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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 

för att boka tid för signatur av handlingarna vid annat tillfälle. Senaste tid för att underteckna är 

även i det fallet måndagen den 26 mars. 

Tingsryd 2018-03-19 

""' 

~· 

Mikael J eansson 
Ordförande 

n~ a~~Jgen Wijk 
6kreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 91 

Uppföljning av 2017 års verksamhet i de kommunala bolagen 

Dnr 2018/268 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 201 7 års verksamhet i 

de kommunala bolagen. 

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 2017 har varit förenlig med de fastställda 

kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 

kommunallagen. 

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 

2017 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 2018-03-06 funnit att den egna och 

dotterbolagens verksamhet för 2017 har utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna och varit förenlig med de fastställda 

kommunala ändamålen. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds kommunföretag AB 2018-02-06 § 2 

2. Tingsrydsbostäder AB 2018-02-26 § 2 

3. Tingsryds Energi AB 2018-01-23 § 4 

4. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-02-28 § 4 

5. Skrivelse från t fkommunchef2018-02-28 

I Otdragsbe,rtyrliande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-02-06 

usterare 

§2 

Kommunalt ändamål 2017 
Dnr 2018/62 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen finner att Tingsryds kommunföretag AB :s verksamhet under året 

2017 har varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen som 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vd Laila J eppsson redovisar för ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommunföretag AB har som ändamål att beakta de för 

verksamheten gällande kommunala principerna i att utöva ägaransvaret i de 

av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå samordning och 

ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala bolagen i 

kommunal tillväxt. 

För att uppnå detta har bolaget under 2017 aktivt arbetat med bolagsstyrning 

vilket har resulterat i att flera strategiska samtal har hållits med 

dotterbolagen för att få koncern.nyttan och ett helhetstänk i fokus. 

Vidare har bolaget aktivt arbetat med att implementera kommunens 

styrdokum.ent samt tagit fram utvärderingsmall för styrelser och vd som 

också är implementerad. 

Bolaget har också tagit del i den process som varit med syfte att säkerställa 

att kommunstyrelsens uppsiktsplikt tydliggörs. 

Bilaga 
Tjänsteskrivelse, vd Laila J eppsson 2018-

J()ll- (/2 - 2b 
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r.lTingsryds 
\:!!)kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Dnr: 2018/62 099 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (Å-M-0) 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Lalla.jeppsson@tlngsryd.se Tingsryds kommunföretag AB 

Kommunala ändamål 

Förslag till beslut 
Styrelsen finner att Tings1yds kommunföretag AB:s verksamhet 2017 har varit förenligt 

med de fastställda kommunala ändamålen som utfö1ts inom ramen för de kommunala 

befogenhetema. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommunföretag AB har som ändamål att beakta de för verksamheten gäl

lande kommunala principerna i att utöva ägaransvaret i de av bolaget direkt el~er indi

rekt ägda företag i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och 

aktivera de kommunala bolagen i kommunal tillväxt. 

Bolaget har under 2017 alctivt arbetat med bolagsstyrning utifrån det kommunala ända

målet, Fokus har även detta år varit på affårsplaner, låne- och borgensramar, dialog med 

dotterbolagen samt utvärdering av styrelser och vd 

TIKAB:s uppdrag från ägarna 
-Säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn ge

nomsyrar bolagen i kommunkoncernen. 
TIKAB har haft flera strategiska samtal med bolagen för att få koncernnyttan och hel

hetstänlcet i fokus. 

-Utöva ägarstymingen i enlighet med uppdrag och mål givna av kommunfullmäk

tige/kommunstyrelsen i syfte all bl.a. uppnå samordning och optimalt resursutnyttj ande 

i de kommunala bolagen i samverkan med kommunen. 
TIK.AB har aktivt arbetat med att implementera kommunens styrdokument samt tagit 

fram utvärderingsmall för styrelser och vd som också är implementerade. 

-Genomföra ägardialoget, svara för strategisk styming i enlighet med fullmäktiges vis

ion, kommun.övergripande mål och målstyrningsmodell samt svara för beredning och 

samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller yttrande. 
TIK.AB har haft flera ägardialoger om verksamheter, ekonomi, framtid m.m. med dot

terbolagen 

-Medverka till att vefksamheten i kommunens bolag organiseras med tydligt ägar- och 

kundfokus i en ändamålsenlig struktur. 
TIK.AB har haft dialog med dotterbolagen samt gemensam utvärdering av styrelser och 

VD 

1(2) 

besö_ksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fä~ 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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-Svara för information till och ägardialog med kommunstyrelsen i syfte att säkerställa 

kommunstyrelsens uppsjlctsplikt över bolagen. 
TIK.AB har tagit del i den process som varit i att säkerställa att kommunstyrelsens upp

siktsplilct tydliggörs. 

-Ha en ekonomisk ställning som medger utveclding och investering utan ägarti11skott. 

Til<AB har dialog med samtliga dotterbolag 

-Tillse att bostads byggandet är ett prioriterat område undet mandatperioden (2014-

2018) 
TIK.AB har en fo1tlöpande dialog med Tingsrydsbostäder AB 

Laila J eppsson 
VD 
Tingsryds kommunföretag AB 

Årendets beredning 
[Vilken avdelning/förvaltning som handlagt ärendet, resultat av ev. remissrunda, studie

besök m.m.] 

Beslutsundedag 
[Dokument med betydelse för utredningens resultat. Ex. skdvelse från "titel", "namn", 

"datum", kostnadsberäkningar, kartor m.m.] 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
[Myndighet, nämnd/bolag, tjänsteman, ev. ptiblice1ing på hemsida.] 

LailE.t J eppsson 
Kommt1Uchef 

Tingsryds ko m n 
Box88 
362 22 Tingsryd 

lib 
besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx} 0477 313 00 

e-post/hemslda 
kommunen@tingsryd.se 
www.tlngsryd.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-01-23 

Justerande 

§4 

Uppföljning uppdrag i särskilt ägardirektiv 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen anser att det kommunala ändamålet är uppfyllt, bilaga 

TUFAB 4.2018 

Beskrivning av ärendet 

I "Särskilt ägardirektiv för TUF AB" har bolaget uppdrag utifrån kommunens 

vision och fastställda kommunövergripande mål - punkt 1 Uppdrag. 

En årlig uppföljning ska göras av det kommunala uppdraget. Denna ska lämnas 

i anslutning till årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (fastställt KF 

2016-02-29, § 27) 

Sla:ivelse från Karin Nilsson, VD ( det kommunala ändamålet) 

Beslutet skickas till 

TIKAB 

MilcaelJeansson,ordförande 

Karin Nilsson, VD 

Annika Johansson, adm 

Utdrags bestyrkande 
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Tingsryds Utvecklings- och Fastighets AB (Tufab) 

Det kommunala ändamålet 

Bolaget har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta 

utveckla och hyra ut 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 2017 avyttrades fastigheten Tingsryd 25:1 till Trensum Fastigheter i Tingsryd AB. 

Tufab förvärvade fastigheten Väckelsång 6:96 från Sturkö Trading AB, tomtmark på fastigheten 

Tingsryd 4:80 av kommunen för etablering av en ekobränsletapp, samt utökad tomtmark till 

fastigheten Urshult 1:112, Bewi. 

Bolaget har fört dialog med tänkbara hyresgäster om försäljning av fastigheter och också dialog med 

externa fastighetsägare om köp av intressanta objekt. Konjunkturens svängningar har varit märkbara, 

då somliga hyresgäster brottats med motgångar, medan de flesta efterfrågar utrymme för expansion. 

Flera investeringar pågår. Tufab gör 2017-18 omfattande anpassningar av fastigheten Väckelsång 6:96 

för Solution forTomorrows utveckling. Omfattande investeringar i takomläggning har gjorts på 

fastigheten Konga Bruk 2017. Ytterligare investeringar sker i Konga 2018, avseende brandväggar, 

brandlarm och utrymningslarm. Konga Måleris verksamhet expanderar och snart är det mesta av 

fastigheten Konga Bruk uthyrt. 

Travbanans kontorsbyggnad har blivit det företagshotell/kluster som det var tänkt. Nu har Tingsryds 

Industristiftelse fyra hyresgäster där och ett femte företag är på väg in. Därmed är även den 

byggnaden fullbelagd. Återstår endast veterinärskliniken. 

Då någon lokal blir ledig för uthyrning blir den snabbt upptagen av ny hyresgäst. Bolaget har ett 

mycket tätt samarbete med kommunens utvecklingsavdelning, vilket främjar både bolagets och 

stiftelsens verksamheter och kommunens näringsliv i övrigt. 

Karin Nilsson 

VD för Tingsryds Utveckling och fastighets AB och Tingsryds Industristiftelse 

LJJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 

2018-03-02 

Justerande 

§9 

Kommunala ändamålet 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner redogörelse enligt Kent Johanssons försl_ag, bilaga 

TEAB 9.2018. 

Beskrivning av ärendet 

TEAB har utifrån kommunens vision fastställda kommunövergripande mål. 

Dessa ska i samband med bokslut redovisas för TIK.AB. 

Kent Johansson, VD, inf01merar om TEAB' s arbete under året. 

Beslutsunderlag 

Redogörelse angående skrivelse 

Beslutet skickas till 

TIKAB 
Kent Johansson, VD 
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Tingsryds e_n_e r gl t>,B 2018-03-05 

Tingsryds Energi AB 

Box88 
362 22 Tingsryd 

2018-03-02 Styrelsemöte Tingsryds Energi AB 

Det kommunala ändamålet för Tingsryds Energi AB. 

Utifrån kommunens syfte att skapa attraktiva och hållbara livs, boende och 

näringslivsmiljöer har TEAB fått ett brett uppdrag om att öka kommunens 

attraktivitet genom att främja näringslivet, miljön och kundintresset. Verksamheten 

skall drivas på affärsmässig grund med en ekonomi som medger utveckling 

investeringar utan ägartillskott. 

Genom att bibehålla konkurrenskraftiga priser har investeringar genomförts i 

utökandet av biobränslebaserad fjärrvärme och utbyggnader i fjärrvärmenätet. 

Därigenom bidrar TEAB till en bättre miljö och gör kommun mer attraktiv. 

Genom vårt delägarskap I Wexnet AB bidrar ~i till att öka tillgång på bredband. Med 

ägartillskottet påskyndas utbyggnaden av stam nätet på landsbygden. TEAB har 

även förstärkt resurserna med en särskild samordnare för bredbandsutbyggnaden. 

Investeringar I fJärrvärmeverksamheten och ägartillskott till Wexnet samt 

underhållssatsningar har genomförts utan nyupplåning. 

Verkställande Direktör 

l<ent Johansson 

Besöksadress: 
Lokgatan 17 

Tingsryd 

E-postadress: 
tlngrydsenergi@tingsryd.se 

Telefon: Hemsida: Bankgiro 

0477-441 00 (vx) www.t ingsrydsenergi.se 5834-6784 
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TINGSRYDSBOSTÅDER AB 

§2 

Kommunala ändamålet 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-26 

1. Godkänna sla'ivelse angående det kommunala ändamålet. 

Beskrivning av ärendet 

VD Victoria Magnesson redogör för förslag till sla-ivelse angående det 
kommunala ändamålet (bil. 1). 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse angående det kommunala ändamålet. 

Utdrags bestyrkande 

2(7) 
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2018-02-16 

Redovisning av det kommunla ändamålet (AB) 

Utifrån kommunens vision och fastställda övergripande mål har Tingsrydsbostäder AB under 

verksamhetsåret 2017 genomfört diverse olika åtgärder. 

Förvärvat en fastighet Linneryd 5:54 "Lindegården" från Tingsryd kommun. Denna fastighet ska 

förädlas och ställas om till bostäder från att vara ett f.d. vårdboende. Detta innebär att det kommer 

att tillskapas 23 nya lägenheter som kommer att ha en rimlig hyresnivå. Förvärvet av Lindegården gör 

att det inom kort kommer att finnas nya hyresbostäder till konkurrenskraftiga villkor och med god 

kvalite och på så sätt medverkar bolaget till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. Detta är 

också ett led i verkställandet av kommunens målsättning om att tillskapa 100 nya bostäder fram till 

2020. Under året har varken någon nyproduktion hunnit ske ännu och några försäljningar har heller 

inte ägt rum eftersom bolaget är rätt så nybildat och under uppbyggnad. 

Bolaget har genom att under året genom att bedriva en aktiv förvaltning, ett intensivt 

energispararbete och återhållsamma hyreshöjningar medverkat till att det finns goda, sunda och 

prisvärda hyresbostäder. Vi har och börjat snegla på och arbeta med hur vi lite mer aktivt kan arbeta 

med olika miljödelar och med företagets sociala ansvar {CSR). 

För att medverka till och kunna påverka framtagande och verkställande av kommunens planer, 

policys och strategier såsom bostadsförsörjning, bredbandsstrategi och översiktsplan deltar vi i olika 

arbetsgrupper och forum tillsammans med kommunen, företagare, lokala fastighetsägare och andra 

intressenter. 

Arbetet med att driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande och delaktighet har 

påbörjats och vår målsättning är att utöka och arbeta mer aktivt med detta framöver via olika 

hyresgästaktiviteter, bomöten och genom att arbeta mer frekvent med hyresgästenkäter. Att vi får 

till en bra och aktiv dialog på mer löpande basis med våra hyresgäster för att få in deras synpunkter 

och förslag till förbättringar är en väldigt viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete för att kunna 

utveckla bolaget, våra medarbetare och våra bostadsområden. 

Att leda och genomföra miljö- och kretsloppsanpassningar av boende, bostadsområden, 

verksamheter och tjänster kommer det att bli fokus på detta framgent i och med att beslut nu tagits i 

Tingsryds kommun om att man ska börja med avfallssortering. Detta kommer att påverka bolaget i 

stort i och med att våra fastigheter kommer att behöva anpassas, våra hyresgäster kommer behöva 

lära sig att sortera sitt avfall och vår personal kommer att få merarbete framför allt när detta ska 

påbörjas. Å andra sidan så kommer det att vara ett stort och positivt framsteg för miljöarbetet när 

detta kommer igång. 

Tingsrydsbostäder AB har tillsammans med Stiftelsen aktivt arbetat med en minskning av 

energibehovet via olika energisparåtgärder och olika energieffektiviseringar. Detta arbete har gällt 

både det egna beståndet och de fastigheter som ingår i förvaltningsuppdraget med Tingsryds 

kommun. Resultatet av detta arbete innebär en betydande minskning av energianvändning och 

därmed också utsläpp av växthusgaser. 
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Tillsammans ska stiftelsen och bolaget senast 2020 ha tillgång till bredband (fiber) och detta arbete 
fortlöper enligt den tidsplan som satts upp. 

Bolaget har ett samarbete med Tingsryds kommun och socialförvaltningen för att tillhandhålla 
bostäder för utsatta grupper i samhället. Vi arbetar också på att kunna bli en mer aktiv aktör i 
kommunens integrationsarbete både genom att medverka till ökad integration ute i våra 
bostadsområden men även genom att ta in ett flertal praktikanter som ett led i integrationsarbetet 
och för att öka deras chanser att få arbetslivserfarenhet, lära sig svenska och komma ut i arbetslivet. 
Detta sker via samarbete med arbetsförmedlingen och "Vägvalet". 

För att tillgodose behovet av bostäder för kommunens verksamheter och övriga behov av 
kommunalt intresse såsom skola, äldre- och funktionshinderomsorgen och näringsliv så försöker vi 
att när vi får förfrågningar från någon av ovanstående intressenter så försöker vi att lösa detta om 
det är möjligt annars har vi med det i åtanke att ett sådant behov återigen kan uppstå i framtiden och 
att det då kan vara bra att ha vissa fastigheter anpassade så att de går enkelt går att ställa om ifall 
nytt behov skulle uppstå. För att medverka till att underlätta på bostadssidan för gymnasiestudenter 
så har vi anpassat och hyrt ut Tingsgården inne i Tingsryd till den privatägda gymnasieskolan AMB. I 
dessa lokaler finns elevboende, kontor, undervisningssalar och utspisning. Detta ser vi som ett bra 
samarbete som gynnar Tingsryd som helhet. Detsamma gäller angående näringslivet. Om vi får in 
specifika förfrågningar på att man är i behov av bostäder så försöker vi i möjligaste mån att se om 
detta på något sätt går att lösa via t.ex. blockuthyrning av viss fastighet eller liknande. 

Vi arbetar aktivt för att nå en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan 
ägartillskott. Detta görs bla genom att vi arbetar på att driftseffektivisera och underhålla våra 
fastigheter väl, att ta genomtänkta och affärsmässiga beslut vid investeringar, att utveckla och 
bibehålla vår kompetenta personal samt genom att spara överskottsresultat under goda år för att 
sedan investera och nyttja dessa medel vid ev sämre tider. 

Avslutningsvis så bedriver bolaget en aktiv bevakning av utvecklingen på räntemarknaden som i 
nuläget är väldigt gynnsam. Vi gör en kontinuerlig uppdatering av låneportföljen allt enligt den av 
styrelsen antagna finansieringspolicyn. Vårt aktiva arbete med att omsätta lån har sänkt bolagets 
lånekostnader under flera år. Syftet med en aktiv finansieringsstrategi är att bolaget inte ska utsättas 
för onödiga och oförutsedda risker, men också för att skapa förutsättningar för en god och stabil 
framtida ekonomi. 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2018-02-28 

Till kommunstyrelsen 

Uppföljning av 2017 års verksamhet i de kommunala bolagen 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2017 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 Tingsryds bostäder AB under 2017 har varit förenlig med de fastställda kommunala 

ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen. 

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 verksalnhet 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 2017 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 2018-03-06 funnit att den egna och dotterbolagens verksalnhet för 2017 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 2018-03-06 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tingsryds Kommunföretag AB samt dess helägda dotterbolag 

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 



Ärende 5 

Tingsryds Kommunföretag 

AB:s sammanfattning av 2017 

års ägardialoger 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 92 

Tingsryds Kommunföretag AB:s sammanfattning av 2017 

års ägardialoger 
Dnr 2018/23 5 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner Tingsryds Kommunföretag AB:s 

sammanfattning av 2017 års ägardialoger i bolagskoncemen. 

Beskrivning av ärendet 

I "Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen 

Tingsryds kommunföretag AB", fastställt av kommunfullmäktige 2016-02-

29 § 24, regleras att moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) 

en gång per år ska lämna en sammanfattning över årets ägardialoger till 

kommunstyrelsen i syfte att möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över bolagen. 

Styrelsen i TIKAB har i beslut 2018-02-06 § 1 upprättat och godkänt 

sammanfattning av 2017 års ägardialoger i bolagskoncemen. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds Kommunföretag AB 2018-02-06 § 1 

2. Skrivelse från t fkommunchef2018-03-07 

I Utdragsbestyrkande 
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~1lru!sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-02-06 

Justerare 

§ 1 

Rapport om ägardialog 
Dnr 2018/61 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner redovisningen av genomförda ägardialoger under 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Anna Johansson (C) och vd Laila Jeppsson redovisar för de 

ägardialoger som styrelsen för Tingsryds kommunföretag AB har haft med 

dotterbolagen under 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt det särskilda ägardirektivet för Tingsryds kommunföretag AB gäller 

att styrelsen som en del av sitt uppdrag för bolaget under va1je år ska 

genomföra ägardialoger med dotterbolagen och att styrelsen ska svara för 

beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande 

eller yttrande. 

Under 2017 har styrelsen uppfyllt detta krav genom att det totalt har 

genomförts elva stycken ägardialoger med dotterbolagen. 

Bilaga 
Tjänsteskrivelse, vd Laila J eppsson 2018-01-15 

I Utiftag,bestyd<Onde 
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r.lTingsryds 
\;!!:/ k~ommun 

Kommunlednlngs
förvaltnlngen 

Lalla Je'ppsson 
0477 441 21 

Lalla.jeppsson@llngsryd.se 

Rapport om ägardialog 2017 

Fö1·slag till beslut 

Dnr: 2018/61 099 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2018-01-15 

Till TIKAB 

~tyrelsen godkänner redovisningen av de ägardialoger som varit under 2017 

Besln·ivJiing av ärendet 
I särskilt direktiv för Tingsryds kommunföretag AB så har Kommunfullmäktige slagit fast att ett 

av uppdragen som åligger TIKAB är att "genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i 

enlighet med fullmäktiges vision, kommunövergripande mål och målstyrningsmodell samt 

svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller ytt

rande" Tll<AB har under 2017 haft flera ägardialoger med kommunens dotterbolag Tingsryds 

Energi AB, Tingsrydsbostäder AB samt Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

Datum Bolag 
2017-05-19 §22 KF:s presidium 
2017-05-19 §23 TUFAB 

§23 TEAB 
§23 Tingsrydsbostäder AB 

2017-05-30 §29 TEAB 
2017-10-20 §65 TEAl:1 

§ 66 Tingsrydsbostäder AB 

2017-11-17 §67 TUFAB 
2017-11-17 § 68 TEAB 
2017-11-17 § 68 TUFAB 
2017-11-17 § 68 TUFAB 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av VD 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

n&:a, kom{{ telefon 

Syfte 
Diskussion ang. bolagens uppdrag och lägesrapport 

Genomgång av affärsplaner, låne- och borgensram 

Genomgång av affärsplaher, låne- och borgensram 

Genomgång av affärsplaner, låne- och borgensram 

Genomgång av affärspfaner, lårie- och borgensram 

Disk. Om Teab:s lönsamhetsmål på 4% 
Disk. Om målet med 100 bostäder 
Disk. Om ägardirektivet 
Styrelseutvärdering 
Styrelseutvärdering 
Styrelseutvärdering 

fax 
Box 88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 362 22 Tingsryd 



Ärende 6 
0 

Arsredovisning 2017 Tingsryds 

Energi AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 93 

Årsredovisning 2017 Tingsryds Energi AB 

Dnr 2018/269 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB avger årsredovisning 201 7. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 Tingsryds Energi AB 

I Otdragsbestyrkande 

7 (27) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-03-06 

Justerare 

~ 

§ 12 

Årsredovisning 2017 Tingsryds Energi AB 
Dm 2018/269 042 

Styrelsens beslut 

Styrelsen beslutar: 

1. att godkänna årsredovisning år 2017 för Tingsryds Energi AB, samt 

2. att översända årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

T.f. kommunchef Daniel Gustafsson föredrar kring årsredovisningen för år 

2017 för Tingsryds Energi AB. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 - Tingsryds Energi AB 

Protokollet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Otdragsbeszyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

2018-03-02 

·T i n g sr•yds enePg i AB 

Justerande 

/ ~ 

§7 

Bokslut 2017 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer förslag till bokslut 2017 

2. Styrelsen översänder bokslutet till TIK.AB för godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

Björn Davidsson, ekonom, går igenom förslag till bokslut, bilaga 

TAEB 7.2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bokslut 

Beslutet skickas till 

TIKAB 
Kent Johansson, VD 

Annika Johansson, adm 

N 
IUtdrngsbestyrkande 
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Org.nr. 556132-8013 Tingsryds Energi AB 

Tingsryds Energi AB 

Årsredovisning 2017 

Innehållsförteckning 

VD:n har ordet 

Förvaltningsberättelse 

Resultaträkning 
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Org.nr. 556132-8013 Tingsryds Energi AB 

VD har ordet 

2017-07-01 tillträdde Jag som Verkställande Direktör för Tingsryd Energi AB. Det är ett 

uppdrag som Jag ser framtiden an med tillförsikt och spänning. De utmaningar som Jag ser 

framför oss är att tydliggöra fjärrvärmens hållbarhet i både miljö och ekonomiskt perspektiv 

för fastighetsägare. Första steget är att erbjuda serviceavtal på befintliga anläggningar till 

rimlig kostnad samt att öka kontaktytorna med Invånarna på de orter vi bedriver verksamhet 

i. Vi kommer att genomföra riktade försäljnlngskampanjer i förtätningssyfte I vårt 

fjärrvärmenät tillsammans med Wexnet. Syftet är att effektivisera försäljning och uppnå en 

mer kostnadseffektiv planerad samförläggnlng av fjärrvärme och kanalisation för fiber på 

de område detta saknas. Uppdraget kommer att Innebära fortsatt fokus på bred

bandsfrågan I kommunen och ytterligare engagera och bevaka bredbandsutbyggnaden på 

landsbygden så att den fortlöper enligt plan genom vårt delägarskap i bredbandsbolaget 

Wexnet. 

Under verksamhetsåret 2017 har Tingsryd Energi AB:s försäljning av fjärrvärme präglats 

av varmare väder än normalt. Biobränslepannorna i produktionsanläggnlngarna har haft 

hög tillgänglighet. Olja har endast använts vid ett fåtal tillfälle. 

Underhållsrevlsion av anläggningarna I Tingsryd har på grund av den nya pannan medfört 

att underhållsperioden kunnat förlängas och därmed kunnat utföras utan att olja har behövt 

tillföras. Service och intrimning av rökgaskondensorn genomfördes I bolagets regi, yilket 

gav ett gott utfall med högre verkningsgrad även under låg last. Den gamla pannans 

murverk var i sådant skick att keramiken i ugnstaket byttes ut. För pannorna i Väckelsång 

var behovet begränsat till byte av ett fåtal förslitnlngsdetaljer. 

Nyanslutning av fjärrvärmekunder har varit begränsat till ett fåtal i kommunen. 

Konkurrensen från värmepumpar har ökat mycket på grund av att det är billigt att låna till 

den Investeringen samt de extremt låga elpriser som råder på marknaden. För att hämta 

upp den svaga nyförsäljningen kommer bolaget att genomföra försäljningskampanjer till 

riktade områden med paketlösningar. Paketerbjudandena Inkluderar bredbandslösnlngar 

och serviceavtal. 

På de orter bolaget köper in extern värme till de egna fjärrvärmenäten har leveranserna 

fortgått utan störningar. De I leveransavtalen reglerande index har under året varit stabila. 

Bolaget har under året anställt en administratör på heltid. Dennes tjänst delas med TUFAB 

på hälften. Bolaget köper dessutom In 20 % av landsbygdsutvecklares tjänst av 

kommunens utveckllngsavdelnlng i samband med bredbandsutbyggnaden på lands

bygden inom kommunen. 

Kent Johansson 
VD 

2 

; 



24

i 
_j 

Ol'g.nr. 556132-8013 Tings1yds Enel'gi AB 

ÅRSREDOVISNING 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Tingsryds Energi AB får härmed avge följan
de förvaltnlngsberättelse för verksamhetsåret 
2017-01-01 -2017-12-31. 

Allmänt 

Tingsryds energi AB är ett helägt dotterbolag 
till Tingsryds Kommunföretag AB som i sin tur 
ägs tlll 100 % av Tingsryds kommun. Före
taget har sitt säte i Tingsryds kommun. 

