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Degerforsbyggen AB 2015

VD har ordet

fu ZOtS har varit håindelserikt med flera ombyggnader och renoveringsarbeten i vårt
fastighetsbestand.

Kommunens befolkning har under det senaste kalenderåret ökat med,I2personer till 9 543 st
per den 3l december 2015. Befolkningen har ökat de senaste tre åren vi*et är mycket positivt
även om vi ännu inte vet om det blir en bestående trend.

Vart lägenhetsbestånd bestod vid årsskiftet201512016 av totalt781 lägenheter varv 690 st i
Degerfors, 60 st i Svartå och 31 st i Åtorp. Dessutom hyr vi ut och ftirvaltar 18 lägenheter åt
Degerfors kommun vid Medborgargatan 19.

Den 3l december 2015 hade vi 15 lediga lägenheter på ett totalt bestånd av 781 lägenheter,
vilket motsvarar en vakansgrad på I,9 o/o. Motsvarande vakansgrad ftir 2014 vid,s¿ülma
tidpunkt var 4,7 %ó.

Inom Degerforsbyggen AB fürvaltar vi också 16 212 kvm butiks- och kontorslokaler och dess
uthymingsgrad ?ir 78 %. Dessutom ftirvaltar vi kommunala fastigheter om totalt 59 4l2kvm.

Degerfors har en åldersstrukfur där 26,3 (25,6) Yo ar öv¡.lr 65 är,jämfrrt med riket där 19,6
(19,1) Yoär över 65 år (dec 2013).

Medelåldern i Degerfors är 45,7 (45,7) år j¿imfttrt med riket som är 41,2 (41,2)år (dec 2013).
Detta innebär att efterfrågan på centrala lägenheter med hög tillgåinglighet ¿ir Átor.

Vi har under året utftirt reparationer och underhåIl i afftirsområde Bostäder ftir 9,8 mkr och
utftirt fastighetsskötsel ftir 4,4 nkr.Investeringarnaiaffrirsområde Bostäder har uppgått till 1l
miljoner.

Vi har under året utftirt reparationer och underhåll i afftirsområde Kommunfastigheter ftir 6,5
mkr och utftirt fastighetsskötsel ftir l,2nú<r.

Under december 2014 tr'âffade vi ett avtal med hyresgästftireningen om 2015 års hyror. Avtalet
innebar en generell hyreshöjning med 0,95 vofrån I januari 201s.

Vi är glada ftir att ha fätt medverka till att Degerfors har fått en ny brandstation som tillgodoser
dagens krav på god arbetsmiljö och ger bättre tekniska ftirutsättningar. Dessutom har arkitekten
lyckats optimera byggnadens storlek och skapat ett estetiskt tilltalande utseende.

.Ä¡ets resultat ftire bokslutsdispositioner visar en vinst på 6 000 kkr mot budgeterat 3 6g0 kkr.

Under året har vi anställt en ny bovåird.

Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare für ett gott arbete under året. Jag vill också tacka
vara många samarbetspartners, ftir att ni hjälper os utt skapa goda boendemiljãer och bra
lokaler ftir våra hyresgäster.

Kjell Hultgren
VD
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Fö rvaltnin gsberättelse

Sfyrelse
9rdinarie ledamQter
Gert Ove Törnros (ordftirande)
Mauri Sukuvaara (vice ordftirande)
Anita Bohlin-Neuman
Björn Nordenhaag
Annika Engelbrektsson
Marianne Högberg
Lennart Johansson
Kjell Hultgren (VD)
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Suppleanter
Simon Petersson
Ingvar Eriksson
Tuula Bäckman
Johan Linder
Mary-Ann Landberg
Ella Jansson
Rurik Norrman
Tomas Nyberg, ekonomichef Degerforsbyggen AB

Suppleant
Peter Söderrnan, auktoriserad revisor

Styrelsen har under året hållit 7 protokollftirda sammanträden.

Verkståillande direktör
Kjell Hultgren

Revisorer
Ordinarie
Hans Olsson, auktoriserad revisor
Annika Blomgren, lekmannarevisor
Barbro Vindahl, lekmannarevisor

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet
Bolaget skall äga och hyra ut bostäder och lokaler i första hand i flerbostadshus, att tillgodose de

kommunala verksamheternas behov av lokaler samt vidta erforderliga åßgarder ftir att underlätta
den kommunala ntiringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed fürenlig verksamhet.

