl-Hemik Hemnalm ... 

1) godkänner Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse och över
lämnar den till Xommunfullmäktige 

samt 

2) anhållet om att föra över investetingsmedel för ej avslutade investe1'ingar. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt§ 3 2016-01-18 beslutat om att delegem till nämn
dens ordförande Carl-Hemik Henmalm att fastställa bokslut 2015. 

Beslutsunderlag 
SBN § 3 2016-01-18 
Bilaga.Årsredovisning 2015 (Samhällsbyggnadsnämnd), 2015 
Bilaga Överföring investerings budget 2015 till 2016 

Carl-Henrik Hemnalm, 
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

-~ 't'· ';> 

~l~~-
J onas Weidemnark 
Samhällsbyggnadschef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posUhemslda 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~fingsryds 
~kommun 
Safiiliä11s byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 

2016-01-19 

Justerare 

Cf/lf 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

§ 3. Dm: 2015 2244 204 

Bokslut 2015. 13eslut delegation. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnä1:nnden delegerar till nämndens ordförnnde att 
godkänna den slutgiltiga versionen av samhällsbyggnadsnämndens 
bokslutsrapport 2015. 

Närvarande avdelningschefer 

Bygg- och miljöchef Anette Andersson, parkchef Andre.as Carlsson, VA-chef 
Bengt Johansson, gatuchef Ola Karlsson, städ chef Lars-Gunnar Starck, 
renhållnings chef Annika Johansson och fastighetschef Jan-Olof Ohlsson. 

Beskrivning av ärendet 

Vik ekanoh1 Lovisa Back redogör för ä;t:~ndet. Preliminär rapport ska lämnas 
till kornmunstyrelsen27 januari. Bokslutet ska 'Var ldart 5 februari. 
Sarohällsbyggnadsutskottet sammanträder först 8 febma1i. 

Beslutsundedag 

Sla.ivelse från vik ekonom Lovisa Back, 2016~01-07. 
Samhällsbyggnadsutskottet2016-01-07, § 3. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Vik. ekonom 

Ut rags estyr <ande 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2015 till 2016 
Förvaltning 

lnvesteringsprojekt 
och projektnummer 
(netto investering) 

Byte av Trafikskyltar, 51114 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Budget 
2015 

400 

Förbrukat önskad 
under 2015 överforing 

till 2016 

0 400 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Inväntar beslut från Trafikverket 

Tidsplan 
för färdigställande 

Sommar2016 

I samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för 2014 fanns upptaget 50 tkr för utbyte av trafikskyltar. Under år 2015 fanns ytterligare 650 tkr upptaget för 
fortsatt utbyte. Under 2015 omfördelades 300 då bytet beräknas kosta mindre än vad som budgeterats. Utbytet är en följd av den översyn av trafikhastigheten som 
gjordes i kommunens tätorter under 2011 och 2012. Trafikverket är ansvarig för en betydande del av de vägar i kommunen som berörs i översynen. Handlingar har 
därför skickats över för utsällning och beslut och därmed inväntar förvaltningen verkets återkoppling och beslut innan åtgärder utförs. 

Kök Korrö, 51418 1 705 451 1 254 
Ombyggnationen kunde påbörjas först under 

Mars 2016 
hösten 2015. 

Kommentar: 
Köket på Korrö har sedan 2010 haft anmärkning från Livsmedelstillsynen om att lokalerna är underdimensionerade i förhållande till den verksamhet som bedrivs. För att klara de akuta 
behoven äskades 1 600 tkr i KB 1 2014. Arbete med projektet startade under 2014 och olika förslag har togs fram. Bygglov blev klart under början av 2015. Ytterligare investeringsmedel 
tillfördes genom omfördelning enligt nämndsbeslut SBN § 160 2015, då offerten överskred vad som ursprungligen budgeterats. Ombyggnationen kunde påbörjas först under hösten 2015 

Sida 1 

".r-
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2015 till 2016 
Förvaltning 

Jnvesteringsprojekt 
och projektnummer 
(nettoinvestering) 

Säkerhetsåtgärder vattenförsörj ning, 
51138 

Kommentar: 

Samh~llsbyggnadsförvaltningen 

Budget 
2015 

300 

Förbrukat önskad 
under 2015 överforing 

till 2016 

0 300 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Försening från leverantör Vår2016 

Tidsplan 
för färdigställande 

I KB1 2015 begärdes investeringsmedel från budget 2014 att föras över då offerten fortfarande inväntades. En beställning lades 8/6 2015 men ordern var vid årsskiftet 
ännu inte levererad. Förseningen är från leverantörens sida och då leveransen förväntas ske under våren bör de avsatta medlen överföras till 2016 års 
investeingsbudget, där ytterligare 150 000 kr redan finns avsatta för ändamålet. 

Fordon VA-avdelningen, 51153 400 0 400 
Reviderat förfrågningsunderlag samt 

Vår2016 
leveranstid 

Kommentar: 
Investeringen försenades eftersom inga svar inkom på första förfrågningsunderlaget som då fick omarbetas. Fordonet är beställt under hösten 2015. Då leveransen 
förväntas ske under våren bör de avsatta medlen överföras till 2016 års investeingsbudget. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 3(3) 

2016-02-05 

§ 75 

Bokslut 2015 
Dm 2016/51 SN 042 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämn.den godkänner bokslutet för 2015 och överlämnar det till 
kommunfullmäktige, och hemställer att underskottet i driftbudgeten 
inte överförs till 2016. 

2. Socialnämn.den hemställer till kommunfullmäktige att ej förbnikade 
investeringsmedel på Ömen (566 tkr) överrörs till investeringsbudget 
2016. 

3. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Vid varje rapporteringstillfälle under 2015 har nämnden prognostiserat eit 
budgetunderskott för 2015 till 10,3 -16,3 m1cr. I bokslutet framgår att 
budgetunderskottet för socialnämnden2015 blev-12,2 mlcr, som till större 
delen beror på verksamheterna inom Individ- och fantllj eomsorgen (-9 ,3 
mkr). 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 
Överföring :investeringsbudget 2015 till 2016 

Nämndens beslut ska sldckas till 

Sooialchef 
A vdelnings~hefer 
Ekonom 
Ekono:miavdelningen 
Kommunfullmäktige 
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