Verksamheten omfattar produktion och distri
bution av fjärrvärme. Därutöver är bolaget, 
tillsammans med Lessebo kommun, Alvesta 
Energi AB och Växjö Energi AB, delägare i 
Wexnet AB som bedriver bredbandsverk
samhet. 

Styrelse 

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun och har för verksamhets
året 2017 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges Inom parentes): 

Ledamöter från 2017-01-01 

Tomas Blomster, Urshult, ordförande, S 
(Gunnar Fransson, Ryd, S) 
Ingrid Johansson, Väckelsång, S 
(Christer Blondin, Väckelsång, ) 

3 

Per-Axel Persson, Ryd, M 
(Cemil Aygan, Tingsryd, M) 
Dag Runesson, Tingsryd, C 
(Cecilia Cato, Älmeboda, C) 
Mats Wembo, Väckelsång, C 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit 6 protokoll
förda sammanträden. 

Organlsatlonsanslutnlng 

Ägardirektiv finns som bland annat reglerar 
vilka frågor som s.kall prövas av ägaren. 
Styrelsen fastställer årligen arbetsordning och 
en VD-Instruktion som förtydligar VD:s ansvar. 

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 Michael Johansson, KPMG, 
utsetts att fullgöra revision för verksam
hetsåret 2017. 



25

Org.nr. 556132-8013 Tingsryds Energi AB 

Verksamheten 

Fjärrvärmeverksamheten 

Arets fjärrvärmeleveranser uppnådde de lägsta 
utsläpp av fossilt C02 sedan TEAB bildades. 
Försäljningen har varit 7 % lägre än under 2016 
till följd av färre nya anslutningar och varmare 
väderlek. Jämfört med ett vMerleksmässigt 
normalår har dock året varit 7,2 % varmare än 
normalt. 

Ar 2017 2016 
Tingsryd 26,1 GWh 27,2 GWh 
Linneryd 2,9GWh 3,3GWh 

Urshult 5,4 GWh 6,5GWh 
Väckelsång 2,3 GWh 2,3GWh 

Utbyggnadsprojekten som genomfördes I Tings
ryd och Urshult under 2016 Innebar ökande leve
ranser under 2017. 

Den nya biobränslepannan har varit i full drift i 
över ett år. Förutom diverse mindre lnjusteringar 

· har anläggningen fungerat i stort sett utan 
problem. Under 2017 har arbetet med att 
optimera samkörningen med rökgaskondensorn 
och den gamla pannan pågått och väntas vara 
godkänt under 2018. 

Totalt har ytterligare 2 anläggningar anslutits och 
uppgår nu till 416 st. 

Bolagets verksamhet är försäkrad för både 
egendomsskada och för intäktsbortfall till följd av 
avbrott i driften. 

Underhåll 

Med ytterligare en biobränslepanna vid värme
anläggningen i Tingsryd har vi möjlighet att 
genomföra ett längre underhållsstopp utan mer
kostnader för oljedrift. Därutöver har årligt under
håll av ugnens murverk genomförts. 

Under föregående år förändrades blobränslemix 
som gav en effektivare förbränning, vilket har lett 
till en ökad drlftssäkerhet I vår anläggning I 
Väckelsång. Få driftsstörningar utöver avstäng
ningar I samband med planerade lednlngsarbet
en har förekommit. 

4 
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Bredbandsverksamheten 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas 
väl. Ytterligare knappa 1 000 kunder har anslutits 
under 2017. På nationell nivå har en mer 
ambitiös målsättning antagits både gällande 
utbyggnadstakt och kapacitet. 

En samordnare från Tingsryd kommuns utveck
lingsavdelnlng har fortsatt köpts in på 20 %, som 
länk, mellan de parter som är involverade, 
kommunen, TEAB, Wexnet, bredbandsfören
ingar, med flera. Utbyggnaden av stamnätet för 
bredband sker sedan den 1 maj 2013 av det 
regionala bredbandsbolaget Wexnet. Från och 
med 2017 arbetar en samordnare på deltid som 
länk mellan de parter som är Involverade i den 
fortsatta bredbandsutbyggnaden. För att nå 
kommunens nuvarande mål krävs ägartillskott 
om totalt cirka 15 mkr, varav 3 mkr utbetalats 
under 2017 till Wexnet för utbyggnader av 
stamnätet. 

Eftersom TEAB skall finansiera dessa ägartill
skott utan nyupplåning kommer investerings
utrymmet i fjärrverksamheten vara begränsat de 
närmaste åren. 

Den rättsliga processen rörande de invest
eringar som gjordes före den 1 maj 2013 är 
fortfarande Inte avslutad och därmed Inte heller 
den slutliga ekonomiska regleringen. 
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Väsentliga händelser 

Under året har TEAB anställt en ny verkställande 
direktör, Kent Johansson från den 1 juli. Under 
året har även administratören slutat och ersatts 
med en ny administratör samt att man köper in 
redovlsningstjänster från Stiftelsen Tlngsryds
bostäder. 

Under 2017 har arbetet med att optimera 
samkörningen med rökgaskondensorn och den 
gamla pannan pågått och väntas vara godkänt 
under 2018 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas 
väl. Ytterligare l<nappa 1 000 kunder har anslutits 
under 2017. 

Det kommunala ändamålet 

Utifrån kommunens syfte, att skapa attraktiva 
och hållbara livs-, boende- och närings
livsmiljöer har TEAB fått ett brett uppdrag om att 
öka kommunens attraktivitet genom att främja 
näringslivet, miljön och kundintresset. Verksam
heten skall drivas på affärsmässig grund med en 
ekonomi som medger utveckling och 
Investeringar utan ägartillskott. Med bibehållan
de av konkurrenskraftiga priser har investeringar 
genomförts I utöl<ad biobränsleproduktion och 
utbyggnad av fjärrvärmenätet. Därigenom bidrar 
TEAB till en bättre miljö och gör kommunen mer 
attraktiv. Genom vårt delägarskap I Wexnet AB 
bidrar vi aktivt till att öka tillgången på bredband, 
med ägartillskott för att möjliggöra utbyggnad av 
stamnätet på landsbygden samt genom sats
ningar på l<ammunens tätorter. För att samord
na hela kommunens bredbands utbyggnad har vi 
förstärkt resurserna med en särskild sam
ordnare. Investeringar i verksamheten, ägar
tillskott till Wexnet samt underhållssatsningar 
har genomförts utan nyupplånlng. 

Direktavkastning 
Soliditet 

Personal 

Mål 
4,0% 

35,0% 

Utfall 
2,2% 

39,0% 

Tingsryds Energi AB ansvarar och sköter den 
dagliga driften av verksamheten genom till 
största delen egen personal: 

VD, 100 % av heltid. 
Två driftstekniker, 100 % av heltid. 
En driftstekniker, 50 % av heltid. 
Administratör, 50 % av heltid. 

5 

Driftteknikerna ingår tillsammans med fastig
hetstekniker från Stiftelsen Tlngsrydsbostäder 
och Tingsrydsbostäder AB i en gemensam be
redskapsgrupp. 

Under året har företagets ekonom gått i 
pension och tjänster för redovisning, budget
ering och uppföljning köps nu in från Stiftelsen 
Tlngsrydsbostäder. Fakturerings- och deblter
ingstjänster köps från Tingsryds kommuns 
ekonomiavdelning. 

Investeringar 

Arets Investeringar I fjärrvärmeproduktion och 
inventarier och maskiner uppgår till 2,3 mkr 
(4,7 mkr). 

Under 2017 slutförs arbetet, med den nya 
biopannan i Tingsryd. Ytterligare tester pågår 
och kommer att slutföras under 2018. In
vesteringar I utbyggnad av nät I Tingsryd har 
skett men endast på en liten skala under 2017. 

Miljö 

TEAB:s verksamhet är numera anmälnings
pliktig till plan- och miljökontoret som är vår 
tillsynsmyndighet. Verksamheten har bedrivits 
utan anmärkningar. Verksamheten vid värme
anläggningen I Väckelsång har också fungerat 
bra. Miljörapporter för driften av våra värmean
läggningar lämnas årligen till plan- och miljö
kontoret. Periodisk besiktning genomförs var 
tredje år på värmeverket i Tingsryd och genom
fördes senast 201.6. 

Soliditet och direktavkastning • Soliditet 

• Direktavkastning 

45,0% 

40,0% 
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30,0% 

25,0% 
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Ekonomi 

Omsättningen uppgick till 22,9 mkr (24,4 mkr). 
Av denna svarar fjärrvärmeverksamheten för 
22,9 mkr (24,3 mkr) och bredbandsverksamhet-
en för 0,0 mkr (0, 1 mkr). · 

Minskade intäkter av engångskaraktär med 0,7 
mkr samt minskade intäkter från fjärrvärme
försäljning med 0, 7 mkr är orsaken till de minska
de intäkterna. Den minskade försäljningen av 
fjärrvärme har Inneburit minskade inköp för 
råvaror och förnödenheter med 0,6 mkr. Kost
nader för värmeproduktion har minskat med ca 
1,0 mkr jämfört med 2016. Sl<lllnaden beror på 
att ett större underhållsarbete på värmecentral
en I Tingsryd för ca 1,0 mkr genomfördes under 
2016. 

Efter finansiella poster uppglcl< resultatet till 
2,7 mkr (3,3 mkr). Intäkter av engångskaraktär, 
anslutningsavgifter uppglcl< till 0,2 mkr (0,8 mkr). 
Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 
0,6 mkr (0,7 mkr) och kostnader för avskriv
ningar till 4,9 mkr (4,8 mkr). Det låga ränteläget 
utnyttjas för att successivt omsätta befintliga lån 
till lägre räntor. 

För bredbandsverksamheten redovisas ett över
skott om 0,5 mkr (0,3 mkr). Negativa utlånings
räntor har påverkat resultatet positivt. Samtidigt 
påverkas räntan på TEAB:s reversfordran på 
Wexnet AB negativt av fallande statslåneräntor. 

Soliditet 

Tingsryds Energi AB:s soliditet är 39,0 % (37,5 %). 

Likviditet 

Tingsryds Energi AB har en koncernkredit hos 
Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut har 
Tingsryds Energi 9,7 mkr (7,5 mkr) på koncern
kontot. 

- LAn 
Lån, Investeringar Solldltet 

- Egel Kapllal 

~ Solldllel 

60000 000 ~------------.- 40,0% 

50 000 000 

40 000 000 

30 000 000 · 

20 000 000 

10 000 000 

0 
2013 2014 2015 2016 2017 

lntäktsfördelning 2017 
• Energiavgifter 94,4 % 
• Anslutningsavgifter 0,8 % 
• övriga Intäkter 1,5 % 
• Finansiella intäkter 3,3 % 

1% 

Kostnadsfördelning 2017 

39,0% 
38,0% 
37,0% 
36,0% 
35,0% 

. . 34,0% 

33,0% 
32,0% 

• Råvaror och förnödenheler 38,9 % 

ciFJärrvärmeproduktlon 13,6 % 

aFordon och maskiner 0,8 % 

•Administration fiber 1,2 % 

DRänlekostnader 2,9 % 

• Personalkoslnader fjärrvarme 6,3 % 

• Fjärrvärmedistribution 1,2 % 

• Administration fjärrvärme 11,8 % 

cAvskrlvnlngar :fa,3 % 

1% 
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Framtiden 

Fjärrvärme 

Att utveckla värmeaffären kommer att vara av stor 
vikt fö~ att bibehålla och leva upp till det prisvärda 
och klimatsmarta alternativ som fjärrvärme är och 
vara lyhörd för vad kunderna efterfrågar som andra 
uppvärmningsalternativ inte kan erbjuda. 

Driften av våra fjärrvärmeanläggningar har fung
erat väl under många år med låga underhålls
kostnader. Succeslvt ökar nu behovet av mer 
kostnadskrävande underhållsåtgärder. Detta kan 
Innebära att fjärrvärmetaxorna behöver justeras 
något under 2019, 

Med kompletteringen av värmeanläggnlngen I 
Tingsryd med ytterligare en biobränslepanna 
kommer TEAB att kunna uppfylla bolagets lång
siktiga mål, att basera vår fjärrvärmeproduktion på 
förnyelsebara energikällor. Oljepannorna kommer 
framöver, att i huvudsak användas som reservkraft 
vid driftstörningar samt vid vissa toppbelastnlngar. 

Utredningar genomförs kontinuerligt för att utöka 
och förstärl<a ledningsnätet. Prlsutvecklingen på 
biobränslen har varit stabil under ett antal år. Vi ser 
Inga tecken på någon allmän prisuppgång. Den 
investering som genomförts i en ny biobränsle
panna bedöms Inte i sig nämnvärt påverka fjärr
värmetaxorna framöver. 

Bredband 

Sett till den stamnätsutbyggnad som har färdig
förlagts inom kommunen och den intensitet som 
kanalisatlonsarbetet fortskrider i. Gör att det känns 
tryggt att inslagen utbyggnadsstrategi kan anses 
som framgångsrik och kan bibehållas. Bolaget har 
för avsikt att fortsätta arbetet med att upprätthålla 
samma höga utbyggnadstakt. Totalt såldes ca 
1 000st nya anslutningar under 2017 I Tingsryd 
kommun. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserad vinst 
Arets vinst 

Totalt kronor 

4 936 tkr 
2 559 tkr 

7 495 tkr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny 
räkning. 

Resultatet av Tingsryds Energi AB:s verksamhet 
samt dess ekonomiska ställning framgår av följan
de resultaträkning, balansräkning och kassa
flödesanalys. 