Marknadsandel
Av den totala marknaden ftir bostäder, exkl småhus, på ca 108 000 kvm äger

Degerforsbyggen AB ca 50 %.

Fastighetsbestånd
Af fÌirsområde bostäder
Fastighetsbeståndet für aff?irsområdet bostäder innefattar 781 (781) lägenheter, 115 (112)
lokalkontrakt och497 (497) garage, carport och bilplatser.

Fastighetsbeståndet kan även uttryckas i begreppet vägd area. Vägd area innebtir hela ytan ftir
bostäder och lokaler, en tredjedel av yta ft)r varmgarage och 5 m2 per kallgarage.

Den sammanlagda vägda arean ftir affÌirsområdet bostäder åir fördelad enligt ftiljande:
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Bostäder
Lokaler
Garage

Totalt

Större investeringar under året har varit:
Byte tak V. Jannelund 17 B
Rotrenovering Odelbergsvägen 3 I
Omb. lägenheter "Muttern" Skolgatan II
Omb. kontor till bostäder. Storgatan l8
Byte ftinster. Bergsgat an 2'10
Byte våirmevåixlare och termostatventiler
Byte termostatventiler. Odelbergsvägen 23-3 |
Utvåindig målning Bruksgatan 3

Utvändig målning Bruksgatan 5

Byte tak. Skogsdungen. Bj örklundsgatan
Dråinering husgrund. Letälvsvägen 5

Byte porttelefoner. Medborgargatan 8- I 4

Byte tak. Sandgatan 19

Utvändig målning. Odelbergsv agen 2l
Inköp elbil

29ts
50 649
162r2

937

2014
50 649
16212

937

29t3
50 057
16 360

937

20\2
50 057
16 409

937

20tl
50 057
t6 339

888

67 798 67 798 67 354 67 403 67 284

Aff Ìirsområde kqmmunfasti gheter

Fastighetsbeståndet für aff?irsområdet kommunfastigheter innefattar 59 412 m'(61 889).

Investeringar
AffÌirsområde bostäder

Investeringar under året uppgår till 11 001 tkï (22 027 tþ. Pågående investeringsarbeten som

överföres till kommande år uppgår till 6 991 tk (822 tkr)'

209 tkr
163 tkr
394 tkr

6 107 tkr
609 tkr
395 tkr
151tkr
169 tkr
294 tkr
286 tl<r

395 tkr
314 tkr
802 tkr
111 tkr
276fkr

Hyresutveckling
Fðr år 2015 höjd;s hyran enligt överenskommelse med Hyresgästftireningen med0,95 o/o

från l januari.

Outhyrda lägenheter
Antalät outhyrdu bostadslägenheter var vid ingangen av räkenskapsåret 32 st (48) och vid

utgången 14 st (32). Den uteblivna intåikten för bostadslägenheterna uppgår år 2015 till
I371tl.r (2244tfu).

Vakanta lokaler
Antalet vakanta lokalytor var 3 243 kvm (3 657 kvm) den I januari2}ls och 3 511 kvm

(3 53Skvm)den3l dec 2}ls.Denuteblivnaintäktenftirlokalernauppgårår2015till
1 356 tkr (1 002 tkr).

Kt4
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Resultat

Resultatet ftire bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst pä 5 954 tkr (vinst 3 595 tkr)
Resultatet har fürdelat sig på affÌirsområdena bostäder vinst 6 000 tkr (vinst 3 579 tl<r),

kommunfastigheter 0 tkr (0 tkr) sidoordnad verksamhet ftirlust 46 tkr (vinst l6 tkr).

F'ramtida utveckling

Vakansgraden har under 2015 varierat mellan 1,8 - 4,1 Yo für hela beståndet vilket är lägre än de

senaste åren. Vakanserna har även minskat i Svartå och i Ä'torp.

Bolaget skall fortsättningsvis vara aktivt och arbeta för att skapa attraktiva och trygga
boendemiljöer. Det kan ske genom att ftirbättra belysningen utomhus, ta bort buskar som ger mörka
partier, ftirbättra städningen både i trapphus och utomhus mm.

Vi jobbar kontinuerligt med att försöka sänka driftkostnaderna genom olika energibesparande

åtgtirder. Dessa åtgåirder ftiljs upp beträffande beråiknat och verkligt utfall. Vårt mål är att minska

energikostnaderna i bostäderna med 20 %till àr 2016 med utgangspunkt frän2007 års våirden. Vi
har sedan 2007 minskat vår normalårskorrigerade ftirbrukning av värme och varmvatten samt

fastighetsel med 10,4 % (9,7%).