- ·- -- .. . - -· --·-- ... _ ······---- . ··-···- --------·-··-·---- ----
---·-··----' Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt _kapital T0t ... 8get kapital · 
Eget kapital 2017-01-01 500 2 4 936 5 438 
~~~~ resultat ----- ··-··-o .. ---··---- __ O ____ __ - --~· 2 559 --- -· 2 559 

!:~-f:~-~~~_p~~al_~~~!.~i2:_~_! ...... .. _ ---- ~ ----- ---- ·· _! _____ -.·-·--· 7 __ ~95_ ~-~:-~~~--~-~:~::~! 9~?_ 

Nvckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper. 

Fem år i sammandrag 
2017 2016 2015 2014 2013 

Intäkter 22 940 24 366 21823 22230 23880 
Resultat efter fin poster 2696 3 344 3365 4136 1468 
Investeringar 2 318 4666 14072 1 617 3673 
Balansomslutning 116 576 114 403 111 442 102433 101 241 
Soliditet 39,0% 37,5% 37,6% 37,4% 34,6% 

Energileveranser (GWh) 36,7 39,3 35,6 35,3 37,9 
Anslutna fastigheter fjärrvärme 416 414 405 394 383 
Anslutna fastigheter fiber 1 000 288 

Årsarbetare 4,0 3,8 3,8 3,8 4,8 
Sjukfrånvaro 0,7% 2,7% 4,0% 0,4% 4,8% 
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_ Nyclceltaf __________ ____ _____ ___________ ----~~_!! ____ ... -~~--- __ 2015 __ 2014 __ - ---~013 ___ _ 

. EkÖn0ml(tk1·=--- _ ---~-==~=---···_- -~-~:~_-· ~--~~:-=----= -- -.:.~.- ~- --=-- ·t 
_ Omsättning_. _ .. __ __ __ __ _ ... . __ . ______ _ 22 940 24 366 21 823 22 230 23 880 -------- ~-··------ ·-·-·- ····- -· · - ·-•--·---····-· 

. Resultat efter finansiella poster . . ___ _____ __ _ 2 696 3 344 3 365 4 136 1 468 

Arets resultat 2 559 4105 0 0 0 - . ------------• 

Balansomslutning_ ____________ . ______ 116_~!.~ _ 1_11_403 ____ _1_11!4?. _. 102 433 101 241 
. -------~·--

Anläggnirrgytiltgfai~r____ ________ _ ____ _ __ 99527 ____ . 99291 96959 86 611 89 431 

__ Egetkapital _____________ _ _ ___ _ .... __ 7 99r _____ J _~~ __ ___ J ~-3] ______ 1_3 __ 33_, ___ 1 2_9_1_+ 

Obeskattade reserver 48034 48048 50688 47 404 43360 
. · ·······--•- ··· 

. Långfristig! skulder __ .. ... _________ ... 23000 23 000 23025 18925 19825 

Soliditet . ~-~- jiö%.J ~ . -· 37;5% - .. 37,6% .. . -_-_· -~?..;4~ ... -~ .34~% ~ 
§Jrnldsättning1igrad ___ __ _ __ _ . · - ____ 1,3 _____ ____ 1,4 _______ 1,4 _____ _ 1,4 _____ J&. 

Personal 
t-------. ·-- -- ·•-· -·· - - - -- - - - ~ -- - - --- · - · - -- - ---- . ---- ·• - . . --·-·· .. . - - -

,---- ···--·······--·-·----------- - - ---- -- -------· ------ ---------- --------- --- . ·-------

Antalårsarp~.!~!.~ ....... . ______ ___ ___ __ _ 4,0 _______ 3,8 __ .. __ 3,8 _________ 3,8 

Personalkostnader i tkr 2 77 4 2 580 2 568 2 495 
.4.&. 

3029 
- ----------------- ---- ---- ----· ---··- -·--·••----' - . --·-------- · ··---· ---- -· 

_personalkostnader i %av omsättningen __ ___ __ J~11o/~ _____ _tQ!~~ - ___ .11~,8_%_, __ 1_1,~2~_0
1 
_______ 12,7% _ 

_ Sjukfrånvaro _ ····-·· __________ ...... 0,7% ·--- --~17% _ _____ ~ 0,4% ___ ___ 4,8% . 

:~-~----- -- __ ..._.•------•-~-r----..........--,,.•- ------•-·-•---•- ••- • •- -- -• •- -----
Verksamheten 

Energileveranser1GWh) __ _ _ __ _ ___ _ _____ 36,7 __ 39L3 _ _ ___ 35,6 _________ 35,~ _ __ 37 J!_ _ 

Anslutna fastigheter fjärrvärme_ ... ________ __,__ ___ . 41~ __________ 4_14 ... . _ __19.§_ _________ 394 383 

.. fiärrvärmeutby9.9D._~_(_1!1) .. .. _ . 200 350 325 400 1000 

. Anslutna fas~gheterfiber ___ _________ _______ __ 1 000 _____ 288 _ . __ __ . _________ ... _____ ___ __ _ _ _ 
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RESULTATRÄKNING (tkr) 

not 2017 2016 

Nettoomsättning 4 22 542 23 929 
övriga rörelseintäkter 398 437 
Summa intäkter 22 940 24366 

Verksamhetens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 5 -8195 -8 822 
Personalkostnader 3 -2 774 -2 580 
övriga externa kostnader 6, 10 -4 560 -4 865 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -4 891 -4 820 

Rörelseresultat 2 520 3 279 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 769 752 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -593 -687 

Resultat efter finansiella poster 9 2 696 3 344 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 0 -115 
Avskrivning utöver plan på maskiner o inventarier 918 2 641 
Avsättning till periodiseringsfond -903 0 

Resultat före skatt 2 711 5 870 

Skatt på årets resultat 11 -152 -1 765 

Resultat 2559 4105 

9 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 12 8 028 7774 

Maskiner och tekniska anläggningar 13 53 948 54237 

Markanläggningar 14 442 506 

Inventarier 15 714 269 

Pågående nybyggnationer 16 1 557 4667 

Summa materiella tillgångar 64689 67453 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 17 17 785 14 785 

Andra långfristiga fordringar 18 17 053 17 053 

Summa finansiella anläggningstillgångar 34838 31838 

Summa anläggningstillgångar 99 527 99 291 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 338 455 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 3 891 3 526 

Skattefordran 0 75 

Fordringar på koncernbolag 20 10 642 8562 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 19 788 740 

Summa kortfristiga fordringar 15321 12 903 

Kassa och bank 1 390 1 754 

Summa omsättningstillgångar 17 049 15112 

Summa tillgångar 116 576 114 403 

10 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 21 500 500 

Reservfond 2 2 

Summa bundet eget kapital 502 502 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 4936 831 

Arets resultat 2 559 4105 

Summa fritt eget kapital 7 495 4936 

Summa eget kapital 7 997 5438 

Obeskattade reserver 22 48 034 48 048 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 23 23 000 23 000 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 23 30 000 30 000 

Leverantörsskulder 3 357 3 564 

Skatteskulder 1 337 1 303 

övriga kortfristiga skulder 24 2 591 2 604 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 25 260 446 

Summa kortfristiga skulder 37 545 37 917 

Summa eget kapital och skulder 116 576 114 403 

11 



33

Org.nr. 556132-8013 Tingsryds Energi AB 

KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 

Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 

Skatter, avsättningar och reavinster 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekap. 

Ökning(-)/ minskning(+) av varulager 

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordr. 

Ökning(+)/ minskning(-) av rörelseskulder 

Not 

Ökning(-)/ minskning(+) av koncernkredit 20 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamhet 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 

Förändring finansiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning av långfristiga lån 
Inlösen av långfristiga lån 

Amortering av långfristiga lån 
Kassaflöde från finansleringsverksamhet 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Summa likvida medel vid årets slut 

12 

2017 

2 696 
4 891 
-227 

7 360 

117 
-222 
-372 

-2196 
4687 

-2 318 
267 

-3 000 
-5 051 

0 
0 
0 
0 

-364 

1 754 

1 390 

2016 

3 344 
4 820 

-1 377 
6 787 

-74 
72 

1533 
179 

8497 

-4 667 
0 

-3 000 
-7 667 

0 
0 

-25 
-25 

805 

949 

1754 
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Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisnlngsprlnciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om Inget annat anges 

nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar.I anskaffningsvärdet ingår 
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som fastigheter har skillnaden i förbrukningen 

av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 

komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 

som kostnad I resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffnlngstlllfället I då rådande prisnivå. 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och Installationer 

Nytljandeper/od 
20-25 år 
10-20 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nytijandeperioder. Huvudindelningen är 

byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 

som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nytijandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har Identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 

byggnader: Nytljandeperiod 

- Stomme, fasader, yttertak 25 år 
- övrigt 25 år 

Markanläggningar 20 år 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 

andra företag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 

dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärda. 

Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärda beräknas återvinnings

värdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 

nyttjandevärde. Vid beräkning av nytijandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 

som tillgången väntas ge upphov till I den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 

utrangeras. Den dlskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 

bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedsl<rlvnlng 

återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 

senaste nedskrivningen har förändrats. 
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Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Poster I utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 

inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 

värderade utifrån anskaffningsvärdet) I BFNAR 2012:1. 

Redovisning I ooh borttagande från balansräkningen 
En flnanslell tillgång eller flnanslell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
Instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 

avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 

de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovlsnlngstillfället till anskaffningsvärde, Inklusive 

eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstlllfället till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljnlngsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas Individuellt till det 

belopp som beräknas Inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisnlngstillfället till anskaffningsvärde 

med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 

effektivräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivnlngsbehov anses 
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och 

värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 

upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte

metoden. 

Ersättningar till anställda 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som l<ostnad. Obetalda avgifter redovisas som 

skuld. 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten 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 

är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 

transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovlsas 

inte uppskjuten skatt hänförlig till obesl<attade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 

som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 

temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 

Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 

återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 

beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 

återvinnas baserat på Innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 

varje balansdag. 

Intäkter 
Det Inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 

redovisas som Intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 

erhållas, med avdrag för rabatter. 

Ränta oah utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 

kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som Intäkt enligt effektlvräntemetoden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

Koncernbidrag oah al<tleägarti/lskott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapltalinstrument erhållits i 

utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

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

Sku/dsättnlngsgrad 
Totala skulder genom eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) 

Direktavkastning 
Bolagets rörelseresultat I förhållande till balansomslutning. 

15 



37

Org.nr. 556132-8013 Tingsryds Energi AB 

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 sl<ulder I framtiden. Det görs också 

bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppsl<attningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 

förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppsl<attningar 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 årllgen. 

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. 

Not3 
Personal 2017 2016 

Medelantalet anställda 4,_o 
SUMMA. · 4iö · 

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 fem anställda motsvarande 4,0 heltldstjänster. Fakturerings- och debiteringstjänster 

3,~ 
.;5.:c3;8 

köps från Tingsryds kommun. Personal från Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäder AB ingår 

i beredskapsgruppen. 

Av styrelsens totala antal ledamöter (5) är 1 kvinnor. övrig företagsledning en man (0 kvinnor) 

Det totala antalet sjukfrånvaro uppgick till 0,74 % (2,70 %) av ordinarie arbetad tid. Av dessa består 

O % (0 %) av långtidssjukskrivningar (längre än 60 dagar). 

16 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Nettoomsättning per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Energiavgifter 
Anslutningsavgifter 
äHMMÄ¼T~~. ~:._~~-:••,;; , . .-

Fiber 
Nätavgifter 
Anslutningsavgifter 
SUMMA i~~"'i :;~;:;,~:-,;;;,:~·: 

Not5 
Råvaror och förnödenheter 

fjärrvärme 

Biobränsle 
Inköp energi 

2017 2016 

2017 2016 

23128 
801 

23929 

0 
0 

-, 0 

-4 468 -5 134 
-3 610 -3 294 

-117 -394 
Olja 
Sl.!Jl\i'IMA~;r-;-:::i~~., "~.- --~ .:-.~• ~-~;,~~T-~8]195' ,:.,;,: ".=:~,~i1$i822 

Not6 
Ovriga externa kostnader 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmedistribution 
Fordon och maskiner 
övriga administration 
s:UMMA"~,.~S, - _:~~~-Eisz.cc:, 

Fiber 
Nätverksamhet 

Not7 
Finansiella intäkter per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Ränteintäkter 
Korrigerad avskrivningstid inventarier 
SUf1.1fäJ1A;~,,ec';:;C:::;,c_~ ,:"J;-;;;<-"5·--;sg],·•L 7;., ',f0 

2017 2016 

-2 836 -2 623 

-263 -1 253 
-178 -176 

-1 283 -814 

~~=~ '560 C •~::~_sc~~~~'.:ä66 

2017 

17 

0 

0 
0 

2016 

0 

0 
12 
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Not8 
Finansiella kostnader per rörelsegren 

Fjänvärme 
Räntekostnader 
Borgensavgift 
sUMMA 
Fiber 
Räntekostnader 
Borgensavgift 
s0iv1MA~ .... 

Not9 
Rörelsens intäkter och kostnader 

per rörelsegren 
Fjärrvärme 
Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens driftskostnader 
Verksamhetens av- och nedskrivningar 

Finansiella poster 
R~ultåftJZ~~S-:Er:~{0~gt:z:;0Ii.)i · ·. 
Fiber 
Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens driftskostnader 
Verksamhetens av- och nedskrivningar 

Finansiella poster 
Resu1tae~::.:· · ·•··=:• -· .~. . _;;:< · · 

Not 10 
Arvode och ersättningar till revisorer 

PwC, [Björn Bergffung} 
Revisionsuppdrag 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuoodraget 

KPMG, [Michael Johansson] 
Revisionsuppdrag 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

2017 2016 

-344 -383 
-150 -165 
.;494 ··. ·••·· ........ -546 

-39 
-100 
.;j$1} 

2017 2016 

22 940 24 353 
-15 392 -15 946 

-4 891 -4 819 
-494 -537 

?i:163 ~.cc:'i:e;f::'.;;~;L ,äi051. 

2017 

0 
-137 

0 
670 

46 
100 

32 
0 

2016 

14 
-322 

0 
601 

42 
9 

0 
0 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i 

enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Not11 
Skatt 2017 2016 

Skatt årets resultat -596 -1 303 

Skatt tillhörande tidigare räkenskapsår 444 0 

Uppskjuten skatteförlust näringsverksamhet 0 -462 

sUMMKj*fff"?:ii;:~ ~·- : ~·:··t~?J°;;;cc";~~:c'"°~~~icr:-·;:1:, .. C .•.•••••. ;{:, .:152 •... · :~ ... ···212165. 

;JtJ 18 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 

12 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 
Utrangeringar 
Summa anskaffningsvärden 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan 
Utrangeringar 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader 
Summa avskrivn. enl. plan 

:Rtf~i>~tsatvärde',\ii[~feJ,~lm~· ·. 
Byggnaden är taxerad som specialenhet. 

13 Maskiner och tekniska anläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 
Försäljningar 
Summa anskaffningsvärden 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan 
Försäljningar 
Arets avskrlvn. enl. plan byggnader 
Summa avskrivn. enl. plan 

rijcf[öifäåtvärcie v,ct .åreHfrstut:/J 

14 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Nyanskaffnlngar/omklassificerlngar 
Summa anskaffningsvärden 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan 
Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar 
Summa avskrivn. enl. plan 

19 

ttJ 

2017 

11422 
717 

0 
12139 
-3 647 

0 
-464 

-4111 

95126 
4 017 

0 
99143 

-40 889 
0 

-4 306 
-45195 

1 282 
0 

1282 
-776 

-64 
-840 

2016 

9 661 
2183 
-422 

11422 
-3 370 

295 
-572 

-3 647 

83237 
11 889 

0 
95126 

-36 773 
0 

-4116 
-40 889 

1 282 
0 

1 282 
-712 

-64 
-776 
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Not 

15 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Nyanskaffningar 
Försäljning 
Summa anskaffningsvärde 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan 

Försäljning 
Arets avskrivn. enl. plan 
Summa avskrivn. enl. plan 
•Redc,vi~jt:f}rij~""vicfåre(s,!Lut 

16 Pågående nyanläggningar 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 
Nyanskaffningar 
Omklassiflceringar 
H~iciovisåt Vät~äWict årets .slut,;~ 

17 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Tillkommande tillgångar 
sna ;åresi sa,]r~=' " -'~ 

_-_- - --- -- . - ,,. .. -.~---~-~--s=---

18 Fordringar 
Reversfordran Wexnet AB 
~summa 
r· .... ····.,.--=---=:·--~-------

19 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 
övriga upplupna intäkter 
tsumml, - · 

20 Koncernfordran 
Fordran på koncernbolag 
övrig fordran på koncernbolag - checkräkningskredit 

Checkräknings kredit 
Beviljad kreditlimit 
Outnyttjad del 
Utnyttjat kreditbelopp 

20 

2017 

1 010 
693 

-740 
963 

-741 
549 
-57 

-249 
i1it·~ 

4667 
1625 

-4 735 
iji557 

14 785 
3 000 

17 785 

17 053 
j7o~~l";k c· 

769 
19 

... 'iäö}:t;[ .~~= 

920 
9722 

5 000 

5000 
0 

2016 

1 063 
0 

-53 
1 010 
-672 

0 
-69 

-741 

14072 
4667 

-14 072 
-~466_7: 

11 785 
3 000 

fäCzöö; 

17 053 
!fic~Q~3j 

731 
9 

7/40! 

1 036 
7 526 

5 000 
5 000 

0 
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Not 

21 Aktier 
Aktiekapital (kvotvärde efter 2 500 aktier) 

22 Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 

Periodiseringsfond avsatt räkenskapsår 2017 

I 
I 

IT6tälf tlll~k"teditinstituf :'''.?"~;!:- - -- ~--- - -
t .,.-.,.-~. -=~"' ~ . -- --, --- ,,,_.,..,.,.:,. ~--~-~- ..,..--_ - - =--

23 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 

Lånestruktur och räntebindningstid 

2017 

500 

47 131 
903 

-- · ~3;,if~I~-

30 000 
30 000 

23 000 
23 000 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 30 000 -0,09 56,6 

2018 0 0,00 0,0 

2019 0 0,00 0,0 

2020 13 000 0,93 24,5 

2021 0 0,00 0,0 

2022 10 000 0,83 18,9 

Tot. 53 000 0,28 100,0 

Normalt förnyas lånen genom omskrivning. 

24 Övriga kortfristiga skulder 

2016 

500 

48048 
0 

~-#~JiA!I 

30 000 
30 000 

23 000 
23 000 

Mervärdesskatt 940 959 

Personalens källskatt 48 42 

Skuld avseende bredband Tingsryd-Lessbo 1 603 1 603 

~'ll~~;·•c:~~2:7?-_"''._"'.~ .. :;~-is::.;:~~~:'" '-,:·~~ ~ ~~p, -~!Q!j 

21 
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Not 

25 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Arbetsgivaravgift 
Upplupna löner 
Upplupna pensioner 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna räntekostnader 
övri~c1.upplupna_~~~!n~l:l_~~r is.umrrfä . ···.•· .. '"" 0 ~·_- ~ 

26 Koncernuppgifter 

2017 

54 
15 
77 
74 
28 
12 
0 

2016 

46 
40 
77 

194 
0 
7 

82 
4461 

-- -------~ -,_ ! 

Företaget är helägt dotterföretag till Tingsryds kommunföretag AB, org nr 556876-5035 
med säte I Tingsryd. Tingsryds kommunföretag AB upprättar koncernredovisning 
för den minsta koncernen som bolaget Ingår i. 

22 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 94 

Årsredovisning 2017 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Dnr 2018/263 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB avger årsredovisning 2017. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

I Utdragsbeslyrkande 
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~Tiru?sryds 
~kommun 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 4 (11) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-03-06 

Justerare 

L.\J 

§ 13 

Årsredovisning 2017 Tingsryds Utvecldings och Fastighets 

AB 
Dm 2018/263 042 

Styrelsens beslut 

Styrelsen beslutar: 

1. att godkänna årsredovisning år 2017 för Tingsryds Utvecklings och 

Fastighets AB, samt 

2. att översända årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Koncernkontroller Sara Runesson föredrar om årsredovisning 2017 fcir 

Tingsryds Utvecklings och Fastighets AB. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 -Tingsryds Utvecklings och Fastighets AB 

Protokollet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 

Tings1yds Utveckling och Fastighets AB 2018-02-26 

Justerande 

§ 18 

Bokslut 2017 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer förslag till bokslut 2017. 

2. Styrelsen översänder bokslutet till TIKAB för godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till bokslut, med revideringar, gås igenom, bilaga TUF AB 18.2018. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 

Karin Nilsson, VD 

Annika Johansson, adm 

I Utdrngsbesty,·kando 
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Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

får härmed avge 

Årsredovisning 

för perioden 1 januari - 31 december 2017 

Innehåll: sida 

Förvaltningsberättelse 2 

Fem år i sammandrag 5 

Resultaträkning 6 

Balansräkning 7 

Kassaflödesanalys 9 

Noter 10 

Underskrifter 18 



50

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730- 6583 

ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB får 
härmed avge årsredovisning ror räkenskapsåret 2017. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

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. 

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

Styrelsen har haft följ ande sammansättning 2017: 

Ordinarie ledamöter 
Mikael Jeansson (s), ordf 
LennartFohlin (c), vice ordförande 
Karin Nilsson (c) (t.o.m. 2017-08-28) 
BjörnElmqvist (c) (fr.o.m. 2017-08-28) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 

Suppleanter 
Håkan Karlsson (s) 
Lena Rundqvist (s) (t.o.m. 2017-02-27) 
Conny Söderkvist (s) (rr.o.m. 2017-02-27) 
Åke Nyberg (m) 
Lars Nilsson (c) (fr.o.m. 2017-08-28) 
Marie-Louise Hilmerss9n ( c) 

I_ 

Styrelsen har under perioden haft 9 ordinarie sammanträden, samt 2 extra sammanträden p.g.a, 
rekryteringsprocessen och fastighetsförsäljning. 

Verkställande direktör var Thomas Mattsson t.o.m. 2017-09-04 då Karin Nilsson efterträdde honom. 

Revisorer 
KPMG AB, auktoriserad revisor Michael Johansson 
KPMG AB, revisorssuppleant Emil Andersson 

Följande lekmannarevisorer är utsedda av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: 
Sven-Erik Svensson, ordf, 
Böije Johansson 
Kerstin Pettersson 
Lars-Erik Svensson 
Hans-Olof Johansson 
PeterKoch 

Redovisning av bolagets ändamål 
Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom ramen för sin 

verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun att driva näringsverksamhet 

genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, -förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade och växande företag. 

Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar 

ägandet av fastigheten inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. Under året har 

Sidan 2 av 18 
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bolaget arbetat strategiskt med en genomlysning av alla hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör flertalet 

av dem omförhandlas för att ba1fte gynna ovanstående ändamål. 

Specifikt ska.bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen, medverka till 

att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 

strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan. 

Under året har bolaget jobbat med interna processer och utformandet av en ny organisationsstruktur. Bolaget har 

under året både avyttrat och införskaffat industrifastigheter och investerat i lokaler utifrån målsättningen· att 

hyresgästernas fortsatta expansion skall säkras. 

Gällande finansiella mål så har bolagets likviditet försvagats, medan soliditeten har förbättrats marginellt och 

målet om 6 % avkastning är uppnått. Bolaget har också arbetat aktivt med att följa upp ränteförändringar på 

marknaden utifrån den fastlagda finanspolicyn. Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla 

risknivån låg. 

Allmänt om verksamhet 
Under året har en större fastighet avyttrats i Tingsryd och en annan har köpts i Väckelsång. Nuvarande 

fastighetsytor är ca 69 000 m2
• Fastigheterna har ett bokfött värde på 168 783 tkr. 

Väsentliga händelser under året 
Under 2016 och 2017 har strategiska diskussioner om bolagets fortsatta inriktning avseende organisation, 

ägardirektiv, styrning och fastighetsinnehav förts. Nya ägardirektiv har fastslagits med en ny inriktning för 

bolaget. Bolaget verkar tillsammans med Tingsryds Industristiftelse for att aktivt se till så att det kommunala 

ändamålet uppfylls. Inom ramen för detta ändamål har bolaget under året, utöver löpande förvaltning och 

uthyrning, även förvärvat och avyttrat fastigheter. Under 2017 avyttrades fastigheten Tingsryd 25:1 till Trensum 

Fastigheter i Tingsryd AB. Bolaget förvärvade fastigheten Väckelsång 6:96 från Sturkö Trading AB samt 

tomtmark på fastigheten Tingsryd 4:80 från kommunen för etablering av en ekobränsletapp. Bolaget har ett 

mycket tätt samarbete med kommunens utvecklingsavdelning, vilket främjar både bolagets och stiftelsens 

verksamheter och kommunens näringsliv i övrigt. Bolagets uppdrag, som i ägardirektivet uttrycks i nio punkter, 

följs upp i en särskild redovisning. 

Personal 
TUFAB:s personitiorganisation har förändrats under året. Medarbetarna har varit verksamma i både Tingsryds 

Industristiftelse och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. Organisationen har bestått av VD på 70 % (t.o.m. 

2017-09-04), extern fastighetsförvaltare på 50 % (t.o.m.2017-06-30) ekonom på 40 %. Utöver detta har tjänster 

som nämnds- och ekonomiadministration tillkommit. 

De förändringar som gjorts innebär att bolaget och stiftelsen gemensamt har en upphandlad vaktmästare på 50 % 

från 2017-09-01, en tf. VD på 60 % frän 2017-09-04 samt en administratör på 50 % sedan 2017-10-01. Precis 

som tidigare finns en ekonom på 40 % och kanslitjänst (protokoll) på 8-10 %. Därutöver har två projektledare 

anställts på tidsbegränsade avtal om 20 % vardera. 

Tjänsterna har köpts av Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Energi AB. 

Förväntad framtida utveckling 
TUF AB kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens näringsliv. 

Stort fokus läggs på Konga Bruk 8:11 där ett större upprustningsprojekt pågår för energibesparande åtgärder och 

brandsäkerhet. Den införskaffade fastigheten i Väckelsång upprustas och anpassas till den nya hyresgästens 

behov. Bolagets" förhoppning är att under nästkommande år fortsätta att sälja fastigheter till hyrestagare och köpa 

intressanta objekt för nyetableringar. Bolagets resultatnivå kan komma att bli lägre i perioder där fastigheter har 

avyttrats. 

Värdering av fastigheter och avskrivning 
Fastigheterna har värderats med kassaflödesmetoden med hjälp av ett värderingsprogram och i dialog med 

revisorerna 2016. Ägardirektivets definierade mål för bolagets långsiktiga direktavkastning skall vara lägst 6 %. 

Riktvärdet för avkastningskrav har varit 10 %, men beroende på objekt och risknivå har avkastningskravet för 

vissa fastigheter varit något högre eller lägre. Kalkylräntan har satts till ca 12 %. 
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Värderingen har tittats över även i samband med revisionen 2017. I de allra flesta fastigheter finns det ett 
marknadsvärde som är i paritet med eller överstiger det bokförda värdet. I några fall har fastigheten hyresavtal 
som i sin utformning inte ger tillräckligt högt värde med en kassaflödesvärdering, bl. a på grund av dagens låga 
ränteläge. Detta har resulterat i ett stort nedskrivningsbehov där tre fastigheter berörs och skrivs ned med totalt 
6 000 tkr. Då TUFAB inte har eget kapital som täcker denna nedskrivning hanterar koncernen detta genom ett 
ägartillskott från moderbolaget TIKAB på motsvarande belopp. 

I fastigheten Örnen 23, där kommunen hyr en badanläggning, kommer de framtida kostnaderna vara mycket 
höga. Ett nytt avtal med kommunen där de garanterar kostnader för underhåll av badanläggningen är nödvändigt. 
Flera avtal har ftlrlängts med ett år i taget och ingen av parterna har tagit vara på tillfällen för omilirhandlingar. I 
några fall är avtalen 17-18 år gamla. Några avtal har en snårskog av tilläggsavtal som inte går i takt med 
avkastningskravet Bolaget har genom alla år saknat personella resurser för att effektivt strukturera och följa upp, 
att samtliga avtalade kostnader, relaterade till hyresgästernas verksamheter, faktureras hyresgästerna. En del äldre 
avtal är väldigt generösa eller otydliga i sina gränsdragningar gentemot hyresgästerna. Med nuvarande utökade 
administrativa resurser i bolaget tar vi oss an utmaningen, att säga upp föråldrade avtal för omförhandling och 
spåra upp de poster som avtalen ger oss möjlighet att fakturera, samt inrikta oss på att uppnå en avkastningsnivä 
på minst 10 % i varje nytt avtal med nya hyresgäster. 

Miljö 
Bolaget 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 hyrande företaget. Bolaget arbetar dock 
aktivt med energisparande åtgärder, såsom fjärrvärme, tilläggsisolering och smartare system för att minska den 
totala miljöpåverkan. Bolaget arbetar fortsatt med underhållsplaner som ~ckså täcker in miljöpåverkande 
områden. Bolaget har under året tagit på sig ansvaret för att uppgraderingar av äldre oljeavskiljare sker. Någon 
fastighet med känt saneringsansvar har inte bolaget. 

Eget kapital 
AktiekaeJtal Reservfond Fritt eg_et kae.Jtal Summa EK 

EK 2017-li1-01 100 4504 4604 

Arets resultat 2017 -2882 -2882 

Aktieägartillskott 6000 6000 

EK2017-12-31 100 7622 7722 

Årets resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 227 tkr (2 249 tkr f.g år). Efter upplösning av periodiseringsfond 
om 1 418 tkr och skatteeffekt om+ 927 tkr(· 635 tkr f.g år) uppgår resultatet till -2 882 tkr (1 011 tkr f.g år). 

Förslag till vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står en balanserad vinst på 4 504 tkr, årets resultat- 2 882 samt ett ägartillskott 
om 6 000 tkr, tillsammans 7 622 tkr. 

Styrelse och verkställande direktören föreslår att 7 622 tkr balanseras i ny räkning. 

Vad beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
2017 2016 2015 2014 2013 • 

Soliditet** 4,26% 2,86% 2,11% 1,90% 1,70% 

Likviditetsmålt 
Kassalikviditet** 25,39% 42,36% 29% 85% 249% 

Rörelsekapital 12408 12 933 6 940 -1176 11107 

Direktavkastning 8,22% 7,90% 7,11% 7,12% 

Likvida medel 2640 27 1186 812 

Långfristig del lån 100 469 146469 152 469 139 000 190 469 

Kortfristig del lån 67000 40 000 36000 49469 

Investeringar _2229 146 1 713 18 733 24456 

Administration 1 212 790 827 1477 1 367 

Fastighetsunderhåll 1 087 1796 1 533 1174 1177 

Uppvärmning 1 819 1945 2545 2697 811 

Konsumtionsavgifter 4900 5090 4500 2599 1137 

Fastighetsservice 506 407 1 325 843 379 

Försäkringar 418 271 279 243 320 

Fastighetsskatt 556 540 551 

Befarad kundförlust 263 

RESUL TATRÄKNING 2017 2016 2015 2014 2013 * 

Rörelseintäkter 22989 24230 24143 22290 30 141 

Rörelsens kostnader -11 996 -10 808 -11 661 -9 954 -5 771 

Avskrivningar -13 305 -7 604 -8 530 -8101 -7729 

Nedskrivning -10 000 

Rörelseresultat -2312 5 818 3 952 4235 6 641 

Räntenetto -2 915 -3 569 -3 760 -3748 -3 579 

Resultat före skatt -5227 2249 192 487 3 062 

Koncernbidrag -41 

Bokslutsdispositioner 0 -562 -60 -177 -801 

Upplösning av periodiseringsfond 1 418. 151 

Skatt på årets resultat 0 -366 -29 -68 -531 

För. uppskjuten skatt 955 . -163 

Ändring föregående års taxering -28 -106 

Nettoresultat -2 882 1 011 103 242 1 881 

BALANSRÄKNING 2017 2016 2015 2014 2013 • 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 162 783 179 812 187 269 194 086 ·183 039 

Kortfristiga fordringar 15 937 19 862 11137 5692 18 560 

Kassa och bank 2640 26 1186 812 

Summa tillgångar 181 360 199 700 199 592 200590 201 599 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 7722 4604 3 593 3490 2 924 

Obeskattade reserver 0 1418 856 856 753 

Avsättningar 0 254 91 91 

Långfristiga skulder 100 469 186 469 152469 139 000 190 469 

Kortfristiga skulder 73169 6955 42583 57153 7 453 

Summa eget kapital och skulder 181 360 199 700 199 592 200 590 201 599 

* 2013 och tidigare år har inte räknats om utifrån K3 

** Se not 1 Nyckeltalsdefinitioner 
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RESULTATRÄKNING (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Hyresintäkter 

övriga intäkter 

SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 

övriga externa kostnader 

Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillg. 

Reaförlust 

Summa rörelsekostnader 

IRÖRELSERESUlTAT ; -·•' - ___ : ...... ..,;._,__ ___ :_, _____ :_ .. : .. .. :.. .. ;.: 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Borgensavgift 

Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

Boksfutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 

Upplösning av periodiseringsfond 

Koncernbidrag 

Skatter 

Årsbokslut 
Not 2017 

4 

6 
8 

5 

17442 

5 547 

22 989 

-1 087 
-9 733 

-13 305 

-1176 
-25 301 

Årsbokslut 
2016 

19 224 

5006 

24230 

-1 796 
-9 012 
-7 604 

0 
-18 412 

-2 312' ·· · · .. ·· ta}~l 

19 

19 

9 

0 
-1996 

-919 
-2 915 

-28 216 

.. .,_,._ ~5 i21 

1 418 

927 

6 
-2 634 

-941 
-3 569 

-21 981 

-562 

-41 

-635 

. ,· _. ·- ·.· -. . . . . 

.:.2s.s2 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella an/tiggningstillgångar 

Byggnader och mark 
Markanläggningar 
Inventarier, verktyg 
Installationer 
Pågående nyanläggningar 
Summa materiella anläggningstillgångar 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 
Koncernkonto Tingsryds kommun 
Fordran TIKAB 
Uppskjuten skattefordran 
6vriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

: jS~l\l!iylA.tlL~~~N~A~'c .:~~ L 

.--, 

Not 

10 
11 
12 
13 
14 

20 
15 
16 

17 

.. ·-·-' __ ,_ ,. --·----- ·-

Årsbokslut Ars bokslut 

2017 2016 

153 034 172 508 
6689 7005 

186 248 
2289 

585 51 
162 783 179 812 

162 783 179 812 

3 622 3 570 
2 211 14168 
6 000 

701 
1 428 127 
1975 1 ·997 

15 937 19 862 

2640 26 

18 577 · 19 888 

1äfaso _:_1l~_190I 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (100 aktier å 1000 kr) 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 
Aktieägartillskott 
Summa fritt eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reseiver 
Summa obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Koncerninterna skulder 
Skulder till kreditinstitut 
övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA SKULDER 

Not 

18 

19 

20 

21 

21 ° 
22 
23 

Årsbokslut Årsbokslut 

2017 2016 

100 100 
100 100 

4504 3493 
-2 882 1 011 
6 000 
7 622 4504 

7 722 4604 

0 1 418 
0 1 418 

0 254 

100 469 146 469 

1 503 1 340 
167 47 

67 000 40000 
792 1 089 

3 707 4479 
73169 46 955 

173 638 195 096 
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KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Belopp i tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Förlust vid förs av anläggningstillg 

Skatt på årets resultat 

justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Not 

Minskning(+)/ ökning(-) av kortfristiga rörelsefordringar 

Ökning(+) I minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder 

Minskning(+)/ ökning(-) koncernkonto 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

8 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av anläggningstillgång 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

10-14 

5 

Finansieringsverksamheten 

Ökning(+) I minskning(-) av långfristiga lån 

Kassa_flöde från finansierlngsverksamheten 
j 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

21 

2017 

-5 227 
13 305 
1176 

927 
-955 

9 226 

-1 331 
-786 

11 957 
19 066 

-9 962 
12 510 

2 548 

-19 000 

-19 000 

2 614 
26 

2640 

.. 
i. 

2016 

2 249 
7603 

-513 
9 339 

-3 251 
4372 

-5474 
4986 

-146 

-146 

-6 000 
-6 000 

-1160 
1186 

26 
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.Not 1 Redovisning~ och värderingspririt:iper . 

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

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

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

RESUL TATRÄKNING 

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 Summa intäkter. 

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 de fall där nyanskaffningsvärde inte varit 

känt tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avta Istiden. 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Industribyggnader 

Markanläggning 
Byggnads- och markinventarier 
Stomme 
Fasad, tak, fönster 
Innerväggar, golv, undertak 
El, WS, styrsystem 

,Restposter 
Hyresgästanpassningar 
Inventarier 
Fordon 

40 år 
40 år 
50-100 år 
30-50 år 
15-30 år 
15-40 år 
20-50 år 
5-20 år 
5-20 år 
5-25 år 

Nedskrivningar 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. 

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 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. Ar 2016 gjorde vi uppdaterade värderingar av alla fastigheterna med ett 

värderingsprogram, egna analyser och I diskussion med revisorerna. 
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De allra flesta fastigheter hade en uppdaterad värdering i paritet med tidigare gjorda värderingar och i de 

fall där det skilde sig föreligger, efter genomförda åtgärder, för tillfället inget nedskrivningsbehov. 

Värderingen beaktade nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde 

användes en kalkylperiod på tio år och en ränta på 9-11 %. Fastigheterna förutsattes alt 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. 

Korrigeringar K3 

En genomlysning av tillämpningen av K3 gjordes 2016 då antalet komponenter samt avskrivningstider korrigerades. 

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 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. 

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. 
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Org.nr 556730-6583 

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. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 

balansomslutningen. 

Kassalikviditet: 
Omsättningstillgångar (ibland även inklusive outnytljad checkräkningskredit) delat med kortfristiga skulder. 

Rörelsekapital: 
Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
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61

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

,Not2 Uppskattningar <ich bedöinningai' 

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 

framliden. 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. 

Not3 

Tillgångar 

Byggnader och mark 

Markanläggningar 

Summa Tillgångar 

Avsättningar 

Uppskjuten skatt 

Summa avsättningar 

Uppskjuten sk~tt 

utgående balans 2017 

enligt tidigare principer 

Tillgångar 

155 729 Byggnader och mark 

7182 Markanläggningar 

162 911 

IB 2017 

-254 

-254 

Utgående balans 2017 

Not enligt K3-reglerna Skillnad 

9 153 034 -2 695 

10 6 688 -494 

159 722 -3188 

UB 2017 Förändring 

701 955 

701 955 
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Not ,4 - Rörelseintäkter' 

övriga hyresintäkter 

Värmeåterbäring SKV 

Summa 

•Not 5 -Avyifring fastigheter 

Försäljnlngspris 

Bokfvärde 

Reavinst/Reaförlust 

:Not 6 - Övriga externa kostnader . 

Administration 

Uppvärmning 

Konsumtionsavgifter 

Faslighetsservice 

Försäkringar 

Fastighetsskatt 

Management fee 

Kundförlust 

Summa 

• Not 7. ~ Medelantal anställda' 

Bolaget har inga anställda 

: Not 8 ~ Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader, mark och markanl. 

Avskrivningar egen anläggning 

Avskrivning inventarier och fordon 

Summa 

Nedskrivningar 

Tingsryd 1 :70 

Linneryd 1 :501 

Urshult 1 :112 

Summa nedskrivningar 

, Summ_a ~v- och nedskrivningar 'materiella ariläggriin!J.StiTI~. :. 

. Not 9 • Skatt på.årets resultat . 

Redovisat resultat före skatt 

Aktuell skaft 22% 

Skatt på årets resultat 

Schablonskatt periodiseringsfond (0,36 %) 

Arets skatt 

Ändring föregående års taxering 

Förändring uppskjuten skatt 

Summa skatter 

2017 '2016 

4229 3152 

1318 1 854 

5 547 5 006 

2017 ... . 2016, 

12510 0 

13686 0 

-1176 0 

2017 . 2016 

1212 790 

1819 1 945 

4900 5 090 

506 407 

418 271 

556 540 

59 

263 -31 

9 733 9 012 

2017 :.·2016 

7122 7 542 

121 

62 62 

7 305 7 604 

2 017 

4000 

1 000 

1 000 

6 000 

13305, 

2017. . . '• _ 2016 

-3 809 1 646 

0 

0 

28 
.955 

-927 

362 

4 

366 
106 

163 

635 

Sidan 14 av 18 



63

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

I Not 10 . ~ Byggnader och mark . 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 
Om klassificeringar 

Summa anskaffningsvärde byggnader/mark 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 

Om klassificering 

Avyttring 

Periodens avskrivningar 

Summa ack avskrivn byggnader/mark 

Nedskrivning 

Vid periodens början 

Periodens nedskrivning 

(Konga Bruk) 

Summa nedskrivning byggnader/mark 

Redovisat värde vid periodens slut, byggnader/mark 

Taxeringsvärde, byggnader 

Taxeringsvärde, mark 

;Not 11 :- Niarkaniäggnlngar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 

Nyanskaffningar 

Omklassificeringar 

Summa anskaffningsvärde markanläggning 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 

Arets avskrivningar 

Summa ack avskrivningar markanläggning 

Redovisat värde perJodens slut, markanläggn. 

Ackumulerade anskaffnlngsvärden 

Vid periodens början 

Omklassilicering 

Avytltringar 
Summa anskaffningsvärde inventarier 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 

Omklassificering 

Avyttringar 

Periodens avskrivning enl plan 

Summa ack avskrivn inventarier 

Redovisat värde periodens slut, inventarier 

2017 2016. 

217 610 216 951 

6 818 95 

-18 800 
564 

205628 217 610 

35102 27652 

425 

-5114 

6606 7 025 

36 594 35102 

10000 10 000 

6000 

16 000 10 000 

153 034 172 508 

71950 84402 

7033 8265 

2017 ·• · ·: 2016 .•. 

8955 8 955 

200 

9155 8 955 

1950 1 434 

516 516 

2466 1 950 

6 689 7 005 

··201T··· 2016 

775 1 006 
-231 

775 775 

527 557 

-92 

62 62 

589 527 

186 248 
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[Not13 ; Installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 

Nyanskaffningar 

Omklassificering 

Avytttringar 

(Panncentral, ansk 170401) 

Summa anskaffningsvärde Installationer 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 

Om klassificering 

Avyttringar 

Periodens avskrivning enl plan 

Summa ack avskrivn installationer 

Redovisat värde periodens slut, installatloner 

'Not,14 ~. Pågående nyanläggningar . 

Vid periodens början 

Arets investeringar, ombyggnader 

Omklasslficeringar 

NoH5 - Övriga fordringar ·., 

Skattekonto 

Preliminär skatt 

Fastighetsskatt 

Arets skatt 

summa skattefordran 

'Not 16 _: Fiii-uibetalda kostri./upplupna int. 

Förutbetalda kostnader 

Upplupna kundfordringar 

Upplupna Intäkter 

övr upplupna intäkter 

Summa 

'17 - Likvida medel 

Bank 

Plusgiro 

Summa 

2017' 

0 

2410 

2410 

0 

121 

121 

2289 

2017 · 

51 

2229 

-1695 

585 

2017 
400 

1028 

1428 

·2011 

25 

1585 

365 

1 975 

• 2017 

2640 

2640 

2016 

0 

0 

0 

·. 2016. 

0 

146 

-95 

51 

2016. 

5 

1 028 

-540 

-366 

127 

. 2016 

30 

482 

656 

829 

1 997 

2016. 

26 

26 
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: Not 18 '. Resultatdisposition 

Balanserat resultat 

Arets resultat 2017 

Totalt 

/Not .19. - Obeskattade reserver . 

Periodiseringsfond 2014 

Periodlseringsfond 2015 

Periodiseringsfond 2016 

Periodlseringsfond 2017 

Upplösning p.fond 

Summa 

i Not 20 ~ Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 

Periodens avsättningar uppskjuten skatt 

Summa uppskjuten skatt K3 

,Not 21 - Lånesammandrag 

/=öifa//odag· 

2017-04-21 

2017-11-13 

2018-10-09 

2018-10-12 

2019-10-12 

2020-06-12 

2020-06-12 

2021-06-01 

2022-06-01 

Inlöst 170421 

Inlöst 171113 

Rärita 

0,09% 

2,24% 

-0,09% 

1,18% 

1,42% 

1,17% 

1,19% 

0,58% 

0,82% 

:Not ·22 -~ Övriga kortfristiga skulder . 

Prel faslighetsskatt 

Redovisad moms 

summa 

• Nof23 ~Dt>iiiupria 1<ostn:,föi'iitt>efa1dalnt: 
Förutbetalda hyresintäkter 

Upplupen ränta 

Interima leverantörsskulder 

övriga interima skulder 

Summa 

iNot24 - Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Eventualförpllktelse 

Fastighetsinteckningar 

Tingsryd 25:1 
Väckelsång 6:107 
Väckelsång 6:79 

Ögonmåttet4 
Summa inteckningar 

2017 2016 

4504 3493 

-2 882 1 011 

1 622 4504 

2017 : 2016. 

753 753 

103 103 

562 562 

-1418 

0 1 418 

2017 . 2016 

·254 -91 

955 -163 

701 -254 

Lånebelopp Kortfristig del_ Lånebelopp 

-2017 2017 2016 

4000 

21 000 

30000 30 000 

37000 37000 

36000 36 000 

10000 10 000 

33469 33469 

15000 15 000 

6000 

100 469 67 000 186 469 

2ö11·. ·• 
.. 

2016: 

556 

236 1 089 

792 1 089 

·2017 ·. •
0·2016' 

2690 2637 

246 314 

771 1 498 

30 

3707 4479 

' 2017 2016 

Inga Inga 

36300 36 300 

26000 28000 

5150 5150 
350 350 

2 800 2800 
36300 36300 
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(_ 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 95 

Årsredovisning 2017 Tingsrydsbostäder AB 

Dnr 2018/261 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds bostäder AB avger årsredovisning 2017. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 Tingsrydsbostäder AB 

I Otilragsbestyrkande 

9.(27) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-03-06 

Justerare 

~/ L\J 

§ 14 

Årsredovisning 2017 Tingsrydsbostäder AB 
Dm 2018/261 042 

Styrelsens beslut 

Styrelsen beslutar: 

1. att godkänna årsredovisning år 2017 för Tingsryds bostäder AB, samt 

2. att översända årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

T.f. kommunchef Daniel Gustafsson föredrar om årsredovisning 2017 för 

Tingsrydsbostäder AB. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 - Tingsrydsbostäder AB 

Protokollet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Otdragsbestyrkande 
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Balansräkning 
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VD har ordet 

Jag tillträdde min tjänst som VD 1 oktober. Det är ett intressant uppdrag som jag med spänning 
ser fram emot att ta mig an och få fortsätta utveckla och förvalta. 

Tingsrydsbostäder AB är ett bolag med potential och stora möjligheter men med en del 
utmaningar. Det blir en spännande framtid som vi går till mötes som troligtvis innebär en del 
förändringar för bolaget, eftersom vi har en föränderlig omvärld som vi måste förhålla oss till och 
som vi inte styr över. Dessa omvärldsförändringar och den samhällsutveckling som råder kommer 
att påverka vad och hur vi behöver bygga samt vilka frågeställningar och utmaningar som vi 
kommer behöva hantera i framtiden. Det kommer också att ställa höga krav på oss som bolag. Vi 
måste vara flexibla, lösningsorienterade och utvecklingsbenägna om vi ska kunna möta de krav 
som våra hyresgäster kommer att efterfråga i framtiden. När det kommer till att kunna möta 
framtidens krav, utveckla och anpassa oss till förändrade förutsättningar så ser jag våra 
medarbetare som en stor tillgång eftersom där finns en stor förändringsvilja och intresse för att 
vilja möta kunden och att utveckla för att förbättra. 

Jag har fått ett fantastiskt mottagande av såväl våra medarbetare som av styrelsen. Det är 
inspirerande att komma in i ett företag där det finns så stort intresse, vilja och engagemang. 

De sista tre månaderna har varit intensiva. Bolaget förvärvade den 1 december fastigheten 
Linneryd 5:54 "Lindegården" från Tingsryds kommun. Det är en fastighet med potential som under 
2018 kommer att förädlas så att det totalt kommer att tillskapas 23 nya bostäder med en rimlig 
hyresnivå. Tingsryds kommun präglas fortsatt av brist på hyresrätter framför allt på lägenheter 
med en överkomlig hyra som vänder sig till en bred kundgrupp men även på nyproducerade 
lägenheter. Det är väldigt viktigt att det tillskapas hyresrätter med geografisk spridning och med 
olika hyresnivåer. Tingsrydsbostäder har en fortsatt mycket låg vakansgrad. Det har också gjorts 
en mindre organisationsförändring där det har plockats bort en hierarkisk nivå inom bolaget för 
att öka kommunikationsmöjligheterna och för att få en plattare organisation med snabbare 
beslutsvägar. Vi har tillsatt de vakanta tjänster som funnits . 

Förutom att tillskapa nya bostäder så kommer det att vara fortsatt fokus på att spara energi. Att 
effektivisera och förbättra förvaltningen av såväl bolagets egna fastigheter som kommunei:,s som 
förvaltas via ett förvaltningsavtal har vi börjat att arbeta aktivt med. Att skapa trivsamma och 
drifteffektiva utemiljöer samt andra attraktivitetshöjande åtgärder som andas förnyelse ser jag 
som en viktig del i vårt kommande arbete. Det är även viktigt att ha med hyresgästernas önskemål 
och synpunkter på hur man vill bo och hur man upplever att en förbättrad utemiljö kan uppnås. 
Att vi når ut till våra hyresgäster på olika sätt och får till en mer aktiv hyresgästdialog ligger högt 
på prioriteringslistan. Vi kommer också under 2018 att göra en kundundersökning där vi mäter 
kundnöjdheten per område. 

Det är viktigt att det råder ett bra arbetsklimat och samarbete både inom bolaget och gentemot 
stiftelsen. Medarbetarna är en av våra viktigaste tillgångar så att öka såväl kompetensnivån som 
trivsel så att medarbetarna vill stanna och utvecklas inom bolaget ser jag som ett viktigt inslag i 
den fortsatta utvecklingen av företaget. Det är också ett led i vår framtida kompetensförsörjning 
att man aktivt söker sig till bolaget. För att väcka intresse hos framtida medarbetare kommer vi 
att arbeta med praktikplatser, projektarbeten samt med att marknadsföra oss på skolor. Vi 
kommer under året att göra en medarbetarundersökning som vi sedan aktivt kommer att arbeta 
med. 

Jag vill tacka styrelse för deras stora intresse och engagemang i bolaget under det gångna året 
och våra fantastiska medarbetare för allt hårt arbete, alla utvecklings- och förbättringsförslag samt 
för att de kämpar på i alla lägen för att utföra ett bra arbeta och för att göra våra hyresgäster 
nöjda. 

Victoria Magnesson 
VD 
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ÅRSREDOVISNING 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Tingsrydsbostäder AB får härmed avge följan
de förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 
2017-01-01 -2017-12-31. 

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 2017 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges inom parentes): 

Ledamöter från 2017-01-01 

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) 

Thomas Lundström, Väckelsång, S 
(Tomas Blomster, Urshult, S) 
Lennart Karlsson, Ryd, C 
(Ann-Christin Johansson, Ryd, C) 

3 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit 10 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 Michael Johansson, KPMG, 
utsetts att fullgöra revision för verksam
hetsåret 2017. 
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Verksamheten 

Förvaltning 

Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltar sju 
fastigheter med 83 lägenheter och 13 lokaler. 
Totala ytor ca 3 600 m2 lägenheter och 5 900 m2 

lokaler. Tingsrydsbostäder förvaltar Tingsryds 
kommuns lokaler, t.ex. servicehus och skolor. 
Efterfrågan på lägenheter har varit bra under 
året och Tingsrydsbostäder AB har haft allt uthyrt 
under 2017. 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 
0,65% från 2017-03-01, den låga höjningen 
beror på låga räntor och låg inflation. Hyrorna för 
2018 kommer att höjas med 0,65 % från 2018-
01 -01 . Detta motsvaras av en genomsnittlig höj
ning med 8,07 kr/m2 för år 2017. I överens
kommelsen 2017 med Hyresgästföreningen 
träffades ett tvåårigt avtal vilket löper ut i 
samband med höjningen 2018. 

Väsentliga händelser 

Under året har fastigheten Linneryd 5:54, Linde
gården köpts, där ska 23 lägenheter byggas om 
för uthyrning. 

En del av Tingsgården i Tingsryd har byggts om 
till två nya avdelningar förskola, ombyggnation
en kommer att slutföras under våren 2018. 

Hösten 2017 började vår nya VD Victoria 
Magnesson. 

Det kommunala ändamålet 

Tingsrydsbostäder AB har utifrån kommunens 
vision och fastställda kommunövergripande mål, 
under verksamhetsåret 2017 genomfört: 

Förvärvat en fastighet Linneryd 5:54 "Linde
gården" från Tingsryd kommun. Denna fastighet 
ska förädlas och ställas om till bostäder från att 
vara ett f.d. vårdboende. Detta innebär att det 
kommer att tillskapas 23 nya lägenheter som 
kommer att ha en rimlig hyresnivå. Förvärvet av 
Lindegården gör att det inom kort kommer att 
finnas nya hyresbostäder till konkurrenskraftiga 
villkor och med god kvalite och på så sätt 
medverkar bolaget till att trygga bostadsförsörj
ningen i kommunen. Detta är också ett led i 
verkställandet av kommunens målsättning om 
att tillskapa 100 nya bostäder fram till 2020. 
Under året har inte någon nyproduktion hunnit 
ske och några försäljningar har heller inte ägt 
rum eftersom bolaget är rätt så nybildat och 
under uppbyggnad. 
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Bolaget har genom att under året bedriva en 
aktiv förvaltning, ett intensivt energispararbete 
och återhållsamma hyreshöjningar medverkat till 
att det finns goda, sunda och prisvärda hyres
bostäder. Vi har också börjat snegla på och 
arbeta med hur vi mer aktivt kan arbeta med 
olika miljödelar och med företagets sociala 
ansvar (CSR). 

Arbetet med att driva och leda utvecklingen 
avseende de boendes inflytande och delaktighet 
har påbörjats och vår målsättning är att utö~a 
och arbeta mer aktivt med detta framöver via 
olika hyresgästaktiviteter, bomöten och genom 
att arbeta mer frekvent med hyresgästenkäter. 
Att vi får till en bra och aktiv dialog på mer 
löpande basis med våra hyresgäster för att få in 
deras synpunkter och förslag till förbättringar är 
en väldigt viktig del i värt fortsatta utvecklings
arbete för att kunna utveckla bolaget, våra 
medarbetare och våra bostadsområden. 

Att leda och genomföra miljö- och kretslopps
anpassningar av boende, bostadsområden'. 
verksamheter och tjänster kommer det att bli 
fokus på framgent i och med att beslut nu tagits 
i Tingsryds kommun om att man ska börja med 
avfallssortering. Detta kommer att påverka 
bolaget i stort i och med att våra fastigheter 
kommer att behöva anpassas, våra hyresgäster 
kommer behöva lära sig att sortera sitt avfall och 
vår personal kommer att få merarbete framför allt 
när detta ska påbörjas. A andra sidan så 
kommer det att vara ett stort och positivt fram
steg för miljöarbetet när detta kommer igång. 

Bolaget har ett samarbete med Tingsryds 
kommun och socialförvaltningen för att tillhand
hålla bostäder för utsatta grupper i samhället. Vi 
arbetar också på att kunna bli en mer aktiv aktör 
i kommunens integrationsarbete både genom att 
medverka till ökad integration ute i våra 
bostadsområden och genom att ta in ett flertal 
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praktikanter som ett led i integrationsarbetet för 
att öka deras chanser att få arbetslivs
erfarenhet, lära sig svenska och komma ut i 
arbetslivet. Detta sker via samarbete med 
arbetsförmedlingen och "Vägvalet". 

För att tillgodose behovet av bostäder för 
kommunens verksamheter och övriga behov 
av kommunalt intresse som t.ex näringsliv för
söker vi om det är möjligt lösa detta vid för
frågningar. Ar det inte möjligt har vi det i åtanke 
att sådana behov kan uppstå i framtiden och 
att det då kan vara bra att ha vissa fastigheter 
anpassade för att enkelt kunna ställa om dem 
ifall behov skulle uppstå. 

För att medverka till att underlätta på 
bostadssidan för gymnasiestudenter så har vi 
anpassat och hyrt ut Tingsgården inne i 
Tingsryd till den privatägda gymnasieskolan 
AMB. I dessa lokaler finns elevboende, kontor 
och undervisningssalar. Detta ser vi som ett 
bra samarbete som gynnar Tingsryd som 
helhet. Detsamma gäller angående närings
livet. Om vi får in specifika förfrågningar på att 
man är i behov av bostäder så försöker vi i 
möjligaste mån att se om detta på något sätt 
går att lösa via t.ex. blockuthyrning av viss 
fastighet eller liknande. 

Vi arbetar aktivt för att nå en ekonomisk 
ställning som medger utveckling och invester
ingar utan ägartillskott. Detta görs bland annat 
genom att vi arbetar på att driftseffektivisera 
och underhålla våra fastigheter väl, att ta 
genomtänkta och affärsmässiga beslut vid 
investeringar, att utveckla och bibehålla vår 
kompetenta personal samt genom att spara 
överskottsresultat under goda år för att sedan 
investera och nyttja dessa medel vid sämre 
tider. 

Personal 

Hösten 2017 började vår nya VD Victoria 
Magnesson. 

Medeltalet anställda under året har uppgått till 
19 st (21), motsvarande 18,2 heltidstjänst. Av 
antalet anställda är ingen kvinna (0 %) och 19 
män (100 %). Av styrelsens totala antal 
ledamöter (5) är en kvinna. 

Det totala antalet sjukfrånvaron uppgick till 4,3 
% (1 , 7 %) av ordinarie arbetad tid. Av dessa 
består 14,7 % (0 %) av långtidssjukskrivningar 
(längre än 60 dagar). 

Under 2018 ska en personalenkät genomföras. 
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Fastighetsbeståndet 

Samtliga fastigheter har under året varit fullvärd
esförsäkrade i försäkringsbolaget Folksam AB. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark, mark
anläggningar, inventarier och maskiner uppgår 
till 1 O 724 tkr (2 392 tkr) . 

Under 2017 har två nya avdelningar förskola 
byggts till på Tingsgården. Lokalerna var klara till 
terminsstart hösten 2017. Under våren 2018 
kommer utemiljön att färdigställas. Investering i 
förbättrat brandskydd har gjorts på Tingsgården 
och beräknas bli helt färdigställt tidigt 2018. 