Finansiella risker

Bolaget är exponerat ftir råinterisker, risker ftir kreditftirluster samt risker ftir anläggnings-
/fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy,
systematisk kreditbedömning samt fullvåirdesfürsåikring av fastighetsbeståndet.

Den ränteriskexponering som bolaget har i sin balans- och resultaträkning och som påverkas av

ränteftirändringar, framftir allt genom bolagets kontinuerliga upplaning, bestående i huvudsak av

ftirlåingningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida råinteriskexponeringar i form av

nyinvesteringar, men även balansrÊikningsposter och makro-exponeringar, har bolaget valt att

löpande hantera med hjälp av ränteswapar.

Denna ränteriskexponering hanteras som en helhet, i en portftilj bestående av krediter,
ränteswapar och övriga ränteriskexponeringar. Hur denna hantering sköts och vilka regler,
ramar och nyckeltal som gäller, styrs i sin helhet av bolagets finanspolicy. Att detta
policydokument fiiljs och att relevanta nyckeltal tas fram, kontrolleras i en manatlig
rapportering.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

ffi"*" har haft ett extra styrelsemöte ftir att diskutera bostadsfìirsörjningen inom kommunen'

Nytt elavtal har tecknats med LOS Energy AB'

Ett antar energisparåtgzirder har genomforts som närvarostyrd berysring i trapphus och utbyte till

energieffektivare belysning samt byte av ventilationsaggregat somsaknade värmeåtervinning'

Dessutom fr* ut*"liirrg 6, tty*i"g och övervakningtytts ut i flera byggnader'

Förhandling med hyresgästftireningen angåe1de n-v1hvro1 fot 2016 goromftirdes i december'

n ruitut.t ù'1.u 
"r, 

twt.ítttijning tnãd 0,50 yo fran I januari 2016'

Affü{so{nråde bo städer

Utsett Burgers Vaxîoch miljö som ny entreprenör för skötsel av utemiljön'

Utsett Maskinringen Örebro län, ekonomisk forening som ny entreprenör ftir snöröjning

Påbörjat byte av hiss vid Medborgargatan 1

PåbörjatombyggnadavkontortillbostädervidMedborgargatanl

Fasadmålning vid Bruksgatan 3 och 5 i Svartå

Fasadmålning vid Odelbergsvãgen 2l

Byte porttelefoner vid Medborgargatan 8-14

Byte tak V. Jannelund 17 B

Byte fönster vid Bergsgatan

Byte tak vid Sandgatan 19

Renoveringsåtgåirder i 123 (154) lägenheter har utforts vilket motsvarar 15'7Vo (19'7o/o) av

lägenhetsbeståndet.

vi har under året haft inflyttning i 150 (165) råigenheter och utflyttning i 133 (153) st inklusive

omflyttnig i eget bestand.

Två (två) lokalhyresgäster har flyttat in och ffra (en) har flyttd ut'

vatrenforbrukningen under året blev g6 726 (s1 028) kbm vilket motsvarar t 264 (l 216) lit per

kvm och fu.

Förbrukningen av fastighetsel blev I g44266 kwh. Den genomsnittliga fastighetselftirbrukningen

fttr 2015 var 17 (15) kwhlkvm AtemP'

rvl
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Graddagskorrigerad energiftirbrukning ftir uppvåirmning har minskat med ca 7 %till102 (109,7)

kWh/kvm j¿imfttrt med2014 (exkl Hagvägen).

AffÌirsområdg kommunfasti gheler
Inköp av Bruket 9:19 med adress Liavägen 16

Påbörjat ombyggnad till bostadsrum vid Odelbergsvägen 33

Invändigt underhåll vid Brukets skola. Byte golv, målning och ny belysning.

Ny Brandstation har tagit i bruk

Bef Brandstation har sålts

Fd Badhuset har sålts

Fd Letälvsskolans lab har sålts

Fd Lärarbostaden i svartå har sålts

Utredning av ny ventilation i Nämndhuset

Nya markiser vid Shömtorpsskolan

Nya markiser vid Parkskolan

Ny ventilation vid Parkskolans gymnastiksal

Nytt tak vid Parkskolans gymnastiksal

Nya radiatorer vid biblioteket i Folkets Hus

Nya lås (taggar) och larm vid Möckelngymnasiet

Nya lås (taggar) vid ftirskolan Junibacken

Graddagskorrigerad energiftirbrukning för uppvåirmning blev 6 701 (6 902) MWh exkl Ätorp skola.