Första december köpte Tingsrydsbostäder fast
igheten Linneryd 5:54, Lindegården från Tings
ryds kommun. Denna fastighet ska förädlas och 
ställas om till bostäder från att vara ett f.d. 
vårdboende. Detta innebär att det kommer att 
tillskapas 23 nya lägenheter som kommer att ha 
en rimlig hyresnivå. 

Fastighetsvärdering 

Tingsrydsbostäder AB har under 2017 gjort över
siktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina 
fastigheter baserat på framtida kassaflöden, 
värderingen är gjord i värderingsprogrammet 
Värderingsdata. Beräkningarna visar att det 
totala marknadsvärdet överstiger det bokförda 
värdet på fastighetsportföljen. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
521 tkr (490 tkr) vilket innebär ca 54 kr/m2• 

Under 2017 har taket tvättats på Tingsgården 
och brandlarmet har uppgraderats. 
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Miljö 

Tingsrydsbostäder AB bedriver ej någon an
mälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enl
igt miljöbalken. 

CSR - ett ansvar för ett hållbart samhälle 

CSR, Corporate Social Responsibility 
(företagens samhällsansvar) står för hur 
företag genom sin verksamhet tar ansvar för 
hur de påverkar samhället både positivt och 
negativt. 

Socialt ansvar 

På Tingsrydsbostäder har vi inställningen att 
alla är välkomna bl.a. genom vår uthyrnings
policy som bygger på att alla är välkomna. Vi 
vill verka för integration och motverka alla 
former av utanförskap. Att vara ett öppet, 
kommunikativt och tolerant bolag som verkar 
för ett mångkulturellt samhälle är ett led i vårt 
förnyelsearbete. 

Under 2017 har vi försökt utöka samarbetet 
med den sociala sektorn och en del av våra 
bostäder hyrs ut inom ramen för det 
samarbetet. Flyktingfrågan har varit en stor 
fråga inom kommunen där vi varit en naturlig 
samarbetspartner för kommunen. 

Under året har vi börjat titta på hur vi som bolag 
kan bidra till både integrationen av såväl 
nyanlända som behöver komma ut i arbetslivet 
som långtidsarbetslösa som behöver komma 
tillbaka. Detta görs genom t.ex. samarbete 
med arbetsförmedlingen och kommunens 
funktion "Vägvalet" genom att försöka ta emot 
ett flertal praktikanter. 

Ekonomisk hållbarhet 

Vi tar ett samhällsekonomiskt ansvar genom 
att betrakta våra fastigheter som långsiktiga 
investeringar. En förutsättning för det är att vi 
genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, 
genom bra skötsel och genom att utveckla 
attraktiviteten i våra bostäder och lokaler också 
skapar en stabil ekonomisk utveckling. Det 
skapar handlingsfrihet och möjligheter att 
bygga nya bostäder och lokaler. 
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Miljöansvar 

Klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet som 
vi måste börja att förhålla oss mycket mer till . 
Som ett kommunalägt bolag finns en styrka i att 
kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har betydelse 
för klimatet i stort, men också för lokalsamhället, 
liksom för vår och våra hyresgästers ekonomi 
och välmående. Som ett steg i detta har vi ett 
samarbete med företaget Ticspac där de på vår 
bekostnad sätter upp miljövänliga avfallspåsar 
och soptunnor till hundägare för att både värna 
om miljön och för att förbättra utemiljön ute i våra 
bostadsområden. 

Att involvera hela organisationen, både medar
betare och hyresgäster, och se till helheten utgör 
en stark framgångsfaktor, vilket vi behöver börja 
arbeta ännu mer med framgent. 

Samverkan och utbyte med olika intressenter 

Vi vill bl.a. på detta sätt förmedla vårt affärs
mässiga samhällsansvar till våra ägare, samar
betspartners, kunder och andra intressenter. 
Våra intressenter påverkar och påverkas av 
bolagets sätt att agera. Därför vill vi också 
utveckla ansvaret ytterligare. Tillsammans kan vi 
ta ett ännu större ansvar genom att vara ett 
föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra 
dialog och samarbeta. 

Våra samarbeten och nätverk är många på såväl 
lokal, regional som nationell nivå. Utbyte av 
ideer, nya infallsvinklar, åsikter och intressen tas 
varje dag i beaktande när vi arbetar med att göra 
Tingsryd till en attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i. 

Bra arbetsmiljö 

Vi värderar våra medarbetare högt och utan 
deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. 
Därför är det en förutsättning att våra medar
betare trivs och mår bra. Det är då man känner 
engagemang och vilja att utföra ett bra arbete 
som utvecklar både bolaget, kommunen och den 
dagliga verksamheten ute bland våra 
hyresgäster på såväl kort som lång sikt. Detta är 
av största vikt i vårt kommande utvecklings
arbete för att skapa en attraktiv arbetsplats med 
medarbetare som trivs. 
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Ekonomi 

Tingsrydsbostäder AB redovisar ett resultat på 
1 100 tkr (516 tkr) för verksamhetsåret 2017. Det 
allmänna uthyrningsläget har sett över hela året 
varit bra. En stor del av det ökade resultatet beror 
på att vi under året haft två vakanta tjänster som 
ska tillsättas under 2018. 

Den 1 december köpte Tingsrydsbostäder Linde
gården från Tingsryds kommun. Under 2018 
kommer detta innebära ökade kostnader för drift 
och underhåll. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt att 
förvalta Tingsryds kommuns samtliga fastigheter. 
Intäkterna för förvaltningsuppdraget uppgick till ca 
11,8 mkr, vilket är en ökning med ca 0,9 mkr. 
Under året har man också sålt förvaltningstjänster 
till Tufab och Industristiftelsen samt projektled
ningstjänster till Stiftelsen Tingsrydsbostäder för 
totalt 0,4 mkr. 

Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 
1,2 mkr (1,2 mkr) och kostnader för avskrivningar 
till 1,4 tkr (1,4 mkr). Tingsrydsbostäder använder 
sedan 2014 redovisnings regler enligt K3. 

Soliditet 

Företagets soliditet, 37,0 % (36,8 %) är god efter 
aktieägartillskottet som gjordes 2016. 

Koncernbidrag 

Under 2017 har inget koncernbidrag lämnats. 

Likviditet 

Tingsrydsbostäder AB har en koncernkredit hos 
Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut har 
Tingsrydsbostäder 14,0 mkr på koncernkontot. 

Lån, Eget Kapital, Soliditet - Lån 

- Eget Kapital 

--+- Soliditet 

50 000 000 ...---------------,- 40,0% 

45 000 000 - 35,0% 
40 000 000 
35 000 000 3o,O% 

30 000 000 25,0% 

25 000 000 20,0% 

20 000 000 15,0% 
15 000 000 
10 000 000 10,0% 

5 000 000 · 5,0% 

0 0,0% 
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lntäktsfördelning 2017 

7% 
• Bostäder 16, 1 % 

mlokaler 17,6 % 

• Finansiella intäkter 0, 1 % 

11 Förvaltningsavtal 59,6 % 

• övriga intäkter 6,6 % 

Kostnadsfördelning 2017 

• Taxebundna kost. 10,4 % 
• Reparationer 2,2 % 
• Avskrivningar 7,8 % 

• Fastighetsskötsel41,4 % 
• Underhåll 2,9 % 
• Administration 26,7 % 
• övriga kostnader 2, 1 % • Räntekostnader ·6,5 % 

2% 
7% 10% 

3%2% 
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Framtiden 

Under 2018 planeras nybyggnation av 4-6 lägen
heter centralt i Tingsryds för att tillgodose efter
frågan på lägenheter i Tingsryd. 

Förutom nyproduktion beräknas också tillskapande 
av 5-15 lägenheter beroende på efterfrågan att ske 
på före detta Lindegården i Linneryd. Resterande 
kommer att renoveras under 2019. 

Bevakning av försäljningar av centrala fastigheter 
eller andra potentiella objekt och samverkan med 
Tingsryds kommun för att planera mark för centralt 
boende kommer att pågå även fortsättningsvis 

Bolaget kommet att fortsätta att aktivt arbetat med 
en minskning av energibehovet via olika energispar
åtgärder och olika energieffektiviseringar. Resultat
et av detta arbete innebär en betydande minskning 
av energianvändning och därmed också utsläpp av 
växthusgaser. 

Arbeta aktivt för att nå en ekonomisk ställning som 
'!ledger utveckling och investeringar utan ägar
tillskott, genom att arbeta på att driftseffektivisera 
och underhålla våra fastigheter väl. Ta genomtänkta 
och affärsmässiga beslut vid investeringar att ut
veckla och bibehålla vår kompetenta perso~al samt 
genom att spara överskottsresultat under goda år 

för att sedan investera och nyttja dessa medel vid 
sämre tider. 

Företaget bedriver en aktiv bevakning av 
utvecklingen på räntemarknaden som i nuläget är 
väldigt gynnsam. Vi gör en kontinuerlig 
uppdatering av låneportföljen allt enligt den av 
styrelsen antagna finansieringspolicyn. Syftet med 
en aktiv finansieringsstrategi är att bolaget inte 
ska utsättas för onödiga och oförutsedda risker, 
men också för att skapa förutsättningar för en god 
och stabil framtida ekonomi. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserad vinst 
Arets vinst 

Totalt kronor 

4 526 tkr 
1 100 tkr 

5 626 tkr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny 
räkning. 

Resultatet av Tingsrydsbostäder AB verksamhet 
samt dess ekonomiska ställning framgår av följan
de resultaträkning, balansräkning och kassaflöd
esanalys. 

Eget kapital 2017-01-01 

Aret~ resultat 

-!'~!!ek;~iö~o I ~~i§Jt j~itt_ ~:~~~ Tot. eget ;;p~~~ 
~; JI - -- ! !~~ -J ;gi 

Eget kapital 2017-12-31 

Fem år i sammandrag 

2017 2016 2015 2014 2013 

Intäkter 19 776 19 059 15 876 14 816 17 605 

Resultat 1 100 516 408 459 2 939 

Underhåll 521 490 389 165 248 

Driftskostnader 9 968 10 442 8 404 8 005 7 988 

Räntekostnader etc. 1 164 1160 1 131 1 060 960 

Kassaflöde från den -9 288 -2 598 3 699 5 699 -779 

löpande verksamheten 

Investeringar 10 724 2 392 11 685 6 287 10 660 

Balansomslutning 79 844 76 326 52 464 43 518 41 576 

Soliditet 37,0% 36,8% 14,1% 9,0% 8,2% 

Flyttningsfrekvens 11,9% 5,0% 3,4% 14,3% 0,0% 

Nyckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper 
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RESULTATRÄKNING (tkr) 

not 2017 2016 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 5,6 6674 6 213 
övriga förvaltningsintäkter 7 13102 12 846 
Summa nettoomsättning 19 776 19 059 

Driftskostnader 
Underhållskostnader 8 -521 -490 
Driftskostnader 9 -9 968 -10 442 

Fastighetsskatt -94 -151 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -1405 -1 358 

Driftsresultat 7 788 6 618 

Administrations- och försäljningskostnader 10, 11 -4 794 -4 569 

Rörelseresultat 2994 2049 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 2 

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 19 
Räntekostnader och liknande resultatposter -944 -965 

Borgensavgift -220 -195 

Summa finansiella poster -1148 -1139 

Resultat efter finansiella poster 1 846 910 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 0 -44 

Förändring av periodiseringsfond -467 -227 

Resultat före skatt 1 379 639 

Skatt på årets resultat 12 -279 -123 

Resultat 1100 516 
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BALANSRÄKNING {tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 48657 47 852 
Inventarier 14 1 957 1 948 
Pågående nybyggnationer 15 444 137 
Pågående ombyggnationer 15 10136 1 938 
Summa materiella tillgångar 61194 51 875 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 16 40 40 
Andra långfristiga fordringar 16 51 62 
Summa finansiella anläggningstillgångar 91 102 

Uppskuten skattefordran 88 77 

Summa anläggningstillgångar 61 373 52 054 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kund- och hyresfordringar 2144 1 297 
Fordringar på koncernbolag 17 14 015 1 489 
Skattefordran 1 951 1120 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 339 343 
Summa kortfristiga fordringar 18 449 4249 

Kassa och bank 17 22 20023 

Summa omsättningstillgångar 18 471 24272 

Summa tillgångar 79 844 76 326 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 23 000 23 000 
Summa bundet eget kapital 23 000 23 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 4526 4 010 
Arets resultat 1100 516 
Summa fritt eget kapital 5626 4526 

Summa eget kapital 28 626 27 526 

Obeskattade reserver 18 1 201 734 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 19 21 000 44 000 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 19 23 000 0 
Förskottsbetalda hyror och kundfordringar 332 224 
Leverantörsskulder 1 797 945 
övriga kortfristiga skulder 20 862 1126 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 21 3 026 1 771 
Summa kortfristiga skulder 29 017 4066 

Summa eget kapital och skulder 79 844 76 326 

11 



82

Org.nr 556872-6938 Tingsrydsbostäder AB 

KASSAFLÖDESANAL YS {tkr) 

Not 

2017 2016 
Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 1 846 910 
Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 1405 1 358 
Skatter, avsättningar och reavinster -290 -198 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekap. 2 961 2 070 

Ökning(-)/ minskning(+) av rörelsefordr. -1 674 -1 397 
Ökning(+)/ minskning(-) av rörelseskulder 1 951 -1 782 
Ökning (-)/minskning (+} av koncernkredit 17 -12 526 -1 489 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 288 -2 598 

lnvesteringsverksamhet 
Förvärv av fastigheter -10 444 -2127 
Förvärv av inventarier -280 -265 
Ökning finansiella anläggningstillgångar 11 -10 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -10 713 -2402 

Finansieringsverksamhet 
Ökning av långfristiga lån 0 5 000 
Inlösen av långfristiga lån 0 0 
Amortering av långfristiga lån 0 0 
Ägartillskott 0 20 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 25 000 

Arets kassaflöde -20 001 20 000 

Likvida medel vid årets början 17 20 023 23 

Summa likvida medel vid årets slut 22 20 023 
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Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 

nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar.I anskaffningsvärdet ingår 

förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som fastigheter har skillnaden i förbrukningen 

av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 

komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 

som kostnad i resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nyttjandeperiod 
5-10 år 
5-10 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 

byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 

som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 

byggnader: Nyttjandeperiod 
- Stomme 100 år 

- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 40-50 år 

- Hissar, ledningssystem 15-25 år 

- övrigt 10-50 år 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 
andra företag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 

dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärda. 

Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinnings

värdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. 

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 

nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 

som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 

utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 

bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 

återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 

senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

13 
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Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Poster i utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfållet till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektlvräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses 
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och 
värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte
metoden. 

Ersättningar till anställda 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som 
skuld. 

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att 
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 

14 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten 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 

är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 

transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas 

inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 

som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 

temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 

Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 

återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 

beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 

återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 

varje balansdag. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 

erhållas, med avdrag för rabatter. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning 
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och 

material levereras eller förbrukas. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när 

arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). 

Färdigställandegraden beräknas som utfört arbete 

Ränta och utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 

kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i 

utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

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

2017-12-31 Not Skattemässigt restvärde Skillnad Årets skillnad Total skillnad Bokföringsmässigt restvärde 

Tillgångar 
Fastigheter 13 49 059 -351 -50 -401 48 657 
Summa Tillgångar 49 059 -351 -50 -401 48 657 

Avsättningar 
Uepskjuten skatt 0 77 11 88 
Summa avsättningar 0 77 11 88 

2016-12-31 Not Skattemässigt restvärde Skillnad Årets skillnad Total skillnad Bokföringsmässigt restvärde 

Tillgångar 
Fastigheter 
Summa Tillgångar 

Avsättningar 
Upeskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

13 48 203 0 
48 203 0 

0 0 
0 0 

Uppskattningar och bedömningar 

-351 -351 
-351 -351 

77 77 
77 77 

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 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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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Personal 2017 

Medelantalet anställda 19 
SUMMA 19 

Nots 
Hyresintäkter 2017 

Bostäder 3180 
Lokaler 3492 
Tillval 12 
SUMMA 6684 

Not6 
Hyres bortfall 2017 

Bostäder -10 
Lokaler 0 
Hyresrabatter 0 
SUMMA •· .. -10 

Nots och 6 
Hyresintäkter netto 2017 

Bostäder 3170 
Lokaler 3492 
Tillval 12 
SUMMA .. . .. · . 

6614 

Not7 
Övriga förvaltningsintäkter 2017 

Sålda förvaltningstjänster Tingsryds kommun 11 796 
Sålda förvaltningstjänster Tufab 93 
Sålda förvaltningstjänster Industristiftelsen 49 
Sålda förvaltningstjänster St. Tingsrydsbostäder 215 
Övriga sålda tjänster 593 
Ersättningar från hyresgäster 0 
Erhållna lönebidrag 123 
Reavinst sålda maskiner 26 
övriga intäkter 207 
SUMMA ....... •. . . 13 .102 

17 

2016 

21 
21 

2016 

3147 
3159 

12 
6 318 

2016 

-7 
0 

-98 
-105 

2016 

3 042 
3159 

12 
,. >6213 

2016 

10 984 
302 
165 
571 
428 

8 
204 

8 
176 

' .· .. ·· .. 12 846 
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NotB 
Underhållskostnader 

Bostäder 
Lokaler 
Utomhus 
Gemensamt underhåll 
SUMMA .. 

Not9 
Driftskostnader 

Fastighetsskötsel, personalkostn. 
Fastighetsskötsel, övriga kostnader 
Reparationer 
Vatten 
F astig hetsel 
Uppvärmning 
Obligatoriska besiktningar 
Rensning ventilationskanaler 
Sophantering, miljöavgift 
Försäkringskostnader 
Försäkringsskador 
Hyressättningsavgift/boinflytande 
Fiber 
Summa 

Not10 
Centrala administrations-
och försäljningskostnader 
Personalkostnader 
Management fee 
övriga kostnader 
Summa · .. . 

18 

2017 2016 

-20 -12 
-217 -142 
-248 -177 

-36 -159 
-521 -490 

2017 2016 

-6 705 -7 062 
-732 -975 
-395 -390 
-247 -194 
-496 -421 

-1 007 -1 047 
-71 -57 

-5 -6 
-106 -107 
-132 -125 

-13 -2 
-3 -3 

-56 -53 
: .:.99513 .· •. -10442 

2017 2016 

-2 873 -2 729 
-72 0 

-1 849 -1 840 
.. -4794 -4569 
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Not11 
Arvode och ersättningar till revisorer 2017 2016 

PwC, [Björn Bergljung] 
Revisionsuppdrag 31 42 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 10 13 
Andra uppdrag 62 0 
KPMG, [Michael Johansson] 
Revisionsuppdrag 26 0 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 

Not12 
Skatt 2017 2016 

Skatt årets resultat -309 -143 
Ändring föregående års taxering 19 -11 
LJppskjuten ~k~tt p~ temporära skillnader 11 31 
SUMMA -279 -123 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2017 2016 

13 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 51428 51 239 

Nyanskaffningar/omklassificeringar 1 939 189 
Försäljningar 0 0 

Summa anskaffningsvärden 53 367 51428 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -3 576 -2466 

Försäljningar 0 0 

Arets avskrivn. enl. plan byggnader -1134 -1 110 

Summa avskrivn. enl. plan -4 710 -3 576 

RedöVis~tvärde vid årets slut 48657 47 852 

Taxeringsvärde byggnader 34374 33 078 

Taxeringsvärde mark 5 804 5 272 

14 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 2 558 2 293 

Nyanskaffningar 280 265 

Summa anskaffningsvärde 2 838 2 558 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -610 -362 

Arets avskrivn. enl. plan -271 -248 

Summa avskrivn. enl. plan -881 -610 

Redc,vi!3at\lärde vid årets slut ·1957 1948 

15 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 1 938 0 

Nyanskaffningar 8198 1 938 

Omklassificeringar 0 0 

Redovisat värde vid årets slut 10136 1938 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 137 137 
Nyanskaffningar 307 0 

Omklassificeringar 0 0 
. Redovisat värde vid årets slut 444 137 

16 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 

Fordringar 
Innestående återbäring HBV 51 62 

Summa 91 102 

20 
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Not 

17 Likvida medel 

Kassa 
Bank 
Summa 

Koncernfordran - Checkräkningskredit 
Beviljad kreditlimit 
Outnytljad del 
Utnyttjat kreditbelopp 
Fordran på koncernbolag 

18 Obeskattade reserver 

Avsatt räkenskapsår 2012 
Avsatt räkenskapsår 2013 
Avsatt räkenskapsår 2014 
Avsatt räkenskapsår 2015 
Avsatt räkenskapsår 2016 
Avsatt räkenskapsår 2017 
Summa 

19 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 

År Lånebelopp Genomsnittsränta % 

Rörliga 0 0,00 

2018 23000 3,42 

2019 0 0,00 

2020 21 000 0,69 

2021 0 0,00 

2022 0 0,00 

Tot. 44000 1,37 

Normalt förnyas lånen genom omskrivning. 

21 

2017 

0 
22 
22 

5 000 
5 000 

0 
14 015 

92 
185 
75 

155 
227 
467 

1 201 

23 000 
23 000 

21 000 
21 000 

44000 

Andel av lån i % 

0,0 
52,3 

0,0 
47,7 

0,0 
0,0 

100,0 

2016 

0 
20 023 
20 023 

5 000 
5 000 

0 
1 489 

92 
185 
75 

155 
227 

0 
734 

0 
0 

44 000 
44000 

44000 
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Not 

20 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 
Personalens källskatt 
Övriga kortfristiga skulder 
Summa 

21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Arbetsgivaravgift 
Upplupna löner 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Särskild löneskatt 
Upplupna räntekostnader 

övriga upplupna kostnader 
Summa 

22 Ställda panter och eventualförpliktelser 

Fastighetsinteckningar 
Summa 

2017 

714 
147 

1 
862 

496 
48 

420 
161 
76 

215 
1 610 
3026 

31 266 
31266 

23 Upplysning avseende uppställningsform för resultaträkningen 

Vi har valt att tillämpa FastBAS uppställningsform för resultaträkningen. 

FastBAS utarbetas i samarbete mellan SABO och Fastighetsägarna. 

24 Koncernuppgifter 

2016 

983 
142 

1 
1126 

519 
64 

473 
181 
79 

214 
241 

1 771 

31102 
12714 

Företaget är helägt dotterföretag till Tingsryds kommunföretag AB, org nr 556876-5035 

med säte i Tingsryd. Tingsryds kommunföretag AB upprättar koncernredovisning 

för den minsta koncernen som bolaget ingår i. 

22 
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Tingsryd 2018-02-26 

;o~~~AJJ/J~~~ ~ 
Patrick Ståhlgren i r~t~-v~ou1se Berndtsson 

Ordförande Vice ordförande 

Gunnar Fransson 

t!,2.,,,,~ I~ 
Thomas Lundström Victoria Magnesson 

VD 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-27 
KPMGAB 

Michael Johansson 
Auktoriserad revisor 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 96 

Årsredovisning 2017 Tingsryds Kommunföretag AB 
Dm 2018/264 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Kommunföretag AB avger årsredovisning 2017. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 Tingsryds Kommunföretag AB 

i/ 
~ 

I Otdragsbestyrliande 

10 (27) 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-03-06 

Justerare 

~" 

§ 15 

Årsredovisning 2017 Tingsryds kommunföretag AB 
Dm 2018/264 042 

Styrelsens beslut 

Styrelsen beslutar: 

1. att godkänna årsredovisning år 2017 för Tingsryds kommunföretag 

AB, samt 

2. att översända årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Koncernkontroller Sara Runesson föredrar om årsredovisning 2017 för 

Tingsryds kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 - Tingsryds kommunföretag AB 

Protokollet skickas till 
Kommunfullmäktige 

LJJ 
I Utilragsbem;y,kande 
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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 

2017-01-01 -2017-12-31 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 

Styrelse och VD för Tingsryds Kommunföretag AB får härmed avge årsredovisning för 

räkenskapsåret 2017. 

Styrelsens sammansättning vid fastställandet av 2017 års årsredovisning 

Ledamöter 
Magnus Carlberg (S), ordförande 
Anna Johansson (C) 
Inge Strandberg (M) 
Mikael Andersson (C) 
Gunilla Svensson (S) 

Ersättare 
Christoffer Svensson (S) 
Johan Johansson (S) 
Karin Olsson (M) 
Lars Nilsson (C) 
Eva Hagelberg (C) 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande (C) 
Kerstin Petersson (C) 
Peter Koch (M) 
Lars-Erik Svensson (S) 
Börje Johansson (S) 

Dessutom har Michael Johansson, KPMG utsetts att fullgöra revision för verksamhetsåret 

2017. 

Sidan2 av 24 
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Ägarförhållanden 
Tingsryds kommun äger samtliga aktier i Tingsryds Kommunföretag AB. Tingsryds Kommun

företag AB äger samtliga aktier i Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets 

AB och Tingsrydsbostäder AB. 

I Tingsryds Kommunföretag AB 

I 
I I 

Tingsryds Energi AB I I Tingsryds Utveckling och Fastighets AB I I 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 11 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 uppfyll

else 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. 

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 19 tkr (3 tkr fg år). Koncernen visar på ett gemensamt 

resultat på 44 tkr (4 198 tkr) i vinst. Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan förvaltar 

endast bolagens aktier. Under 2017 har moderbolaget gjort ägartillskott om 6 000 tkr till 

TUFAB med anledning av nedskrivningsbehov av fastigheter. Moderbolagets kostnader är 

till största delen arvoden till styrelsen och kostnader för administration. Större delen av 

koncernens vinst för 2017 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. 
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Tingsryds Energi AB 

Verksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme. Därutöver är bolaget, till

sammans med Lessebo kommun, Alvesta Energi AB och Växjö Energi AB, delägare i 

Wexnet AB som bedriver bredbandsverksamhet. 

Fjärrvärmeverksamheten 
Arets fjärrvärmeleveranser uppnådde de lägsta utsläpp av fossilt C02 sedan TEAB bildades. 

Försäljningen har varit 7 % lägre än under 2016 till följd av färre nya anslutningar och 

varmare väderlek. Jämfört med ett väderleksmässigt normalår har dock året varit 7,2 % 

varmare än normalt. Utbyggnadsprojekten som genomfördes i Tingsryd och Urshult under 

2016 innebar ökande leveranser under 2017. 

Den nya biobränslepannan har varit i full drift i över ett år. Förutom diverse mindre 

injusteringar har anläggningen fungerat i stort sett utan problem. Under 2017 har arbetet 

med att optimera samkörningen med rökgaskondensorn och den gamla pannan pågått och 

väntas vara godkänt under 2018. 

Under året har bolaget levererat 36,7 GWh (39,3 GWh fg år) till kund. 

Med ytterligare en biobränslepanna vid värmeanläggningen i Tingsryd har vi möjlighet att 

genomföra ett längre underhållsstopp utan merkostnader för oljedrift. Därutöver har årligt 

underhåll av ugnens murverk genomförts. 

Under föregående år förändrades biobränslemix som gav en effektivare förbränning, vilket 

har lett till en ökad driftssäkerhet i vår anläggning i Väckelsång. Få driftsstörningar utöver 

avstängningar i samband med planerade ledningsarbeten har förekommit. 

Bredbandsverksamheten 
Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas väl. Ytterligare knappa 1 000 kunder har 

anslutits under 2017. På nationell nivå har en mer ambitiös målsättning antagits både 

gällande utbyggnadstakt och kapacitet. En samordnare från Tingsryd kommuns utveck

lingsavdelning har fortsatt köpts in på 20 %, som länk, mellan de parter som är involverade, 

kommunen, TEAB, Wexnet, bredbandsföreningar, med flera. Utbyggnaden av stamnätet fqr 

bredband sker sedan den 1 maj 2013 av det regionala bredbandsbolaget Wexnet. Från och 

med 2017 arbetar en samordnare på deltid som länk mellan de parter som är involverade i 

den fortsatta bredbandsutbyggnaden. För att nå kommunens nuvarande mål krävs ägar

tillskott om totalt cirka 15 mkr, varav 3 mkr utbetalats under 2017 till Wexnet för utbyggnader 

av stamnätet. 

Eftersom TEAB skall finansiera dessa ägartillskott utan nyupplåning kommer investerings

utrymmet i fjärrverksamheten vara begränsat de närmaste åren. 

Den rättsliga processen rörande de investeringar som gjordes före den 1 maj 2013 är 

fortfarande inte avslutad och därmed inte heller den slutliga ekonomiska regleringen. 

Miljö 
TEAB:s verksamhet är numera anmälningspliktig till plan- och miljökontoret som är vår 

tillsynsmyndighet. Verksamheten har bedrivits utan anmärkningar. Verksamheten vid värme

anläggningen i Väckelsång har också fungerat bra. Miljörapporter för driften av våra värme

anläggningar lämnas årligen till plan- och miljökontoret. Periodisk besiktning genomförs var 

tredje år på värmeverket i Tingsryd och genomfördes senast 2016. · 

Ekonomi 
Omsättningen uppgick till 22,9 mkr (24,4 mkr). Av denna svarar fjärrvärmeverksamheten för 

22,9 mkr (24,3 mkr) och bredbandsverksamheten för 0,0 mkr (0, 1 mkr). 

Orsaken till de minskade intäkterna är dels intäkter av engångskaraktär som minskat med 

med 0,7 mkr dels att fjärrvärmeförsäljningen minskat med 0,7 mkr. Den minskade 
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försäljningen av fjärrvärme har inneburit minskade inköp för råvaror och förnödenheter med 

0,6 mkr. Kostnader för värmeproduktion har minskat med ca 1,0 mkr jämfört med 2016. 

Skillnaden beror på att ett större underhållsarbete på värmecentralen i Tingsryd för ca 1,0 

mkr genomfördes under 2016. 

För bredbandsverksamheten redovisas ett överskott om 0,5 mkr (0,3 mkr). Negativa 

utlåningsräntor har påverkat resultatet positivt. Samtidigt påverkas räntan på TEAB:s revers

fordran på Wexnet AB negativt av fallande statslåneräntor. 

Framtiden 
För att bibehålla och leva upp till det prisvärda och klimatsmarta alternativ som fjärrvärme är, 

är det av stor vikt att värmeaffären utvecklas samt att det finns en lyhördhet för vad kunderna 

efterfrågar och som andra uppvärmningsalternativ inte kan erbjuda. 

Driften av våra fjärrvärmeanläggningar har fungerat väl under många år med låga underhålls

kostnader. Succesivt ökar nu behovet av mer kostnadskrävande underhållsåtgärder. Detta kan 

innebära att fjärrvärmetaxorna behöver justeras något under 2019. 

Med kompletteringen av värmeanläggningen i Tingsryd med ytterligare en biobränslepanna 

kommer TEAB att kunna uppfylla bolagets långsiktiga mål, att basera vår fjärrvärmeproduktion 

på förnyelsebara energikällor. Oljepannorna kommer framöver, att i huvudsak användas som 

reservkraft vid driftstörningar samt vid vissa topp belastningar. 

Utredningar genomförs kontinuerligt för att utöka och förstärka ledningsnätet. Prisutvecklingen 

på biobränslen har varit stabil under ett antal år. Vi ser inga tecken på någon allmän 

prisuppgång. Den investering som genomförts i en ny biobränslepanna bedöms inte i sig 

nämnvärt påverka fjärrvärmetaxorna framöver. 

Sett till den stamnätsutbyggnad av bredband som har färdigförlagts inom kommunen och den 

intensitet som kanalisationsarbetet fortskrider i, gör att det känns tryggt att inslagen 

utbyggnadsstrategi kan anses som framgångsrik och kan bibehållas. Bolaget har för avsikt att 

fortsätta arbetet med att upprätthålla samma höga utbyggnadstakt. Totalt såldes ca 1 000 st nya 

anslutningar under 2017 i Tingsryd kommun. 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom 

ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun 

att driva näringsverksamhet genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och 

hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade 

och växande företag. Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att 

hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar ägandet av fastigheten inom rimlig tid. 

Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. Under året har bolaget arbetat 

strategiskt med en genomlysning av alla hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör 

flertalet av dem omförhandlas för att bättre gynna ovanstående ändamål. 

Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela 

kommunen, medverka till att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och 

verkställande av kommunens planer, policys och strategier såsom näringslivsprogram och 

översiktsplan. 

Under året har bolaget jobbat med interna processer och utformandet av en ny 

organisationsstruktur. Bolaget har under året både avyttrat och införskaffat 
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industrifastigheter och investerat i lokaler utifrån målsättningen att hyresgästernas fortsatta 

expansion skall säkras. 

Gällande finansiella mål så har bolagets likviditet försvagats, medan soliditeten har 

förbättrats marginellt och målet om 6 % avkastning är uppnått. Bolaget har också arbetat 

aktivt med att följa upp ränteförändringar på marknaden utifrån den fastlagda finanspolicyn. 

Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla risknivån låg. 

Verksamheten 
Under året har en större fastighet avyttrats i Tingsryd och en annan har köpts i Väckelsång. 

Nuvarande fastighetsytor är ca 69 000 m2. Fastigheterna har ett bokfört värde på 162 783 

tkr. Värdering av fastigheterna har tittats över. I de allra flesta fastigheter finns det ett 

marknadsvärde som är i paritet med eller överstiger det bokförda värdet. I några fall har 

fastigheten hyresavtal som i sin utformning inte ger tillräckligt högt värde med en 

kassaflödesvärdering, bl. a på grund av dagens låga ränteläge. Detta har resulterat i ett stort. 

nedskrivningsbehov där tre fastigheter berörs och skrivs ned med totalt 6 000 tkr. För att 

stärka TUFAB:s soliditet hanterar koncernen detta genom ett ägartillskott från moderbolaget 

TIKAB på motsvarande belopp. 

TUFAB:s personalorganisation har förändrats under året. Medarbetarna har varit 

verksamma i både Tingsryds Industristiftelse och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

Organisationen har bestått av VD på 70 % (t.o.m. 2017-09-04), extern fastighetsförvaltare 

på 50 % (t.o.m. 2017-06-30) och ekonom på 40 %. Utöver detta har tjänster som nämnds

och ekonomiadministration tillkommit. 

De förändringar som gjorts innebär att bolaget och stiftelsen gemensamt har en upphandlad 

vaktmästare på 50 % från 2017-09-01, en tf. VD på 60 % från 2017-09-04 samt en 

administratör på 50 % sedan 2017-10-01. Precis som tidigare finns en ekonom på 40 % och 

kanslitjänst (protokoll) på 8-10 %. Därutöver har två projektledare anställts på 

tidsbegränsade avtal om 20 % vardera. Tjänsterna har köpts av Tingsryds kommun, 

Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Energi AB. 

Ekonomi 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 227 tkr (2 249 tkr f.g år). Efter upplösning av 

periodiseringsfond om 1 418 tkr och skatteeffekt om + 927 tkr (- 635 tkr f.g år) uppgår 

resultatet till -2 882 tkr (1 011 tkr f.g år). 

Framtiden 

TUFAB kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens 

näringsliv. På Konga Bruk 8:11 pågår ett större upprustningsprojektför energibesparande 

åtgärder och brandsäkerhet. Den införskaffade fastigheten i Väckelsång upprustas och 

anpassas till den nya hyresgästens behov. Bolagets förhoppning är att under nästkommande 

år fortsätta att sälja fastigheter till hyrestagare och köpa intressanta objekt för nyetableringar. 
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Tingsrydsbostäder AB 

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

behov. 

Förvaltning 
Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltar sju fastigheter med 83 lägenheter och 13 lokaler. 

Totala ytor ca 3 600 m2 lägenheter och 5 900 m2 lokaler. Tingsrydsbostäder förvaltar 

Tingsryds kommuns lokaler, t.ex. servicehus och skolor. Efterfrågan på lägenheter har varit 

bra under året och Tingsrydsbostäder AB har haft allt uthyrt under 2017. 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 0,65 % från 2017-03-01, den låga höjningen 

beror på låga räntor och låg inflation. Hyrorna för 2018 kommer att höjas med 0,65 % från 

2018-01-01. Detta motsvaras av en genomsnittlig höjning med 8,07 kr/m2 för år.2017. I 

överenskommelsen 2017 med Hyresgästföreningen träffades etttvåårigt avtal vilket löper ut 

i samband med höjningen 2018. · 

Investeringar 
Arets investeringar i byggnader, mark, markanläggningar, inventarier och maskiner uppgår 

till 10 724 tkr (2 392 tkr). 

Under 2017 har två nya avdelningar förskola byggts till på Tingsgården. Lokalerna var klara 

till terminsstart hösten 2017. Under våren 2018 kommer utemiljön att färdigställas. . . 

Investering i förbättrat brandskydd har gjorts på Tingsgården och beräknas bli helt färdigställt 

tidigt 2018. , ! . , 
:· 

Första december köpte Tingsrydsbostäder fastigheten Linneryd 5:54, Lindegården från 

· Tingsryds kommun. Denna fastighet ska förädlas och ställas om till· bostäder från att-vara ett 

f.d. vårdboende. Detta innebär att det kommer att tills kapas 23 nya lägenheter som kommer. 

att ha en rimlig hyresnivå. 

Underhåll 
Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 521 tkr (490 tkr) vilket innebär ca 54 kr/m2• 

Under 201_7 har taket tvättats på Tingsgården och brandlarmet har uppgrc:id_erats. 

Ekonomi 
Tingsrydsbostäder AB redovisar ett resultat på 1 100 tkr (516 tkr) för verksamhetsåret 

2017. Det allmänna uthyrningsläget har sett över hela året varit bra. En stor del av det 

ökade resultatet beror på att vi under året haft två vakanta tjänster som ska tillsättas under 

2018. 

Den 1 december köpte Tingsrydsbostäder Lindegården från Tingsryds kommun. Under 

2018 kommer detta innebära ökade kostnader för drift och underhåll. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt att förvalta Tingsryds kommuns samtliga 

fastigheter, Intäkterna för förvaltningsuppdraget uppgick till ca 11,8 mkr, vilket är en ökning 

med ca 0,9 mkr. Under året har man också sålt förvaltningstjänster till TUFAB och 

Industristiftelsen samt projektledningstjänster till Stiftelsen Tingsrydsbostäder för totalt 0,4 

mkr. · 

Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 1,2 mkr (1,2 mkr) och kostnader för av

skrivningar till 1.4 tkr (1 .4 mkr). Tingsrydsbostäder använder sedan 2011 redovisnings

regler enligt K3. 

Soliditet 
Företagets soliditet, 37,0 % (36,8 %) är god efter aktieägartillskottet som gjordes 2016. 
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Likviditet 
Tingsrydsbostäder AB har en koncernkredit hos Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut 

har Tingsrydsbostäder 14,0 mkr på koncernkontot. 

Framtiden 
Under 2018 planeras nybyggnation av 4-6 lägenheter centralt i Tingsryds för att tillgodose efter

frågan på lägenheter i Tingsryd. Förutom nyproduktion beräknas också tillskapande av 5-15 

lägenheter beroende på efterfrågan att ske på före detta Lindegården i Linneryd. Resterande 

kommer att renoveras under 2019. 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med energibesparande åtgärder i överensstämmelse med 

SABOs energiutmaning. 

Arbeta aktivt för att nå en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan 

ägartillskott, genom att arbeta på att driftseffektivisera och underhålla våra fastigheter väl. 

Ta genomtänkta och affärsmässiga beslut vid investeringar, att utveckla och bibehålla vår 

kompetenta personal samt genom att spara överskottsresultat under goda år för att sedan 

investera och nyttja dessa medel vid sämre tider. 

Eget kapital koncernen 

Eget kapital 

Koncernen Annat eget kapital Summa 

Aktiekapital Övrigt kapital inklusive årets resultat eget kapital 

Eget Kapital 2017-01-01 24232 32 310 

Arets resultat -754 

Eget Kapital 2017-12-31 24232 31 556 

Moderbolaget 

Aktiekapital 

Eget Kapital 2017-01-01 24232 

Nyemission 0 

Arets resultat 0 

Eget Kapital 2017-12-31 24232 

Resultatdisposition moderbolaget 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserat resultat 
Arets vinst 

To~alt 

1 tkr 
19 tkr 

20tkr 

20 271 

~- 797 
21 068 

Balanserat resultat 

inklusive årets resultat 

1 

19 
20 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 20 159 kr, balanseras i ny räkning. 

76 813 

44 
76 856 

Summa 

eget kapital 
24233 

0 

19 
24252 

Resultatet av Tingsryds Kommunföretag AB:s verksamhet samt dess ekonomiska ställning 

framgår av följande resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG (tkr) 
2017 2016 

Omsättning 63 643 65 618 

Balansomslutning 370 742 390 553 

Resultat efter finansiella poster -658 6299 

Soliditet* 21% 20% 

* Se not 1 Nyckelta/sdefinitioner 

2015 2014 2013 

60 662 58172 60642 

363 291 346 399 346 229 

4065 4827 -1 261 

14% 13% 12% 
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ResULTATRÄKNING KONCERNEN {tkr) 

Not 2017 2016 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 3 44 876 50689 

övriga förvaltnlngslntäkter 18 767 14 929 

Rörelsens intäkter 63 643 65 618 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -8 195 -8 822 

Övriga externa kostnader 4, 5 -20 281 -19 661 

Personalkostnader 6 -12 337 -12411 

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar 7 -19 601 -13 782 

Rörelsens kostnader -60 414 .54 676 

Rörelseresultat 3 229 10 942 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 801 779 

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -4 688 -5 422 

Resultat från finansiella poster -3 887 -4643 

Resultat efter finansiella poster -658 6299 

Skatt på årets resultat 10 702 -2101 

Arets resultat 44 4198 

ResuLTATRAKNING MODERBOLAGET {tkr) 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
övriga förvaltningsintäkter 
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 

Erhållna koncernbidrag 
Aterföring perlodiseringsfond 
Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

Not 

4,5 

8 
9 

10 

2017 

0 
275 
275 

-249 
•249 

.249 

0 
0 
0 

26 

0 
0 

-7 

19 

2016 

0 
0 
0 

-206 
-206 

-206 

0 
0 
0 

-206 

200 
10 
-1 

3 
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BALANSRÄKNING KONCERNEN (tkr) 
Not 2017 2016 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella an/!lggningsti/lgångar 

Byggnader och mark 13 216 849 235 645 

Maskiner och tekniska anläggningar 14 56237 54 237 

Inventarier 15 2 858 2 334 

Pågående om- och nyanläggningar 16 12 722 6793 

Summa materiella an//lggningstillgångar 288 666 299 009 

Finansiella an/!lggningstillgångar 

Aktier och andelar 18 17 825 14 825 

Långsiktig fordran 20 17104 17192 

Summa finansiella an/!lggningstillgängar 34929 32017 

Summa anläggningstillgångar 323 595 331 026 

Omsättningstillgångar 
Varulager 
Råvaror och förnödenheter 338 455 

Summa varulager 338 455 

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 9186 9 429 

Koncernkonto Tingsryds kommun 26868 23183 

övriga fordringar 3 479 3 938 

Förutbetaida kostnader och upplupna intäkter 21 3102 2130 

Summa 42635 38680 

Kassa och bank 4174 20 261 

Summa omsättningstillgångar 47147 59396 

SUMMA TILLGÅNGAR 370 742 390 422 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Aktiekapital (24232 aktier å 1000 kr) 24 232 24232 

övrigt kapital 31 556 32 310 

Balanserad vinst 21 068 20 271 

Summa eget kapital 76 856 76 813 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 10 039 11 305 

Summa avsättningar 10 039 11305 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 22 144 469 203 469 

Summa långfristiga skulder 144469 203 469 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 22 120 000 80 000 

Leverantörsskulder ·6 365 7 395 

Aktuell skatteskuld 1 443 100 

Övriga kortfristiga skulder 4577 6 273 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 6 993 5198 

Summa kortfristiga skulder 139 378 98966 

summa skulder 283 847 302435 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 370 742 390 553 
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar I koncernföretag 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstlllgångar 
Kundfordringar 
Aktuell skattefordran 
Förutbetald kostnad 
Summa 
Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (24 232 aktier å 1 ooo kr) 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Periodiserlngsfond beskattningsår 14 

Periodiserlngsfond beskattningsår 15 

Summa obeskattade reserver 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leveranlörsskuld 
SkuldTUFAB 
Aktuell skatteskuld 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

18 

2017 2016 

30 182 24182 

30 182 24182 

0 0 
42 22 
15 0 
57 22 

122 212 

179 234 

30 361 24416 

24 232 24232 
24232 24232 

1 -2 
19 3 
20 1 

24252 24233 

18 18 
15 15 
33 33 

0 0 
0 0 

69 150 
6 000 0 

7 0 
6 076 150 

30361 24416 
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l<AssAFLÖDESANALYS KONCERNEN (tkr) 

Not 2017 2016 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -658 6 299 

Avskrivningar 8 19 601 13782 

övriga justeringar som ej ingår"! kassaflödet -445 -2164 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 18498 17 917 

Kassafl/Jde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-)/minskning(+) av varulager -117 -74 

Ökning (-)/minskning(+) av rörelsefordringar 3 955 -11 161 

Ökning (-)/minskning(+) av rörelseskulder 412 349 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22748 7 031 

lnvesteringsverksamheten 

Nyemission 0 20 000 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29 433 -7 353 

Förvärv av aktier och andelar -3 000 -3 000 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 88 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 510 422 

Kassaflöde från investeringsverksamheten ·19 835 10 069 

Finanslerlngsverksamheten 

Förändring av långfristiga fordringar 0 0 

Förändring av långfristiga låneskulder 12 -19 000 2 975 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 000 2975 

Arets kassaflöde -16 087 20 075 

Likvida medel vid årets början 20 261 186 

Likvida medel vid årets slut 13 4174 20 261 
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l<AssAFLÖDESANAL YS MODERBOLAGET (tkr) 

Not Not 2017 2016 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 26 -206 

övriga Justeringar som ej ingår i kassaflödet -6 006 200 

Kassaflöde från den löpande verksamheten .5 980 -6 

före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Minskning (+)/ökning(-} av kortfristiga rörelsefordringar 55 -18 

Öknlng{+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder 5 926 74 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 981 56 

lnvesteringsverksamheten 

Nyemission 0 20000 

Förvärv av aktier och andelar 0 -20 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 

Finansieringsverksamheten 

Förändring av långfristiga fordringar 0 0 

Förändring av långfristiga låneskulder 12 0 0 

Kassaflöde från flnansieringsverksamheten 0 0 

Arets kassaflöde 1 50 

Likvida medel vid årets början 212 163 

Likvida medel vid årets slut 13 212 212 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförlngsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning ("K3"). 

Resultaträkning 

lntäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter 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, bllersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avglftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt Vilka fastställda avgifter betalas till en 

separat Juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns Inte i de fall den juridiska enheten 

inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionspianer 

kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 

beräknas på det avskrlvningsbara 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: 

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 är 
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 

ålervinningsvärde 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 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är 

finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

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

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 bolaget och anskaffnlngsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärda 
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 konsullljänster. 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. 
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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 bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. Övriga tlllkommande 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. 

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, kreditrisker 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 säll 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. 

Varulager 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Gummimaterial avsett att användas i 

produktionen av gummistövlar värderas dock till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffnlngsvärde. Gummimaterialet 

betraktas som en homogen varugrupp, varför kollektiv värdering tillämpas. 

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av metoden först in - först ut (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt 

hänförliga 1111 anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under tillverkning och färdiga varor inkluderar 

anskaffningsvärdet formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader, hänförbara Indirekta 

tlllverkningskostnader samt lånekostnader. 

Värdet av de produkter som finns kvar i lager efter att ha varit föremål för en säsongs försäljning, skrivs ner baserat på historiskt 

utfall av försäljning av respektive typ av produkter under efterföljande säsonger. 

Avsättningar 
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 

göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen 

som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad. Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd 

och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har informerats. 

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 krediltagararen utan avsikt att 

bedriva handel med fordringsrälterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med 

upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den 

effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. 

med ·avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten övriga externa 

kostnader/FörsäUningskostnader. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skall. 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 lidi9are 

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 skall 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. 
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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. 

Koncernredovisning 
Dotterbolag är alla de företag som koncernen har rätt att utforma finanslella och operativa strategier på ett sätt som vanligen 
föijer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterbolagen inkluderas i koncernredovisningen 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 skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 

Koncernens transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. · 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen Inleds med ett resultatmått som hämtas från resultaträkningen. K3 föreskriver dock inte vilket mått som 
ska användas, Nedanstående uppställning Inleds med posten Rörelseresultat, vilket är fallet även i K3:s exempel 1. 

Nyckeltalsdeflnltion 
Soliditet: 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 
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T1LLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr) 

2. 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 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 awika från nuvarande uppskattningar 

och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under del räkenskapsår 

som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 

räkenskapsår. 

3. Nettoomsättning 

Koncernen 

Fjärrvärmeavgifter och bredbandsavgifter 

Hyresinläkter 
Summa 

4. Övriga externa kostnader 

Koncernen 

Konsumtionsavgifter 

Kostnader fjärrvärmeproduktion 

Kostnader bredband 

Administration 
övriga kostnader 

Summa 

Moderbolaget 

övriga externa kostnader 

Summa 

5. Ersättningar till Revisorer 

Koncernen 

PwC och KPMG AB 

Revlslonsuppdraget 

Revislonsverksamhet utöver revlslonsuppdraget 

Summa 

Moderbolaget 

PwC och KPMG AB 

Revlsionsuppdraget 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

Summa 

2017 
20760 
24116 

44876 

4 868 
2 837 

263 
3 914 
8399 

20 281 

249 
249 

2017 

288 
35 

323 

40 
0 

40 

2016 
22194 
28495 

50 689 

7132 
4 051 

156 
2 985 
5 337 

19 661 

206 
206 

2016 

132 
108 

240 

27 
0 

27 
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6. Personalkostnader 

Koncernen 2017 2016 

Lönekostnader 8 940 9 070 

Sociala avgifter 2 892 3 017 

Pensionskostnader 505 324 

12337 12 411 

Medelantal anställda 23 26 

7. Avskrivningar och nedskrivningar 

Koncernen 2017 2016 

Avskrivningar byggnader 8 784 9 161 

Avskrivningar maskiner och tekniska anläggningar 4 427 4115 

Avskrivningar maskiner och inventarier 390 379 

Nedskrivning fastighet 6 000 127 

Summa 19 601 13 782 

8. Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 2017 2016 

Räntor på likvida medel 0 39 

Räntor på lånerevers 801 740 

Summa 801 779 

Moderbolaget 

Ränteintäkter 0 0 

Summa 0 0 

9. Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 2017 2016 

Räntor på långfristiga lån .. 3284 4 021 

Borgensavgift till Tingsryds Kommun 1404 1 401 

Summa 4688 5422 

Moderbolaget 

Räntekostnader 0 0 

Summa 0 0 

10, Arets skattekostnad 2017 2016 

Koncernen 

Aktuell skatt 477 2 511 

Uppskjuten skatteskuld -1179 -410 

Summa -702 2101 

Moderbolaget 

Arets skattekostnad 7 

Summa 7 1 

Gällande skattesats 22% 22% 

Div. ej avdragsgilla kostnader 0,02% 0,05% 

Schablonränta på periodiserat resultat 0,36% 0,47% 

Effektiv skattesats 22,38% 22,52% 
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11. Förändring av långfristiga låneskulder 

Koncernen 2017 2016 

Amorteringar -25 000 -2 025 

Nyupplåning 6 000 5 000 

Summa -19 000 2975 

Moderbolaget 
Amorteringar 0 0 
Nyupplåning 0 0 

Summa 0 0 

12, Sammansättning av likvida medel 

Koncernen 2017 2016 

Disponibla tillgodohavanden hos banker 4174 20 261 

Summa 4174 20 261 

Moderbolaget 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 122 212 

Summa 122 212 
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13. Byggnader och mark 

Koncernen 2017 2016 

Ack. anskaffnlngsvärden 
Vid årets början 290 697 288 504 

Justeringar 0 148 

Nyanskaffningar 9674 2 372 

Försäljningar/utrangeringar -18 800 -422 

Omklasslflceringar 0 95 

Vid årets slut 281 571 290 697 

Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -55 052 -46179 

Justeringar 0 -9 

Arets avskrivningar -8 784 -9159 

Arets nedskrivning -6 000 0 

Försäljningar/utrangeringar 5114 295 

-64 722 -55 052 

Redovisat värde vid årets slut 216 849 235 645 

Varav bokfört värde byggnader 195 520 223 336 

Varav bokfört värde mark 21 329 12 309 

14. Maskiner och tekniska anläggningar 

Koncernen 2017 2016 

Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 95126 83237 

Nyanskaffningar 6427 11 889 

Försäljningar 0 0 

101 553 95126 

Ack. Avskrivningar 0 

Vid årets början -40 889 -36 773 

Arets avskrivningar -4 427 -4 116 

-45 316 -40 889 

Redovisat värde vid årets slut 56237 54237 

15. Inventarier 
Koncernen· 2017 2016 

Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 4 343 4 131 

Justeringar 0 -53 

Utrangeringar -740 0 

Nyanskaffningar 973 265 

4 576 4343 

Ack. Avskrivningar 
Vid årets början 1 878 -1673 

Utrangeringar -550 0 

Justeringar 0 43 

Arets avskrivningar 390 -379 

1718 -2 009 

Redovisat värde vid årets slut 2 858 2334 

16. Pågående nyanläggningar 

Koncernen 2017 2016 

Vid periodens början 6 793 14 209 

Arets Investeringar, ombyggnader 12 359 6 751 

Omklassificeringar (definitivsatta) -6 430 -14167 

Redovisat värde vid årets slut 12 722 6793 
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17. Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 
Aktier: 
Tingsryds Energi AB 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Tingsrydsbostäder AB 

Summa 

18, Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen 

Vid årets början 

Tillkommande tillgångar 

Vid årets slut 

19, Resultatdisposition 

Moderbolaget 
Balanserad vinst 
Arets resultat 

Totalt 

20, Långsiktig fordran 

Koncernen 
Innestående återbäring HBV 

Reversfordran Wexnet AB 

Totalt 

21. Förutbetalda kostn./uppi intäkter 

Koncernen 

Förutbetalda kostnader 

Upplupna Intäkter 

övr upplupna intäkter 

Totalt 

22. Skulder till kreditinstitut 

Koncernen 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp 

Rörligt 

2018 

2019 
2020 
2021 
2022 

30 000 

90 000 

36 000 
77469 
15 000 
16 000 

Tot. 264469 

23. Upplupna kostn./förutbetalda intäkter 

Koncernen 

Arbetsgivaravgift 

Upplupna löner 

Upplupna semesterlöner 

Upplupna sociala avgifter 

Upplupen särskild löneskatt 

Förutbetalda hyresintäkter 

Upplupen ränta 

övriga interima skulder 

Totalt 

2017 

1082 
6100 

23000 

30182 

2017 
14 785 

3 000 

17 785 

2017 
1 

19 
20 

2017 
51 

17053 
17053 

2017 
364 

2354 

384 

3102 

Genomsnittsränta % 

-0,09% 

2,30% 

1,42% 
0,93% 
0,58% 
0,83% 

1,08% 

2017 
550 

63 

494 

189 

153 

2 690 

473 
2 381 

6 993 

2016 

1 082 
100 

23 000 

24182 

2016 

11 785 

3 000 

14785 

2016 
-2 
3 
1 

2016 
62 

17053 
17053 

2016 
373 

928 

829 

2130 

Andel av lån I% 
11% 

34% 

14% 
29% 

6% 
6% 

100% 

2016 

565 

104 

667 

181 

156 