Vanenftirbrukningen under året har minskat med l5 % (ökat 19 %) till 28 669 (34 924)kbm vilket
motsvarar 543 (574) lit per kvm och âtr pga sålda fastigheter.

Förbrukningen av fastighetsel blev 3 431361 kWh. Den genomsnittliga fastighetselftirbrukningen

fttr 2015 var 65,1 kWhlkvm Atemp.
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Hyresintåikter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

Afftirsområde bostäder
Vägd area

Räntekostnad
Rtintenetto
Avskrivningar
Drift- och underhålll
Fastighetsskatt
Langfristiga lan
Soliditet

7(30)

Väsentliga händelser efter råikenskapsårets utgång

Några väsentliga hÊindelser efter rÈikenskapsarets utgang fram till undertecknande av
årsredovisningen bedöms ej ftireligga.

Ägarfìirhållanden

Degerfors kommun bildade 1995-12-28 en till rcO % ägd bolagskoncern dåir

DEGERFORSBOLAGEN AB är moderbolag.

DEGERFORSBYGGEN ägs till 100 % av DEGERFORSBOLAGEN AB (org.nr. 556526-4289).

Flerårsjämftirelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm
krlkvm

%

20ts
67 798

77
77

133
554

11

3 143
8,4

2014

84
84

l3l
556

9

3 r99
6,1

2015
tkr 93 050
tkr 5 954
tkr 254123
st 14

% 8,4
% 4,4
% 28,0

2014
92 4s2
3 595

250 164
t4

6,1

3,7
23,4

2013
90 044
I 359

255 759
15

4,6
3,3

ll,6

2013
67 354

t04
104
126
550

15

3 306
4,5

2012*
86 830
I 996

2s6 346
l5

4,1

3,7
19,2

2012*
67 403

111

111

t04
s62

10

3 425
4rr

20ll*
85 305
I t99

254 807
15

3,3
3,6

r4,3

2OTI*
67 284

119

tt9
103

549
t2

3 444
3,3

67 798

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

*Uppgiftema i flersårsöversikten har ej räknats om vid övergång till K3-regelverket, med
hänvisning till K3 p.35.3 och35.32

I
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Förslag till vinstdisposition

Till årsståimmans ftirfogande står ftiljande vinstmedel:

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
,A¡ets vinst

Styrelsen ftireslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny råikning överftirs

8(30)

ll 524 000
-6 074 940
5 954 374

kronor n 403 434

tt 403 434

kronor ll 403 434
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Resultaträkning

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Övriga ftirvaltningsintäkter
Driftbidrag
Aktiverat arbete ftir egen råikning

övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Material och tjänster
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Fastighetsskatt
Övriga extema kostnader
Personalkosûrader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläg gningstill gangar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets vinst

-41266
-10 996
-r3 t2l

-736
-165

-8 773

-43 243
-10 942
-12 854

-s96
-229

-8 091

J

Not

9
l0

11

2015

93 050
2 005

34
202

t8

95 309

-9 023
-52

-84 t32

rt 177

t8
-5 241

-5 223

5 954

s 954

e(30)

2014

92 452
I 826

169
30
25

94 502

-9 008
-264

-85 227

9 275

68
-5 748

-5 680

3 595

3 595

54

6

7

8

Resultat från finansiella Poster
Övriga ränteinttikter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

t2
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggnin gstillgån gar

Materiellp anläg gningstilleangar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Konst
Pågående nyanläg gningar

Finansiella anläeeningstill gångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra langfristi ga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Bränslelager och pågående kundarbeten

Korttristi ga fordringar
Hyres- och avgiftsfordringar
Andra kundfordringar
Fordringar ho s koncernftiretag
Fordringar hos Degerfors kommun
Övri ga kortfristi ga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

10(30)

20L5-t2-31 2014-12-31Not

13

t4
l5
t6

t7
l8

19

228 066
I 040

105
6 991

236202

236 301

36

341
47

I 497
il9

I 265
728

3 997

t3 789

t7 822

254 t23

233 642
904
105

822

235 473

40
t74

2t4

23s 687

r82
66

I 3t7
303

I 736
744

4 348

10 075

14 477

250 164

40
59

99

54

20

h
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eeet_kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond

Fritt eeet kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller ftirlust
A¡ets vinst

Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjutna skatter

Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncemfrlretag
Skulder till Degerfors kommun
Övriga kortfristi ga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intåikter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsfärbindelser

l l(30)