2637 

535 

353 

5198 
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Tingsryds Kommunföre/ag AB 

Org.nr: 556876-5035 

24. Leasing 
Koncernen 2017 2016 

Leasing som förfaller Inom 1 år 1629 1 385 

Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 1595 2 456 

Leasing som förfaller efter mer än 5 år 1170 0 

Summa 4394 3 841 

25. Ställda panter och säkerheter 

Koncernen 2017 2016 

Fastighetsinteckningar Tufab 36300 36 300 

Fastighetsinteckningar Tingsrydsbostäder 31266 31102 

Summa 67 566 67402 
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Tingsryds Kommunföre/ag AB 
Org.nr: 556876-5035 

Tingsryd den 6 mars 2018 

M~✓ 
Ordj/Jrande 

Vår revisionsberättelse har l!lmnats den 27 mars 2018 
KPMGAB 

Michael Johansson 
Auktoriserad revisor 

Mikael Andersson 

Daniel Gustafsson 
1Jverkstal/a11de direktör 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 97 

Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2018 års 

bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB 
Dnr 2018/296 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till instruktion för kommunens 

ombud vid bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) har avgivit 

årsredovisning för 2017. Ordinarie bolagsstämma ska enligt 

aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje 

räkenskapsår. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet för 

moderbolaget till+ 19 tkr. Balanserat resultat sedan tidigare år uppgår till+ 1 

tkr. Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning. 

Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn avger 

revisionsberättelser 2018-03-27. I dessa behandlas förslag till stämman 

avseende fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören avseende räkenskapsåret 2017. 

Föreslås att kommunens ombud vid bolagsstämman ges instruktion för de 

beslut som ska fattas av bolagsstämman enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma för 

Tingsryds Kommunföretag AB (Bilaga 1) 

2. Skrivelse från t fkommunchef, 2018-03-07 

I Utdrags bestyrkande 
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2(2) 

BILAGA1 

Förslag till 
INSTRUKTION FÖR KOMMUNENS OMBUD VID 2018 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 2017 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. Val av revisor 

Ombudet ges i uppdrag att välja Michael Johansson, KPMG, till revisor för perioden fram till 

slutet av första årsstämman 2019. Som dennes ersättare väljs Emil Andersson, KPMG. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 98 

Val av ombud till 2018 års ordinarie bolagsstämma 

Dnr 2018/296 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige utser ordförande Barbro Svensson som kommunens 

ombud vid 2018 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag 

AB, med l:e vice ordförande Inge Strandberg som ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i 

kommunkoncernen Tingsryds kommunföretag AB", antaget av KF 2016-

02-29 § 24, ska kommunfullmäktige utse den person ( ombud) som ska 

företräda kommunen vid årsstämma i moderbolaget Tingsryds kon;i.

munföretag AB samt förse ombudet med vederbörlig fullmakt och 

instruktion för stämman. Det sistnämnda hanteras i separat beslutsärende. 

Ombud för årsstämmor i dotterbolagen utses av moderbolaget Tingsryds 

kommunföretag AB i enlighet med det gemensamma ägardirektivet. 

Kommunfullmäktige behöver således inte fatta något beslut om ombud för 

årsstämmor i dotterbolagen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från t fkommunchef, 2018-03-07 

I Utdragsbestyrlrande 
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L 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 99 

Årsredovisning 2017 Tingsryds industristiftelse 
Dnr 2018/262 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse avger årsredovisning 2017. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 för Tingsryds industristiftelse. 

I Otdragsbestyrkande 

13 (27) 
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Tings1yds Industristiftelse 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7) 

2018-02-26 

§ 10 

Bokslut 2017 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer förslag till bokslut 2017. 

2. Styrelsen översänder bokslutet till kommunfullmäktige för 

godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till bokslut gås igenom, bilaga TI 10.2018. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Karin Nilsson, VD 

Annika Johansson, adm 

IUtdrngsbostyrk,ndo 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

ÅRSREDOVISNING 
Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds Industristiftelse får härmed avge följande årsredovisning för 

räkenskapsåret 2017. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse som ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen har sitt säte i Tingsryd. 

Stiftelsens verksamhet är att förvärva, uthyra och förvalta fastigheter. 

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

följande sammansättning 2017: 

Ordinarie ledamöter 
Mikael Jeansson (s), ordf. 
Lennart Fohlin ( c ), vice ordförande 

Karin Nilsson (c) (t.o.m. 2017-08-28) 

BjömE!mqvist (c) (fr.o.m. 2017-08-28) 

Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 

Suppleanter 
Håkan Karlsson (s) 
LenaRundqvist (s) (t.o.m. 2017-02-27) 

Conny Söderkvist (s) (fr.o.m. 2017-02-27) 

Åke Nyberg (m) 
Lars Nilsson (c) (fr.o.m. 2017-08-28) 

Marie-Louise Hilmersson (c) 

Styrelsen har under perioden haft 9 ordinarie sammanträden, samt 2 extra sammanträden p.g.a. 

rekryteringsprocessen och fastighetsförsäljning. 

Verkställande direktör var Thomas Mattsson t;o.m. 2017-09-04 då Karin Nilsson efterträdde honom. 

Revisorer 
KPMG, auktoriserad revisor Michael Johansson 

KPMG, revisorssuppleant Emil Andersson 

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, avyttra, äga, bebygga, förvalta utveckla och 

hyra ut 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. 

Allmänt om verksamheten 
Fastighetsinnehavet uppgår till ca 9 200 m2• I nuläget finns totalt ca 610 m2 outhyrd lokalyta på Tingsryd 4:95. I 

övrigt är samtliga lokaler uthyrda. Samtliga fastigheter har under året varit försäkrade i förså"lrringsbolaget 

Folksam. Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till 1455 tkr (7 296 tkr). 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

Väsentliga händelser under året 

Tingsryds Industristiftelse är under avveckling, men fram tills det är möjligt drivs verksamheten på sedvanligt 

sätt, med uthyming och förvaltning av fastigheterna. Årets kostnader för underhållsåtgärder uppgår till 425 tkr 

(1098 tkr). 

Under året har investeringar i fastigheterna Tingsryd 4:95 och Örnen 17 gjorts för att bl a skapa uthymingsbara 

kontorslokaler. På fastigheten Ryd 11: 1 har det gjorts anpassningar och underhåll för industriändamål. 

Personal 
Stiftelsens personalorganisation har förändrats under året. Medarbetarna har varit verksamma i både Tingsryds 

Industristiftelse och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. Organisationen har bestått av VD på 70 % (t.o.m. 

2017-09-04), extern fastighetsförvaltare på 50 % (t.o.m. 2017-06-30) ekonom på 40 %. Utöver detta har tjänster 

som nämnds- och ekonomiadministration tillkommit. 

De förändringar som gjorts innebär att bolaget och stiftelsen gemensamt har en upphandlad vaktmästare på 50 % 

från 2017-09-01, en tf. VD på 60 % från 2017-09-04 samt en administratör på 50 % sedan 2017-10-01. Precis 

som tidigare finns en ekonom på 40 % och kanslitjänst (protokoll) på 8-10 %. Därutöver har två projektledare 

anställts på tidsbegränsade avtal om 20 % vardera. 

Tjänsterna har köpts av Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Energi AB. 

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 är dock inbegripna i 

ett byte av en oljeavskiljare i en av våra fastigheter i Ryd. Stiftelsen arbetar aktivt med energisparande åtgärder, 

såsom fjärrvärme, tilläggsisolering och smartare system för att minska den totala miljöpåverkan. Någon fastighet 

med känt saneringsansvar har inte bolaget. 

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. 

Eget Kapital 

EK 2017-01-01 

Arets resultat 

EK 2017-12-31 

Ekonomi 

Grundfond 
5 020 

5020 

Reservfond Fritt eget kapital 
2714 

-464 

2250 

Stiftelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på -811 tkr (-219 tkr f.g år). Efter upplösning av 

periodiseringsfonder om 634 tkr ( 450 tk f.g år) samt skatter på -287 (172 tkr f.g år) tkr uppgår resultatet till -464 

tkr (403 tkr f.g år). 

Vad beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 
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Tingsryds Industristiftelse 
arg.nr 829500-4264 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 
2017 2016 2015 2014 2013 * 

Soliditet** 35% 30% 25% 25% 24% 

Kassalikviditet** 62% 61% 261% 194% 760% 

Rörelsekapital -2 298 -5 571 3 770 13 681 11 108 

Likvida medel 2 526 6727 3 025 13 425 11121 

Förändring rörelsekapital 3 273 -9 341 -9 911 2573 7179 

Investeringar 989 1141 11 074 250 608 

Långfristig del lån 7 000 5000 15 000 18 531 18 531 

Kortfristig del lån 5 000 10000 

Fastighetsinnhav / m2 9 200 11 500 22 500 19 093 19 900 

Administration 658 780 612 734 917 

Fastighetsunderhåll -425 1 098 505 471 1 093 

Uppvärmning 159 1 035 1 284 1 044 1182 

Konsumtionsavgift 405 505 254 218 266 

Fastighetsservice 86 219 286 132 63 

Försäkringar 167 138 122 163 148 

RESUL TATRÄKNING 2017 . 2016 2 015 2014 2013 * 

Rörelseintäkter 1 550 5 235 4548 4 941 7 356 

Rörelsens kostnader -2144 -4 420 -3111 -2 740 -5 940 

Avskrivningar -296 -967 -578 -679 -1228 

Rörelseresultat -890 -152 859 1522 188 

Räntenetto 79 8 -193 -247 -493 

Resultat efter finansiella poster -811 -144 666 1169 -305 

Bokslutsdispositioner 634 450 -167 -292 305 

Beräknad skatt -287 172 -260 -193 

Nettoresultat -464 478 239 684 0 

BALANSRÄKNING 2017 2016 2 015 2014 2013 * 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 16 752 18 972 23 911 12 975 14 045 

Kortfristiga fordringar 1237 2156 1 965 1 656 1669 

Kassa och bank 2526 6727 3 025 13 426 11121 

Summa tillgångar 20 515 27 855 28 901 28 057 26 835 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 7270 7734 7 331 7 092 5 997 

Obeskattade reserver 634 1 084 917 625 

Avsättningar 184 33 266 

Långfristiga skulder 7 000 5000 19 000 18 531 18 531 

Kortfristiga skulder 6 061 14454 1220 1 517 1682 

Summa eget kapital och skulder 20 515 27 855 28 901 28 057 26 835 

* 2013 och tidigare år har inte räknats om utifrån K3 

** Se not 1 Nyckeltalsdefinitioner 
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Tingsryds lndustristrftelse 

Org.nr 829500-4264 

RESULTATRÄKNING (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Hyres intäkter 

Övriga förvaltningsintäkter 

Vinst vid försäljning av fastigheter/inventarier 

SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 

Underhållskostnader 

Fastighetsskatt 

övriga externa kostnader 

Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 

Summa rörelsekostnader 

iRörelseresultåf 

Finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Borgens avgift 

Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

jfi~~t1lfat efter fini,\nsieUa pqst~r 

Bokslutsdispositioner 

Upplösning av periodiseringsfond 

1R~su1tatföre skatt·-
:,. :.. . . .•.. . .. 

Skatt 

·periqdens i'esultåt. 

Not 

4 

5 

6 
7 

8 

Årsbokslut Ars bokslut 

2017 2016 

1 426 2649 

119 610 

5 1 976 

1 550 5 235 

-425 -1 098 

-7 -36 

-1 712 -3 286 

-296 -967 

-2 440 -5 387 

.. 
~aM >.:152: 

183 191 

-29 -183 

-75 -75 

79 -67 

-2361 -5454 

~81j -219( 

634 450 

•. 

~111 ~31; 

-287 172 

~464 403\ 
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Tingsryds Industristiftelse 

Org.nr 829500-4264 

BALANSRÄKNING {tkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, mark, markanläggning 

Inventarier, verktyg och installationer 

Installation annans fastighet 

Pågående nyanläggningar 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

övriga långfristiga fordringar 

Fordran hos koncernföretag 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

iSlJMMA ANLÄG~NINGSTiLLGÅNGAR. · 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Hyresfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

•slJMMA'OIViSÄTTNINGSJILL,GANGAR.· 

:slJMMA TILLGANGAR .· . 

Not 

9 
10 
11 
12 

13 

14 

15 

Årsbokslut Årsbokslut 

2017 2016 

10 965 11 219 
80 360 

0 2453 
788 0 

11 833 14032 

4 919 4 940 

4 919 4 940 

167~2 · .. ·.18 9721 

204 306 
1 022 1 251 

11 599 

1 237 2156 

2 526 6727 

3.76$ . 888.3; 

. ..... · 2Q 515. 27 8!i!ii 
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Tingsryds Industristiftelse 

Org.nr 829500-4264 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

Periodens resultat 

Summa fritt eget kapital 

:sµMMA J=GET KÄPITAL. 

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver 

Summa obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder -

Leverantörsskulder 

Skuld till Tingsryds kommun 

Skulder till kreditinstitut 

Övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

jsUMlllIASK(!LbER •· 

:sqMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

16 

17 

18 

19 

19 
20 
21 

Årsbokslut Årsbokslut 

2017 2016 

5 020 5 020 
5020 5 020 

2714 2 311 
~464 403 

2 250 2 714 

7 27Ö .· .. 773~\s 

0 634 
0 634 

184 33 

7 000 5 000 
7000 5000 

575 215 
0 3 840 

5 000 10 000 
7 23 

479 376 
6 061 14454 

13 245 ·.·.• 2012.1\ 

.·. 20515 .. 2]855 1 
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Tingsryds lndustristfftelse 
Org.nr 829500-4264 

KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Belopp i tkr 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Vinst vid förs av anläggningstillg 

Skatt på årets resultat 

Justering poster som inte ingår i kassaflödet 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga rörelsefordringar 

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av anläggningstillgång 

Kassaflöde från investeringsverksarnheten 

Finansieringsverksamheten 

Minskning(+)/ökning(-) av långfristiga fordringar 

Skuld till TK, revers travbana 

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga lån 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2017 2016 

-811 -219 

296 967 
-5 -1 976 

-287 172 
388 -233 

419 -1 289 

919 -191 

-3 393 13 234 

-2893 11754 

-989 -1 141 

2660 7 015 

1671 5 874 

21 7:4 
0 -4 000 

-3 000 -10 000 

-2979 -13 926 

-4 201 3 702 

6727 3 025 

2526 6 727 
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Tingsryds lndustristilletse 
arg.nr 829500-4264 

Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper 

Tingsryds Industristiftelse tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och 

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

Föijande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen. 

RESULTATRÄKNING 

lntäktsredovlsning 
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 Summa intäkter. 

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 de fall där nyanskaffningsvärde inte varit 

känt tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Industribyggnader 
Markanläggning 
Byggnads- och markinventarier 
Stomme 
Fasad, tak, fönster 
Innerväggar, golv, undertak 
El, WS, styrsystem 
Restposter 
Hyresgästanpassningar 
Inventarier 
Fordon 

40 år 
40 år 
50-100 år 
30-50 år 
15-30 år 
15-40 år 
20-50 år 
5-20 år 
5-20 år 
5-25 år 

Neskrivnlngar av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivnings behov. 

Har tillgången ett återvinningsvärda som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till 

återvinningsvärdel. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta niviier 

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. 

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 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 2016 har Tingsryds Industristiftelse marknadsvärderat fastighetsbeståndet. 

Arbetet har dels bestått av ett värderingsprogram 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 9-11 %. Fastigheterna förutsattes att vara uthyrda enligt 

långsiktig plan. 

Anskaffnlngsvä.rde 
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 företagsiedningens 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. 
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Tingsryds /ndustnstiflelse 
arg.nr 8295004264 

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 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. 

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 qrp 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 

återspeglf/. 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. 

Kassalikviditet: 
Omsättningstillgångar (ibland även inklusive outnyttjad checkräkningskredit) delat med kortfristiga skulder. 

Rörelsekapital: 
Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

Not 2 ° Uppskjut~n skatt 

Tillgångar 

Utgående balans 2017 

enligt tidigare principer 

Tillgångar 

!
Utgående balans 2017 

Not enligt K3-reglerna Skillnad 

Byggnader och mark 10 044 Byggnader och mark g 10 881 837 

Markanläggningar 84 Markanläggningar 10 84 1 

Summa Tillgångar 10128 10 966 838 

Avsättningar 1B 2017 UB 2017 Förändring 

Uppskjuten skatt 33 
184 -151 

Summa avsättningar 33 
184 -161 

Not 3 • . Uppskåttningar ocll 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. · ' 
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Tingsryds Industristiftelse 

arg.nr 829500-4264 

:Not 4 • Övriga rö~elseir1täkter . . · 

Försäljning värme 

Försäljning pellets (TUFAB) 

övriga sidointäkter 

Summa 

iNot.5 • Vinsfvldföi'sälJning ~V fastigheterli~v~ntarie~ .·· 

Försäijnlngspris 

Bokfvärde 

Reavinst 

Nqt6 . . Övrige! externa kosfoader 

Administration 

Uppvärmning 

Kostnad pellets 

Konsumtionsavgifter 

Fastlghetsservlce 

Fastighetsinventarier 

Justerat värde (Möllekulla) 

Försäkringar 

Befarad kundförlust 

Summa 

Avskrivningar byggnader och mark 

- Avskrivningar förbättringsarbeten på annan fastighet 

Avskrivning Inventarier och fordon 

Summa avskrivningar 

Återföring av felaktigt avskriven mark 

Nedskrivning, Tingsryd 4:95 (fravet) 

Summa 

Totalt avskrivningar 

Jtilot 8 • Arets ~katt;t. 
Redovisat resultat före skatt 

Aktuell skatt 22% 

Skatt på årets resultat 

Schablonskatt periodiseringsfond 

Arets skatt 

Skatt hänförligt till tidigare år 

Förändring uppskjuten skatt K3 

Summa skatter 

.. ··. 2017 2016 

19 6 

599 

100 5 

119 610 

. 2.017 · 2016 

2660 7 015 

2655 5 039 

5 1976 

.. 
· 2017 .. 

.. 

. 2016: 

658 780 

159 1 035 

599 

405 505 

86 216 

3 

237 

167 138 

10 

1 712 3 286 

·''· io11··.·· .. : 261~· 

218 361 

43 173 

35 

296 534 

-167 

600 

0 433 

296 967 

.. . . 
20:17 :201!3 

-177 231 

0 51 

0 3 

0 54 

136 7 

151 -233 

287 -172 
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Tingsryds Industristiftelse 
arg.nr 829500-4264 

!Not ii · 0 . Byggnader,:i:,ch märk+ markanläggning 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffning 

Om klassificering 

Avyttring/utrangeringar 

UB anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Justering, (avskriven mark) 

Omklassificering 

Periodens avskrivning enligt plan 

Avyttringar/utrangeringar 

UB ack avskriVningar 

Nedskrivningar 

Vid årets början 

Arets nedskrivningar 

Summa nedskriVningar 

:f~edovi~at värde. vid periodens sl~t, bygghader/mf!rk/mårkanl. 

Taxertngsvärde, byggnader 

Taxertngsvärde, mark 

\Not:1o ~·lrive11tarier + fordon 

Ackumulerad anskaffningsvärde 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

UB anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början 

Avyttring 

Periodens avskrivning enl plan 

UB ack avskrivningar 

}~edoyisat värde vid periodens slut, inventarier och fordon 

:Not'11- l~stallation anhansJastigheter. 
Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 

Omklassificering (pelletspanna) 

Avyttring (panncentral och pelletspanna) 

UB anskaffn/ngsvärde 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Arets avskrivning 

Avyttring 

UB ack avskrivningar 

iR~dovisat värde vid periodens slut, irfätallation ånnans ra:st. 

.. 2017 2!)16i 

20110 48 943 

201 1141 

-5 439 

-237 -24535 

20074 20 110 

8291 30 506 

-167 

-2 873 

218 321 

-19 496 

8 509 8 291 

600 0 

600 

600 600 

. 10 965 11219 

1160 6 311 

295 985 

1 455 7 296 

2017 • 201s: 

400 400 

-300 

100 400 

40 0 

-55 

35 40 

20 40 

80 ··360' 

2011• •. 20j!i: 

2941 875 

2066 

-2941 

0 2941 

488 315 

43 173 

-531 

0 488 

0 24~3i 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

lti!ot 12 • Pågående lnvesteiing 
Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 

Nyanskaffning 

Slutförda 

Summa pågående Investering 

·roTALT ANLÄGGNINGSTILLGANGARUB 

1No03 . • . Övriga fordringar 

Preliminär skatt 

Fastighetsskatt 

Arets skatt 

Skattefordran 

Skattekonto 

Momsfordran 

Summa fordran 

;Not 14 ·c Förutbet, kostnader Och uppi. intäkter . 

Uppi Intäkt försäljning pellets till TUFAB 

Förutbet kostnader 

summa 

i Not 15 • Likvida medel 

Plusgiro 

Bank 

Summa 

. 2017 2016 

0 0 

989 1141 

-201 -1141 

788 0 

11833 14 03.2; 

·2017 2016: 

905 905 
-36 

54 

905 923 

59 436 

58 

1 022 1 359 

2017 . · 2016; 

599 

11 
11 599 

20f7 2016'. 

1578 899 

948 5 828 

2526 6 727 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

)fot 16 · Resulfätcl(sposition •.. 

Balanserad vinst 

Arets resultat 

Totalt 

;Not 1'7s :Obeskatt~de reserver 

Periodlseringsfond 2014 

Periodiseringsfond 2015 

Periodlseringsfond 2016 

Upplösning av p.fond 2014 

Upplösning av p.fond 2014, 2015, 2016 

Summa 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 

Periodens förändring uppskjuten skatt 

Summa 

,Not 19 ° Lån&S!:\ininandrag .. 

2017. 

2714 

-464 

2 250 

.2017 

175 

292 

167 

-634 

0 

. 2017 

.· 2017 

33 

151 

184 

.· .. 2016 
2 311 

403 

2 714 

· .. · 2016, 

625 

292 

167 

-450 

634 

266 

-233 

33 

. 

2016 

!förfal/odag. .· · · ·. . : Ränta · Lånebe/opp Kortrr: del . · ·• FörfailoefEJg .. Låhebelopp . 

2019-02-13 

2021-09-15 

2018-09-24 

Summa 

Nof20 - Övriga kortfristiga skulder 

Prel faslighetsskatt 

Redovisad moms 

summa 

1Not 21 •~ Uppi. kostnader.och föriitb. Intäkter 

Upplupna räntekostnader 

Förutbetalda hyresintäkter 

Interima leverantörsfakturor (prel.) 

Summa 

;Nöt22 ~ Ställda säkerheter .· 

För egna avsättningar och skulder 

Fastighetsinteckningar 

Eventualförpliktelser 

örnen 17 

Tingsryd 4:95 
Ryd11:1 
Ryd 1:145 
Summa Inteckningar 

0,03% 5 000 

0,62% 

0,38% 

2 000 

7 000 

2017 

7 

7 

2017. 

142 

337 

479 

.. 
2017 

24675 

Inga 

500 
23125 

400 
650 

24675 

2017-10-24 5 000 

2017-02-13 

5000 2018-09-24 

5 000 

•• 2016' 

23 

23 

. 2016 

14 

155 

207 

376 

2016 

24675 

Inga 

500 
23125 

400 
650 

24675 

5 000 

5000 

15 000 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 100 

Årsredovisning 2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dnr 2017/291 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder avger årsredovisning 2017. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Tingsryds bostäder 

I Otdragsbestyrkande 

14 (27) 
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Org.nr. 829500-1534 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

VD har ordet 

Verksamhetsåret 2017 har varit ett intressant år för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. Jag 
tillträdde som VD 1 oktober. Detta är ett intressant uppdrag som jag med spänning ser fram 
emot att ta mig an och få fortsätta utveckla och förvalta. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder är det ledande bostadsföretaget i Tingsryds kommun. 
Bostadsefterfrågan i kommunen är stor och antalet lediga lägenheter är få. Efterfrågan på 
lediga lägenheter är stor framför allt i centrala Tingsryd och Väckelsång. Tingsrydsbostäder 
har under året byggt åtta marklägenheter i Väckelsång där det varit inflyttning under hösten 
2017. Vi planerar att tillföra ytterligare ett antal nybyggda bostäder under 2018 framför allt 
i centrala Tingsryd där efterfrågan är som allra störst. 

Det är ett företag med potential och stora möjligheter och en del utmaningar. Det blir en 
spännande framtid som vi går till mötes som troligtvis innebär en del förändringar för 
företaget, eftersom vi har en föränderlig omvärld som vi måste förhålla oss till och som vi 
inte styr över. Dessa omvärldsförändringar och den samhälls utveckling som råder kommer 
att påverka vad och hur vi behöver bygga samt vilka frågeställningar och utmaningar som 
vi kommer behöva hantera i framtiden. Det kommer också att ställa höga krav p'å oss som 
företag och hyresvärd. Vi måste vara flexibla, lösningsorienterade och utvecklingsbenägna 
om vi ska kunna möta de krav som våra hyresgäster kommer att efterfråga i framtiden. När 
det kommer till att kunna möta framtida krav, utveckla och anpassa oss till förändrade 
förutsättningar så ser jag våra medarbetare som en stor tillgång, eftersom där finns en stor 
förändringsvilja och intresse för att vilja möta kunden och att utveckla för att förbättra. 

Jag har fått ett fantastiskt mottagande av såväl våra medarbetare som av styrelsen. Det är 
inspirerande att komma in i ett företag där det finns så stort intresse, vilja och engagemang. 

Dessa månader varit väldigt intensiva med en del förändringar. Det har gjorts en mindre 
organisationsförändring där det har plockats bort en hierarkisk nivå inom företaget för att 
öka kommunikationsmöjligheterna och för att få en plattare organisation med snabbare 
beslutsvägar. Vi har också rekryterat in medarbetare till de vakanta tjänster som funnits. 

Förutom att tillskapa nya bostäder så kommer det att vara fortsatt fokus på att spara energi. 
Att effektivisera och förbättra förvaltningen arbetas det aktivt med och det kommer vi att 
fortsätta med under 2018. Att skapa trivsamma och drifteffektiva utemiljöer samt andra 
attraktivitetshöjande åtgärder som andas förnyelse ser jag som en viktig del i vårt 
kommande arbete. Det är också viktigt att ha med hyresgästernas önskemål och syn
punkter på hur man vill bo och hur man upplever att en förbättrad utemiljö kan uppnås. Att 
vi når ut till våra hyresgäster på olika sätt och får till en ännu mer aktiv hyresgästdialog 
ligger högt på prioriteringslistan. Vi kommer också under 2018 att göra en kundunder
sökning där vi mäter kundnöjdheten per område. 

Det är viktigt att det råder ett bra arbetsklimat och samarbete både inom företaget och 
gentemot AB för att vi ska nå ökad trivsel. Medarbetarna är en av våra viktigaste tillgångar 
så att öka såväl kompetensnivån som trivsel så att medarbetarna vill stanna och utvecklas 
inom företaget ser jag som ett viktigt inslag i den fortsatta utvecklingen av företaget. Det är 
också ett led i vår framtida kompetensförsörjning att man aktivt söker sig till företaget. För 
att väcka intresse hos framtida medarbetare kommer vi att arbeta med praktikplatser, 
projektarbeten samt att marknadsföra oss ute på skolor. Vi kommer under året också att 
göra en medarbetarundersökning som vi sedan aktivt kommer att arbeta med. 

Jag vill tacka styrelse för deras stora intresse och engagemang i företaget under det 
gångna året och våra fantastiska medarbetare för allt hårt arbete, alla utvecklings- och 
förbättringsförslag samt för att de kämpar på i alla lägen för att utföra ett bra arbete och för 
att göra våra hyresgäster nöjda. 

Victoria Magnesson 
VD 

2 

I 
' 
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ÅRSREDOVISNING 

FÖRVALTNINGSBERÅTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder får härmed avge 
följande förvaltningsberättelse för verk
samhetsåret 2017. 

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 2017 bestått av följande ledamöter (er
sättare anges inom parentes): 

Ledamöter från 2017-12-31 

Patrick Ståhlgren, Tingsryd, ordförande, M 
(Peter Möller, Tingsryd, M) 
Britt-Louise Berndtsson, Ålmeboda, 
vice ordförande, C 
(Karl-Gustav Sjöqvist, Tingsryd, C) 
Gunnar Fransson, Ryd, S 
(Tomas Blomster, Urshult, S) 

Thomas Lundström, Väckelsång, S 
Lennart Karlsson, Ryd, C 

3 

Från 2017-11-30 består Stiftelsen Tingsryds
bostäders styrelse av fem ledamöter och tre 
ersättare. 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda 
sammanträden. 

Organisationsanslutning 

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, C 
Börje Johansson, S 

Dessutom har Michael Johansson, KPMG, ut
setts att fullgöra revision för verksamhetsåret 
2017. 
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Verksamheten 

Uthyrningsläget 

Efterfrågan på lägenheter har totalt i kommunen 
ökat under året. Antalet lediga lägenheter vid årets 
början var 11 st. och vid årets slut uppgick de lediga 
till 2 st. Antalet redovisade outhyrda lägenheter har 
under året uppgått till i genomsnitt 11 st. (1 0 st.), 
detta motsvarar ca 1,0 %. Andelen vakanta lägen
heter är jämnt fördelat över beståndet om man 
bortser från att allt är uthyrt i Tingsryd och 
Väckelsång. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter 
och lokaler samt hyresrabatter uppgick under året 
till totalt 1 552 tkr (1 473 tkr). 

Väsentliga händelser 

2017-08-01 stod 8 st. nya lägenheter klara i Väckel
sång och vid årets slut är samtliga uthyrda. 