2015-12-31 2014-12-3rNot

2l

22

2 500
| 936
5 454

9 890

tt 524
-6 075
5 954

11 403

2t 293

209 s00

3 s00
6 966

37
3 456

7t9
I 652

23 330

254 123

2 500
t 936
5 454

9 890

lt 524
-9 670
3 595

5 449

t5 339

216 000

216 000

884
5 706

9
I 8s7

633
9 736

18 825

250 t64

00

23

24

25

24
209 500

t9

Inga
Inga

Inga
Inga

\

26
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Kassaflödesanalys Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat fiire finansiella poster

Justering ftlr poster som inte ingår i kassaflödet, mm 27

Erhållen r?inta

Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten färe
färändringar i rörelsekapial

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning bråinslelager och pågående

kundarbeten
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverksamheten
Investeringar i fastigheter
Kreditering investeringsutgift fran tidigare år

Investeringar i inventarier
Investeringar i pågående nyanläggningar
Övriga finansiella anläggningstillgangar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansierin gsverksamheten
Amortering av skuld

Kassaflöde från linansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Litivida medel vid årets slut

2015

tt t77
9 075

18

-5 241

rs 029

18

351
I 889

t7 287

-3 733
374

-276
-6169

ll5

-9 689

-3 884

-3 884

3 7t4
10 07s

13 789

r2(30)

2014

9 275
9 272

68
-5 748

12867

8

648
-3 215

10 308

-21 005

-200
5 077

-9

-16 t37

-5 975

-5 975

-11 804
2t 879

10 075

I
Kt4
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Noter

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Degerforsbyggen ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och

no[mrirrgrnãñrndens allmtinna ra¿ gFNaR zotz:t.A¡s- och koncernredovisning (K3).

Redovistíngsprinciperna åir ofüråindrade i jämftirelse med föregående år'

Intäkter
Hyresintåikter
Hy*rt"täkt* redovisas i den period utþmingen avser, i enlighetmed hyresvillkoren'

Hyresintåikter redovisas i ftirekommande fall efter avdrag för moms.

Ti åinstguopdraeÆ örvaltnin gsuppdr?g
ienlighetmedinkomstskattelagensbestiimmelser.Inkomster

och utgifter fran uppatai titl fast pris redovi-sas under uppdragets löptid som pågående arbeten i

balansi¿ikningen *it t.*ltuttedovisas ftirst då uppdraget slutforts'

För tjtinsteuppdrag på löpande råikning redovisas inkomsten som ?ir htinförlig till ett utftirt

tjåinsteuppdrug ,oro intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas'

Försäkrinesersättnin gar

@etc.somhe1tellerdelvistäcksavftirsåikringserslittningredovisasen
beräknad ftiriãkringsersättning nåir denna kan beräknas på ett tillftirlitligt sätt.

Försäkringsersättnirgar redovisas i posten Övriga rörelseint¿ikter.

Offentliga bidrag
Bidr"g r"t".rhållits ftir ftirvärv av en anläggningstillgangreducerar anläggningstillgångens

redovisade *rk"ff"i;;;rat¿* övriga oneãíiga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter'

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifran de skattesatser och skatteregler som gäller-påtalansdagen'

Uppskjutna skatter värderas utifran de skattesatser och skatteregler som är beslutade ftire

balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag

redovisas i den utsträckning det åir sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida

beskattning.

Aktuell skatt, liksom ftiråindring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten lir

håinftirlig till en håindelse eller tiansJktion som redovisas direkt i eget kapital' Skatteeffekter av

port"t sãm redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital'

på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning såirredovisas inte den uppskjutna

skatteskulden som åir htinflorlig till obeskattade reserver.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anhggiingJiilgaîgui redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
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anskaffningsvåirdet ingår utgifter som direkt kan hänftiras tillfiirvärvet av tillgangen.

Byggnaderna har fran och med årsredovisningen 2014kategoriindelaß och byggnadskomponenter

fastställts für respektive kategori med bedömd återstående nyttjandetid ftir varje enskild byggnad.

Justering har även gjorts ftir år 2013 i samband med övergången till K3-reglema. När en

komponent i en anläggningstillgang byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla

komponenten och den nya komponentens anskaffningsvåirde aktiveras.

Utgifter ftir löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respekfive realisationsftjrlust vid avyttring av en anläggningstillgang redovisas

som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgangens bedömda nyttjandeperiod.