Större underhållsåtgärder har genomförts på tre 
fastigheter under året, där tak, fasader och fönster 
har renoverats. 

Hösten 2017 började vår nya VD Victoria 
Magnesson. 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes med 0,65 % 
från 2017-03-01, den låga höjningen beror på låga 
räntor och låg inflation. Hyrorna för 2018 kommer att 
höjas med 0,65 % från 2018-01-01. Detta mot
svaras av en genomsnittlig höjning med 8,07 kr/m2 

för år 2017. I överenskommelsen 2017 med Hyres
gästföreningen träffades ett tvåårigt avtal vilket 
löper ut i samband med höjningen 2018. 

Det kommunala ändamålet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har som syfte och 
verksamhetsmål att inom hela Tingsryds kommun 
verka för en god bostadsförsörjning. Målet har upp
nåtts 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 bygg
nader. Den totala hyresnivån överstiger inte medel
nivån för jämförbara bostadsföretag. 

Förvaltning 

Fastighetsbeståndet per 2017-12-31 uppgår till 
1 081 lägenheter omfattande ca 68 900 m2 bostads
yta. Lokalytan uppgår till ca 7 000 m2• 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har under året sålt 
fastighetsskötsel till Tingsryds kommun, Tufab och 

Tingsrydsbostäder AB. Därutöver har bered
skapstjänster sålts till TEAB och Tingsryds 
kommun. Under året har även administrativa 
tjänster sålts till Tingsrydsbostäder AB och 
TEAB. 

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

Hyres intäkter • Bostäder 
Il Totalt 

75000 000 ..----------- ----~ 

70 000 000 +--------------

65 000 000 

60 000 000 

55 000 000 

50 000 000 

2013 

Hyres bortfa Il 

2014 2015 2016 2017 

• Bostäder 
Il Totalt 

4 000 000 ..------------------, 

3 000 000 

2 000 000 

1 000 000 

4 

2013 2014 2015 2016 2017 

Personal 

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

Under 2018 ska en personalenkät genomföras. 
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Investeringar 
Fastighetsbeståndet 30 000 000 

Samtliga fastigheter har under året varit full-
värdesförsäkrade i försäkringsbolaget Protector 

20 000 000 
Försäkring AB. Fastigheternas sammanlagda tax-
eringsvärde uppgick till 247 142 tkr. 

Investeringar 
10 000 000 

Arets investeringar i byggnader, mark och mark-
0 anläggningar uppgår till 20 938 tkr (15 836 tkr). 

2013 2014 2015 2016 2017 

Under året har åtta nya marklägenheter byggts i 
Väckelsång på Gamla vägen 23. Nybyggnationen 
består av fyra hus som vardera innehåller två 
lägenheter, en 3 rum och kök och en 2 rum och 
kök. 

Investeringar i maskiner och inventarier har under 
2017 gjorts till ett belopp av 853 tkr (1 135 tkr). För 
2018 budgeteras investeringar i maskiner med 
800 tkr. 

Under året har fiber installerats i 6 st. fastigheter i 
Tingsryd, vilket innebär att i stort sett alla 
fastigheter i Tingsryds har fiber. I Ryd har fiber 
installerats i samtliga fastigheter. Under 2018 

Underhåll installeras fiber i Linneryds och Väckelsångs 
samtliga fastigheter. 

12 000 000 

På sju fastigheter, i Konga, Urshult, Väckelsång , 10 000 000 
Ryd och Tingsryd har robotklippare testats med 

8 000 000 
bra resultat för klippning av gräsmattor. 

6 000 000 · 

Underhåll 4 000 000 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
2 000 000 

0 7 7 48 tkr (7 849 tkr) vilket innebär en minskning av 2013 2014 2015 2016 2017 
underhållet med 4 kr/m2 till 100 kr/m2• Lägenhets-
underhåll i form av ommålning, tapetsering, golv-
läggning, renovering av badrum, byte hushålls-
maskiner etc. uppgår till 4 557 tkr. Underhåll kr/m2 

Allt utvändigt trä har bytts mot underhållsfria skivor 
och tilläggsisolering har skett både på väggar och 

150 
vindar på Andviksvägen i Linneryd. Balkonger och 
nya underhållsfria fönster har bytts på Angsvägen 
2 i Urshult. 100 

Taket har bytts, fasaden har målats, fönster och 
balkongdörrar på Skyttegatan 11 har ersatts med 50 

underhållsfritt material. 

Yttre målning har gjorts på fyra fastigheter, två i 
0 

2013 2014 2015 2016 2017 
Linneryd och två i Rävemåla. 

5 
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Miljö 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder bedriver inte någon 
anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet en
ligt miljöbalken. 

CSR - ett ansvar för ett hållbart samhälle 

CSR, Corporate Social Responsibility 
(företagens samhällsansvar) står för hur 
företag genom sin verksamhet tar ansvar för 
hur de påverkar samhället både positivt och 
negativt. 

Socialt ansvar 

På Tingsrydsbostäder har vi inställningen att 
alla är välkomna bl.a. genom vår uthyrnings
policy som bygger på att alla är välkomna. Vi 
vill verka för integration och motverka alla 
former av utanförskap. Att vara ett öppet, 
kommunikativt och tolerant företag som verkar 
för ett mångkulturellt samhälle är ett led i vårt 
förnyelsearbete. 

Under 2017 har vi försökt utöka samarbetet 
med den sociala sektorn och en del av våra 
bostäder hyrs ut inom ramen för det 
samarbetet. Flyktingfrågan har varit en stor 
fråga inom kommunen där vi varit en naturlig 
samarbetspartner för kommunen. 

Under året har vi börjat titta på hur vi som 
stiftelse kan bidra till både integrationen av 
såväl nyanlända som behöver komma ut i 
arbetslivet som långtidsarbetslösa som behöv
er komma tillbaka. Detta görs genom t.ex. 
samarbete med arbetsförmedlingen och 
kommunens funktion "Vägvalet" genom att 
försöka ta emot ett flertal praktikanter. 

Ekonomisk hållbarhet 

Vi tar ett samhällsekonomiskt ansvar genom 
att betrakta våra fastigheter som långsiktiga 
investeringar. En förutsättning för det är att vi 
genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, gen
om bra skötsel och genom att utveckla 
attraktiviteten i våra bostäder och lokaler också 
skapar en stabil ekonomisk utveckling. Det 
skapar handlingsfrihet och möjligheter att 
bygga nya bostäder och lokaler. 

6 

Miljöansvar 

Klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet som 
vi måste börja att förhålla oss mycket mer till. 
Som ett kommunalägt företag finns en styrka i att 
kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har betydelse 
för klimatet i stort, men också för lokalsamhället, 
liksom för vår och våra hyresgästers ekonomi 
och välmående. Som ett steg i detta har vi ett 
samarbete med företaget Ticspac där de på vår 
bekostnad sätter upp miljövänliga avfallspåsar 
och soptunnor till hundägare för att både värna 
om miljön och för att förbättra utemiljön ute i våra 
bostadsområden. 

Att involvera hela organisationen, både medar
betare och hyresgäster, och se till helheten utgör 
en stark framgångsfaktor, vilket vi behöver börja 
arbeta ännu mer med framgent. 

Samverkan och utbyte med olika intressenter 

Vi vill bl.a. på detta sätt förmedla vårt affärs
mässiga samhällsansvar till våra ägare, samar
betspartners, kunder och andra intressenter. 
Våra intressenter påverkar och påverkas av 
företagets sätt att agera. Därför vill vi också 
utveckla ansvaret ytterligare. Tillsammans kan vi 
ta ett ännu större ansvar genom att vara ett 
föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra 
dialog och samarbeta. 

Våra samarbeten och nätverk är många på såväl 
lokal, regional som nationell nivå. Utbyte av 
ideer, nya infallsvinklar, åsikter och intressen tas 
varje dag i beaktande när vi arbetar med att göra 
Tingsryd till en attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i. 

Bra arbetsmiljö 

Vi värderar våra medarbetare högt och utan 
deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. 
Därför är det en förutsättning att våra 
medarbetare trivs och mår bra. Det är då man 
känner engagemang och vilja att utföra ett bra 
arbete som utvecklar både företaget, kommunen 
och den dagliga verksamheten ute bland våra 
hyresgäster på såväl kort som lång sikt. Detta är 

· av största vikt i vårt kommande utvecklings
arbete för att skapa en attraktiv arbetsplats med 
medarbetare som trivs. 
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Energispararbetet 

Efter det att SABO:s Skånealternativets energi
utmaning för att spara 2,5 % per år upphört 
2016 har Stiftelsen fortsatt att arbeta efter 
samma målsättning som tidigare. Stiftelsen har 
till och med 2017 sparat 23,9 % vilket är 
oförändrat jämfört med 2016. Under 2017 har 
Stiftelsen haft lägre vakansgrad vilket påverkar 
energiförbrukningen genom ökad förbrukning. 
Stiftelsen hade en energiförbrukning på 155 
kWh/m2 2007 som minskat till 120 kWh/m2 

2017. 

Två solcellsanläggningar, 7 kW har installeras 
på Bygdegårdsvägen i Rävemåla och Krok
vägen i Konga. Vi kommer att fortsätta utbygg
naden av våra solcellsanläggningar under 
2018. I nuläget har vi solceller med en effekt på 
54kW installerade på olika fastigheter i Tings
ryd, Ryd, Konga och Rävemåla. Under 2017 
installerades 14 kW och under 2018 är 10 kW 
inplanerat än så länge. 

OVK-besiktningar och tillkommande åtgärder 

Energiförbrukning 2007-2017 
• Tlngsrydsbostäder 

energiförbrukning 
• Genomsnitt 

Skåneinitiativet 

160 
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140 

130 

120 

110 

100 

143 140 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Energiförbrukning 2007-2017 

- Genomsnlll SABO-företagen 2016 

- Tlngsrydsbostäder 2017 

har utförts i ett stort antal fastigheter i hela 1so -t--....,-= ------- - ---------1 

kommunen. Arbetet fortsätter 2018. 

Utbyte till LED-belysning i allmänna utrymme, 
bland annat tvättstugor, trapphus och källare 
sker fortlöpande. 

Det kommer ske en inventering av cirkulations- 120 , - - --- - ~;;;::::;;..._;;;;;:;;;;::::::=-----,.:.=~ 

pumparna i fastighetsbeståndet där gamla 
oreglerade pumpar efterhand kommer att bytas 11 o +--- --- - ----------1 

ut till nya tryckstyrda pumpar med varvtals-
reg lering. 1 oo _.____.__..__---'-___. _ __,_____,_ _ _.___.__..__---'-___. 

I samband med att vi installerar effektivare be
lysning och byter ut äldre tvättmaskiner mot 
nya energisnåla kommer vi även att se över 
våra huvudsäkringar på fastigheterna. Då 
effekten ändras drastiskt vid byte från gammalt 
till nytt har många nätanslutningar blivit över
dimensionerade. 

Under år 2018 kommer det planerade energi
spararbetet att fortsätta med ny energi i 
samarbete med Tingsrydsbostäder AB:s nye 
energi ingenjör. 

2007 

7 

2009 2011 2013 2015 2017 



170

Org.nr. 829500-1534 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Ekonomi 

Stiftelsen visar ett resultat på 4 768 tkr för verk
samhetsåret 2017 (2 255 tkr). Det allmänna ut
hyrningsläget har sett över hela året varit väldigt 
bra, ökningen i hyresbortfallet beror till stor del 
på en viss tröghet i uthyrningen av det nybyggda 
lägenheterna i Väckelsång. Hyresbortfallet har 
ökat från 1 473 tkr till 1 552 tkr, i hyresbortfallet 
ingår även hyresrabatter. Resultatet har på
verkats positivt av betydligt lägre kostnader för 
räntor. Borgensavgiften till Tingsryds kommun är 
fortsatt 0,5 %. 

I resultatet finns en engångsintäkt på ca 3 mkr 
som avser försäkringsersättning för det brand
skadade taket på Ebbalyckevägen i Tingsryd. I 
samband med detta har en nedskrivning på 1, 1 
mkr gjort på grund av det förstörda taket och 
lägenheten. 

Kostnader för planerat underhåll har minskat 
med 0, 1 mkr till 7,7 mkr. Detta ligger i nivå med 
den ökade nivån som togs fram i budgeten för 
2017 jämfört med tidigare år. Kostnader för 
reparationer har bara ökat med 0,2 mkr under 
2017. Total kostnad för reparationer på 61 kr/m2• 

Räntekostnaderna har fortsatt att minska under 
2017 med 1,2 mkrtill 3,7 mkr, detta beroende på 
det historiskt låga ränteläge som just nu råder. 
Stiftelsen balansomslutning är på 320 020 tkr. 

Soliditet 

Det har varit en positiv utveckling av Stiftelsens 
solid itet, den har ökat frän 13,3 % till 14,7 % 
vilket är en ökning med 4,9 % på fem år. Mellan 
2009 och . 2017 har Stiftelsen investerat för ca 
186 mkr i större och mindre investeringar, av 
detta har Stiftelsen självfinansierat ca 68 %. 

Likviditet 

Stiftelsen har en checkkredit på 1 0 Mkr hos 
Swedbank. Vid årets slut har Stiftelsen inte 
behövt utnyttja den. Stiftelsen har en likviditet 
på 7,2 mkr vid årets slut. De långfristiga 
skulderna uppgick vid årets slut till 254,3 mkr. 
Genomsnittsräntan uppgick till 1, 15 %, vi ser en 
sänkning av denna under 2018. 

8 

lntäktsfördelning 2017 
• Bostäder 84, 1 % 
• Garage 1,0 % 
• Sålda tjänster 1,2 % 
a Finansiella intäkter o, 1 % 
• övriga intäkter 0,2 % 

• Lokaler 7,5 % 
• Tillval 1,4 % 
El Ersätln. Hyresgäster 0,4 % 
• Försäkringsersätlning 4,2 % 

84% 

Kostnadsfördelning 2017 
• Taxebundna kost. 24,4 % 
CReparationer 7,8 % 
c Försäkrlngsskador 1,0 % 
• Avskrivningar 19,5 % 
m Räntekostnader 7, 7 % 

8% 4% 

1% 1% 

• Fastighetsskötsel 13,9 % 
• Underhåll 12,1 % 
• Fastighetesskatt 1,4 % 
• Administration 8,4 % 
• övriga kostnader 3,7 % 
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Framtiden 

Under 2018 kommer Stiftelsen efter att 
stadgeändringarna nu gått igenom att försöka 
sälja vissa fastigheter för att frigöra kapital så att 
byggandet av fler bostäder kan ske inom en snar 
framtid. 

Stiftelsens samtliga fastigheter ska vara an
slutna med fiber senast 2020, detta arbete 
fortlöper enligt den tidsplan som satts upp. 

Stiftelsen kommet att fortsätta att aktivt arbetat 
med en minskning av energibehovet via olika 
energisparåtgärder och olika energieffekt
iviseringar. Resultatet av detta arbete innebär en 
betydande minskning av energianvändning och 
därmed också utsläpp av växthusgaser. 

Arbeta aktivt för att nå en ekonomisk ställning 
som medger utveckling och investeringar utan 
ägartillskott, genom att arbeta på att driftseffekt
ivisera och underhålla våra fastigheter väl. Ta 
genomtänkta och affärsmässiga beslut vid 
investeringar, att utveckla och bibehålla vår 
kompetenta personal samt genom att spara 
överskottsresultat under goda år för att sedan 
investera och nyttja dessa medel vid sämre tider. 

Stiftelsen bedriver en aktiv bevakning av 
utvecklingen på räntemarknaden som i 
nuläget är väldigt gynnsam. Vi gör en 
kontinuerlig uppdatering av låneportföljen allt 
enligt den av styrelsen antagna finansierings
policyn. Syftet med en aktiv finansierings
strategi är att stiftelsen inte ska utsättas för 
onödiga och oförutsedda risker, men också 
för att skapa förutsättningar för en god och 
stabil framtida ekonomi. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserade vinstmedel: 15 506 tkr 
Arets vinst 4 768 tkr 

Totalt kronor 20 274 tkr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras 
i ny räkning. 

Resultatet av Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
verksamhet samt dess ekonomiska ställning 
framgår av följande resultaträkning, balans
räkning och kassaflödesanalys. 

Grundfond Reservfond !övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 
Eget kapital 2017-01-01 

Arets resultat 
- - -

Eget kapital 2017-12-31 

Intäkter 
Resultat 
Underhåll 
Driftskostnader 
Ränte kostnader 
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 

Investeringar 
Balansomslutning 
Soliditet 
Flyttningsfrekvens 

2 282 20 199 15 506 37 988 - ----- ------ --- -·- ---·· --- ----- --- ··---
0 0 4 768 4 768 

__ 2 2821 20 .. 199 ~o 2J~I 42155 

Fem år i sammandrag 

2017 2016 2015 2014 2013 

72224 69 241 70 641 66433 64 938 
4 768 2 255 2 814 2254 564 

-7 748 -7 880 7632 6638 10 116 
-32 505 -32 471 31 831 29 510 30244 

3 703 4 917 6124 6 918 7 363 
14694 17 042 16119 16 331 10 498 

21 791 16 971 15 746 12 882 7 708 
320 020 308 599 303 269 297 071 292 764 

14,7% 13,3% 12,5% 11,1% 9,9% 
20,0% 18,0% 20,7% 20,5% 20,6% 

Nyckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper. 
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RESUL TATRÄKNING (tkr) 

not 2017 2016 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 5,6 67 927 66 593 

övriga förvaltningsintäkter 7 4 297 2 648 
Summa nettoomsättning 72 224 69 241 

Fastighetskostnader 
Underhållskostnader 8 -7 748 -7 880 

Driftskostnader 9 -32 505 -32 471 

F astighetsskatt -875 -836 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -11 362 -10 880 

Nedskrivningar -1100 -821 

Bruttoresultat 18 634 16 353 

Centrala administrations- och 10, 11 -5 395 -6 392 

försäljningskostnader 

Rörelseresultat 13 239 9 961 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 2 

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 75 84 

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 703 -4 917 

Borgensavgift -1 225 -1 226 

Summa finansiella poster -4 851 -6 057 

Resultat efter finansiella poster 8 388 3 904 

Bokslutsdispositioner 
Avsättning periodiseringsfond -1 644 -976 

Resultat före skatt 6744 2 928 

Skatt på årets resultat 12 -1 976 -673 

Resultat 4768 2255 

10 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 299 776 288 335 
Markanläggningar 14 532 607 
Inventarier 15 5 330 5270 
Pågående ombyggnationer 16 2 251 1 491 
Pågående nybyggnationer 16 0 2 857 
Summa materiella tillgångar 307 889 298 560 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 17 40 40 
Andra långfristiga fordringar 17 219 227 
Summa finansiella anläggningstillgångar 259 267 

Summa anläggningstillgångar 308148 298 827 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kund- och hyresfordringar 782 774 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 18 3 851 484 
Summa kortfristiga fordringar 4633 1 258 

Kassa och bank 19 7 239 8 410 

Summa omsättningstillgångar 11 872 9772 

Summa tillgångar 320 020 308 495 

11 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grundfond 2282 2282 
Reservfond 20199 20 199 

Summa bundet eget kapital 22481 22 481 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 15 506 13 251 
Arets resultat 4 768 2 255 

Summa fritt eget kapital 20 274 15 506 

Summa eget kapital 42 755 37 987 

Obeskattade reserver 20 5 415 3 771 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 3 016 3 334 
Uppskjuten skatt 2 1 792 1 398 
Summa avsättningar 4808 4 732 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 21 193 000 160 000 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 21 61 270 88172 
Förskottsbetalda kundfordringar 3 586 3 576 
Leverantörsskulder 5 713 6 758 
Skatteskulder 332 379 
övriga kortfristiga skulder 22 1 260 1 382 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 23 1 881 1 738 
Summa kortfristiga skulder 74042 102 005 

Summa eget kapital och skulder 320 020 308 495 

12 
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KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 

Not 

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

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

lnvesteringsverksamhet 
Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier 
Förändring 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 

13 

2017 

8 388 
12 462 
-1 900 
18 950 

-3 375 
-1 061 
14 514 

-20 938 
-853 

8 
0 

-21 783 

96172 
-89 972 

-102 
6 098 

-1171 

8 410 

7 239 

2016 

3 904 
11 701 

-594 
15 011 

-141 
2172 

17 042 

-15 836 
-1 135 

-18 
0 

-16 989 

58476 
-58 372 

-104 
-104 

-51 

8461 

8 410 
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Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar.I anskaffnlngsvärdet Ingår 
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som fastigheter har skillnaden I förbrukningen 
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 
komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad I resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället I då rådande prisnivå. 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nyttjandeperiod 
5-10 år 
5-10 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader: Nyttjandeperiod 
-~m~ 100~ 
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 40-50 år 
- Hissar, ledningssystem 15-25 år 
- övrigt 10-50 år 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 
andra företag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärda. 
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärda beräknas återvinnings
värdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

14 



177

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Poster i ut/linds/< valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Redovisning i och borltagande från balansrlil<ningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffnlngsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsällningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses 
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och 
värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte
metoden. 

Ersättningar till anställda 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som 
skuld. 

Förmånsbestämda planer 
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012: 1. 

Planer för vilka penslonspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att 
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten 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 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas 
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - f(jpande räkning 
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och 
material levereras eller förbrukas. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när 
arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). 

Färdigställandegraden beräknas som utfört arbete 

Ränta och utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

Koncernbidrag och aktieägarfil/skott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i 
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

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

2017-12-31 Not Skattemässigt restvärde Skillnad Arets skillnad Total skillnad Bokföringsmässigt restvärde 

Tillgångar 
Fastigheter 13 291 537 6 353 1 887 8 240 299 777 

Summa Tillgångar 291 537 6 353 1887 8240 299 777 

Avsättningar 
Ueeskjuten skatt 1 398 42 352 1 792 
Summa avsättningar 1 398 42 352 1 792 

2016-12-31 Not Skattemässigt restvärde Skillnad Arets skillnad Total skillnad Bokföringsmässigt restvärde 

Tillgångar 
Fastigheter 
Summa Tillgångar 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

13 282 804 6164 
282 804 6164 

1 356 0 
1 356 0 

Uppskattningar och bedömningar 

189 6 353 
189 6 353 

42 1 398 
42 1 398 

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 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. 

17 

289157 
289157 



180

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Personal 2017 

Medelantalet anställda 20 
SUMMA- 20 

2016 

22 
22 

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

från VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 

Av antalet anställda är 5 kvinnor (25,0 %) och 15 män (75,0 %). 

Av styrelsens totala antal ledamöter (5) är 1 kvinna. övrig företagsledning en kvinna (1 kvinna) 

Det totala antalet sjukfrånvaro uppgick 1,61 % (3,05 %) av ordinarie arbetad tid. Av dessa består 

11,8 % (11,4 %) av långtidssjukskrivningar (längre än 60 dagar). 

Not5 
Hyresintäkter 2017 2016 

Bostäder 61 874 60 579 
Lokaler 5 767 5 684 
Garage 827 827 
Tillval 1 011 976 
SUMMA ·-

69479 68066 

Not6 
Hyres bortfall 2017 2016 

Bostäder -1 053 -980 
Lokaler -355 -329 
Garage -108 -109 
1-iyresrabatter -36 -55 
SUMMA - --"1.552 -1 473 

-
-- .,_ ----

Not5 och 6 
Hyresintäkter netto 2017 2016 

Bostäder 60785 59 544 
Lokaler 5 412 5 355 
Garage 719 718 
Tillval 1 011 976 
SUMMA -- ----- - - - -- 67927 ··•--- 66593 
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Not7 
Övriga förvaltningsintäkter 

Ersättning från hyresgäster 
Återvunna hyror 
Reavinster maskiner 
Sålda tjänster 
Försäkringsersättning brand 
Qv_riga_ in_t~kter 
SUMMA 

Not8 
Underhållskostnader 

Bostäder 
Lokaler 
Utomhus 
Gemensamt underhåll 
SUMMA _-- --

Not9 
Driftskostnader 

Fastighetsskötsel, personalkostn. 
Fastighetsskötsel, övr. kostnader 
Kostnader för tillval & bostadsanp. 
Uttagsskatt 
Reparationer 
Vatten 
Fastighetsel 
Uppvärmning 
Sotning, rensning ventilation 
Obligatoriska besiktningar 
Sophantering, miljöavgift 
Försäkringskostnader 
Försäkringsskador 
Avskrivna fordringar 
Befarade kundförluster 
Hyressättningsavgift/boinflytande 
Fiberanslutning/kabel-TV 
Pensions kostnader 
summa'=:~_ 

Not10 
Centrala administrations-
och försäljningskostnader 
Personalkostnader 
övriga kostnader 
Summa -

19 

2017 2016 

257 229 
127 78 

0 135 
876 1 879 

3 027 0 
10 327 

4297 2 648 

2017 2016 

-4 697 -3 845 
-93 -69 

-1 666 -1 798 
-1 292 -2 168 

-- ., ' 

-7 748 -7_880 

2017 2016 

-5 763 -6444 
-1 978 -2 334 

-457 -405 
-1168 -1 276 
-4 988 -4 757 
-3 854 -3 893 
-2 415 -2 334 
-7 651 -7 367 

-98 -115 
-207 -391 

-1 652 -1 677 
-387 -366 
-641 -90 

-83 -108 
-98 -88 

-153 -151 
-754 -519 
-158 -156 

:-c325Ö5 .~32471 

2017 2016 

-3 100 -3 776 
-2 295 -2 616 
-5395 I ... 6.392 --_- - - -
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Not11 
Arvode och ersättningar till revisorer 2017 2016 

PwC, [Björn Bergljung] 
Revisionsuppdrag 58 40 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 11 77 
KPMG, [Michael Johansson] 
Revisionsuppdrag 35 0 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i 
enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Not12 
Skatt 2017 2016 

Skatt årets resultat -1 085 -657 
Skatt hänförlig till tidigare år -497 26 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader -394 -42 
SUMMA .. -1 976 .:573 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2017 2016 

13 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 444 721 432 972 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 23 035 11 749 
Försäljningar/utrangeringar -1 200 0 
Summa anskaffningsvärden 466 556 444 721 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -151 700 -141 642 
Försäljningar/utrangeringar 100 0 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -10 494 -10 058 
Summa avskrivn. enl. plan -162 094 -151 700 
Ackumulerade nedskrivningar -4 686 -3 865 
Försäljningar 0 0 
Arets nedskrivningar 0 -821 
Summa nedskrivningar -4 686 -4 686 

Redovisat värdevid årets slut 299 776 288 335 
Taxeringsvärde byggnader 207 994 207 994 
Taxeringsvärde mark 39148 39148 
Totala investeringsbidrag 14 758 14 758 

14 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -894 -819 
Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar -75 -75 
Summa avskrivn. enl. plan -969 -894 

Redovisat värde vid årets slut .532 607; 

15 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 12 893 17 412 
Nyanskaffningar 853 1135 
Utrangeringar 0 -5 654 
Summa anskaffningsvärde 13 746 12893 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -7 623 -12 499 
Utrangeringar 0 5 623 
Arets avskrivn. enl. plan -793 -747 
Summa avskrivn. enl. plan -8 416 -7 623 
.Redovisåtvärde vid årets slut 5.330 5 270, 
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Not 2017 2016 

16 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 1 491 11 
Nyanskaffningar 6237 12 045 

Om klassificeringar -5 477 -10 565 
Redovisat värde vid årets slut 2 251 1491. 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 2 857 250 
Nyanskaffningar 10453 2 607 
Om klassificeringar -13 310 0 
R~doyisåt värde vid årets slut 0 2857 

17 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 219 227 

Summa 259 267 

18 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 0 0 

Förutbetalda försäkringar 311 341 

Qvri~a upplupna intäkter 3 540 143 

Sumfua. 3851 484 

19 Kassa och bank 

Bank 6483 6 811 

Plusgiro 756 1 599 

summa 7239 8410. 
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Not 2017 2016 

20 Obeskattade reserver 
Avsatt räkenskapsår 2013 232 232 

Avsatt räkenskapsår 2014 989 989 

Avsatt räkenskapsår 2015 1 574 1 574 

Avsatt räkenskapsår 2016 976 976 

Avsatt räkenskapsår 2017 1 644 0 

Totälttill • kreditinstitut 5415 3771 

21 Skulder till kreditinstitut 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 61270 88172 

Summa 61 270 88172 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 

5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 193 000 160 000 

Summa 193 000 160 000 

Totalt till kreditinstitut 254270 248172 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 26270 1,20 10,3 

2018 35 000 1,83 13,8 

2019 61 000 1,93 24,0 

2020 47 000 0,64 18,5 

2021 50000 0,67 19,7 

2021 35 000 0,66 13,8 

Tot. 254 270 1,15 100,0 

Normalt förnyas lånen genom omskrivning. 

22 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 230 294 

Arbetsgivaravgift 600 607 

Uttagsskatt 264 304 

Personalens källskatt 166 177 
~- - -- --

surnmä 1 260 1382 
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Not 

23 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Upplupna löner 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Särskild löneskatt och avkastningsskatt 
Upplupna räntekostnader 
övri~a ~pplupna kostnader 
,sununa 

24 Ställda panter och eventualförpliktelser 

Fastighetsinteckningar 
Ansvarsförbindelser Fastigo 
Surtifua 

2017 

35 
599 
229 

57 
285 
676 

1881 

12 584 
0 

12 584 

26 Upplysningar avseende uppställningsform för resultaträkningen 

Vi har valt att tillämpa FastBAS uppställningsform för resultaträkningen. 
FastBAS utarbetas i samarbete mellan SABO och Fastighetsägarna. 
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2016 

66 
589 
226 
137 
474 
246 

1738 

12 584 
130 
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