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjtir avskrivningsmetod

anvåinds ftlr övriga typer av materiella tillgangar.

Följ ande avskrivninestider till¿impas :

Byggnader
- Stomme och grund 50-100 år
- Tak 25-50 är

- Fasadbeklädnad 40-80 år
- Inre ytskikt 10'20 är

- Installationer 25-50 àr
Byggnadsinventarier 1'0'25 à1

Markanläggningar 20 àr
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Laneutgifter avseende lanat kapital som kan hänftjras till inköp, konstruktion eller produktion av en

tillgång som det tar betydande tid att fÌirdigställa innan den kan anvåindas eller säljas, kostnadsftirs.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Nåir det finns en indikation pà att. en tillgangs värde minskat, görs en prövning av

nedskrivningsbehov. Har tillgangen ett återvinningsvärde som ?ir ltigre tin det redovisade våirdet,

skrivs den ner till återvinningsvärdet.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångama på de lägsta nivåer dåir det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill,

som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återftiring bör göras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där füretaget åir leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),

oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad

linjtirt över leasingperioden.

Utþrning av lokaler och bostäder klassificeras som operationell leasing. Leasingintäktema
redovisas linjåirt under leasingperioden.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansråikningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och

övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder.

Kundfordringar och övriea fordrinear
fotdting* redovisas som omsättningstitlgangar. Kundfordringar tas upp till det belopp som

fürväntas bli inbetalt efter avdrag ftir individuellt bedömda osåikra fordringar.

Andra lånefrisliga v4rdepappersinnehav
Ttttgå"g"t irgá"-r redovisas inledningsvis till anskaffningsvtirde. I efterftiljande

redJvisãing rãdovisasiillgangen till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov

ñreligger.

LåneÞkulder och leverantörsskul4er
I.utr.rt rt¿"r och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvåirde efter avdrag für

transaktionsko stnader.

De{ivatinstrument som ifrgår i såik{ingsredovisning

@instrument(råinteswapar)ftiratthanterariinteriskensomuppstårvid
upptigande-uu l* tilt rörlig råinta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning.

d*o. såikringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna råinta som redovisas i
resultatr¿ikningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Nedskrivninssprövning aY finansiella anläggningstillgångar
Vtd 

"r{f. 
b"1"rrd"g beãömer bolaget om det finns någon indikationpå nedskrivningsbehov i någon

utav de finansiella anläggningstillgangama. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara

bestående. Eventuell nedskrivning redovisas i resultatråikningsposten Resultat från övriga

värdepapper och fordringar som är anläggningstillgangar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiea ersättningar :

f"ttmrttgr.r*tttingar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald

sjukfrånvaro.

Ersättningar efter avslutad anställning:
golusptr *røtlda omfattas endast av avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbeståimda planer

betalar ftiretaget fastställda avgifter till ett annat ftiretag och har inte någon legal eller informell

ftirpliktelse uu b.tulu något yttèrligare även om det andra ftiretaget inte kan uppfulla sitt åtagande.

Boiagets resultat belastas ftir kostnader i takt med att de anställdas tjänster utftirts.

Rapportering fär verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Boíaget har tva huvusakliga roetksamhetsgrenar som utgörs av fastighetsftirvaltning i egen regi samt

fastighetsftlrvaltning av eite*a fastighetsbestand som äger rum på en geografiska marknad,

nämligen inom Degèrfors kommun, Sverige. Hyresintäkter för respektive verksamhetsområde

redovisas i not.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyien upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
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transaktioner som medftirt in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar fiiretaget, ftirutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos

banker och andra kreditinstitut samt underkonto hos Degerfors kommun.

Lager
Lagretvåirderas enligt inkomstskattelagens beståimmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet och
netto f tirs älj ning svåirdet.
Anskaffningsvåirdet fastställs med anvtindning av ftirst in, ftirst ut-metoden (FIFU).

Nyckeltals definitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag ftir uppskjuten skatt) i ftirhållande till
balansomslutningen.

Avkastnins på totalt kapital
Resultat ftire avdrag för räntekostnader i ftirhållande till balansomslutningen.

Avkastnine på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i fttrhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag

för uppskjuten skatt).

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar ftir
redovisningsändamål som blir ftiljden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk frir väsentliga
justeringar i redovisade våirden fiir tillgangar och skulder under nästkommande år behandlas i
huvuddrag nedan.

Ränteriske/Kapitalftirsöri nin g

Bolaget är exponerat ftir ränterisker, ftir att minimera dessa risker binder bolaget räntor i s.k.

swapavtal. Underliggande lån upptas till rörlig ränta knuten till Stibor 3 månader. Bolaget använder

Kommuninvest och övriga svenska banker/kreditinstitut ftir sin kapitalftlrsörjning.

Risker ftir kreditftirluster
Bolaget utsätts ftir kreditftirluster huvudsakligen via uteblivna hyresintdkter. Dessa risker hanteras

genom att vid nytecknande av hyresavtal göra nogranna kreditbedömningar samt att kontinuerligt
ftilja upp löpande hyresbetalningar. Vidare har bolaget en fortlöpande dialog med de hyresgäster

som har i ekonomiska mått mätt större hyreskontrakt i syfte att tidigt kunna hantera eventuella
obalanser vad avser de ekonomiska relationema hyresvärd/hyresgäst emellan.

Risker ftir fastighetsskador
Risken ftir väsentliga fastighetsskador såsom brand eller annan större skada möts genom att
samtliga fastigheter i bestandet är fu llvtirdesftirsäkrade.

Nedskrivningsbehpv av fasti ghetsbestandet
Som en ftlljd av de s.k. K3-reglema prövas årligen våirdet av bolagets samlade fastighetsbestand. En

\
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avgörande koefficient ftir att bedöma våirdet åir självklart de hyresint?ikter som en fastighet genererar

liksom avtalstidens längd men också, som en ftiljd av K3-reglerna, !-et.marknadsvärde 
som en

fastighet i Degerfors viãavi riket i övrigt, kan ha. Denna senare koefficient åir en skönsmässig

bed<i-mning a,ivad marknaden är beredt att betala for en fastighet i Degerfors j¿imfort med länet

och riket i övrigt. För att få en över åren likartad bedomning använder bolaget en auktoriserad

fastighetsvardeîare für att kontinuerligt bedöma eventuella fluktuationer i bolagets bestand. För

bohlets vidkommande och ftir innevarande ar bedöms utifran dessa parametrar inte ftireligga något

behov av nedskrivning i det samlade fastighetsbestandet.

DEGERFORSBYGGEN AB
556082-5076

Not 3 Hyresintåikter

Aff?irsområde bostäder
Bostäder
Avgår rabatter bostäder
Lokaler
Garage mm

Avgår outþrda objekt
Bostäder
Lokaler
Garage mm

Summa hyresintäkter

Aff?irsområde kommunfastigheter
Bostäder
Lokaler
Öwiga objekt

Summa hyresintäkter

Totala hyresintäkter

Not 4 Material och tjänster

Fastighetsskötsel
Reparationer
Underhåll
Tekniska konsultationer

17(30)

20t42015

48 625
-t 396
123lt
I 261

-t 371
-1281

-25s

57 894

3 457
3L 671

27

35 15s

93 049

2015

s 528
5 558

11 095
257

47 853
-1346
n 761
| 249

-2244
-1 002

-247

s6 024

3 499
32899

30

36 428

92 452

2014

5 136

5 817
n 466

623
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Försäkringspremier
Lokalhyror
B lockhyra Kommunfasti gheter
Nätavgifter kabel-TV
Revisionsuppdraget, PwC
Övriga tjänster från revisorema, PwC
Övrigt material och tjÊinster

B eräknad fastighetsskatt
Skillnad mellan beråiknad skatt foregående år och slutligt
taxerad

Summa

Summa 41 266 43 243

Not 5 Operationella leasingavtal

Såsom leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsåigningsbara leasingavtal utgör,

ett ft)r bolaget, oväsentligt belopp och särredovisas ej.

S ås om I e as e giv ar e, hyr e sv rir d
För affìirsområde bostäder utgörs framtida hyresintäkter till övervägande del av hyresintäkter för

bostäder med uppsägningstid om tre månader.

Afftirsområde Kommunfastigheter bedriver huwdsakligen langsiktig utþrning mot Degerfors

kommuns olika verksamheter genom så kallade blockhyresavtal. Blockfryresavtalen åir skrivna på

tre år och ftirlåings med motsvarande tid om ingen omfürhandling eller uppsåigning sker från endera

part.

Not 6 Fastighetsskatt

2015 2014

2015

498
827

t3 206
638

63
64

3 532

738

l8(30)

20t4

5t7
841

t4 543
651

56
45

3 548

-t321

728

596737

Ku



DEGERFORSBYGGEN AB
556082-5076

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
M¿in

Totalt

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar:
Styrelsen
Verkställande direktören
Övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Uttagsskatt personal
Pensionskostnader ftir verkställande direktören
Pensionskostnader ftir övriga anställda

Övriga personalkostnader

Totalt

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor
M¿in

Totalt

Antal verkställande direktörer och andra ledande

befafiningshavare

M¿in

20ls

2
12

t4

86
798

4 818

5 702

1 817
505

57
33s

2714

357

8 773

le(30)

2014

2
12

t4

51

820
4 303

2 601

316

8 091

5 174

| 755
457
56

JJJ

J

5

8

J

5

I

4

4

J

JTotalt
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Not I Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar
Byggnad
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa

Nedskrivningar
Ärets nedskrivning byggnad
Reversering av uppskriven mark
Reversering av nedskrivningar byggnad
Reversering av nedskrivningar mark

Summa

Summa

Not 9 Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelningar
R?inteintåikter på kundfordringar
Råinteintäkter

Summa

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

Borgensavgifter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Summa

2015

8 283
599
140

9 022

9 022

2015

2
t6

18

2015

852
4 389

5 241

20(30)

2014

8236
s99
rs6

I 991

3 500
3 986

-6 888
-5 8l

t7

9 008

20r4

2
ll
55

68

2014

706
5 042

5 748

0
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Not 11 Resultat efter finansiella poster

Resultatet efter finansiella poster fordelar sig på

affrirsområden enligt ftllj ande :

Bostäder
Sidoordnad verksamhet

Summa

Not 12 Skatt På årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

2015

6 000
-46

5 954

2015

-1 310
-15

-220
735
810

0

2015

375 270

3 733
-374

21(30)

2014

3 579
l6

3 59s

2014

2014

353 068
2 188

20 834

0 q

s 954 3 595

-791
-8

-r60
462
497

q

Redovisat resultat fiire skatt

Skatt beråiknad enligt gällande skattesats QzW
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

ékarcmassig justering avskrivning byggnadel

Skatteeffekt Ñseende skattemässigt underhåll

Nyttj ade underskottsavdrag
Redovisad skatteko stnad

Not 13 BYggnader och mark

Byggnader
Ingaende anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Ärets anskaffningar
Kreditering inveiteringsutgift fran tidigare år

\
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Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
Omklassificeringar
Försälj ningar och utrangeringar
Ä¡ets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Omklassificeringar
Försäljningar och utrangeringar
Äterftirda nedskrivningar
Ä¡ets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde byggnader

Mark
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Ärets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående uppskrivningar
Omklassificeringar

"Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Ingående nedskrivningar
Omklassificeringar
Återftirda nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvÈirde mark

20!s

-122

378 507

-140 037

70
-8 283

-148250

-28 470

-28 470

20t 787

6 959

6 959

l5 587

15 587

-369

-369

22 177

22(30)

2014

-820

375 270

-128 186
-3 993

378
-8236

-140 037

-33 841
I 805

178
6 888

-3 500

-28 470

206763

r0 987
-4 t99

t7t

6 959

16 131

3 442
-3 986

15 587

-t 706
756
s81

-369

22 t77
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Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
fuets avskrivningar

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar

23(30)

20t5

11 988

1l 988

-7 287
-599

l1 988

11 988

-6 687
-599

20!4

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 886 -7 286

Utgående planenligt restvärde markanläggningar 4 102 4702

Utgående planenligt restvärde byggnader och mark 228 066 233 642

Taxeringsvärde fasti gheter t68 797 168243

Företagets fastigheter utgörs i sin helhet av förvaltningsfastigheter. Fastighetema värderades inft)r
bokslutet 2014 till 424 000 tkr, av auktoriserad fastighetsvärderare. Marknadsvärdet har bedömts
med ltjälp av kassaflödeskalkyl, där ftirutsättningama åir marknadsanpassade och således tir en form
av ortsprismetod. Det bokftirda våirdet var vid den tidpunkten endast 207 000 tkr och därmed också
ett mycket stort lantent övervåirde.

Situationen under 2015 har inte fürsämrats utan snarare tvåirtom så har vakansgraden minskat
ytterligare vilket innebåir att det fortfarande finns ett betryggarde övervärde. Mot den bakgrunden
har styrelsen ej ansett det nödvÈindigt med någon ny fastighetsvåirdering inftir bokslutet 2015.

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

20ts 2014

3 586
276
-81

3 78t

-2 682
81

3 513
200

-t27

3 586

-2 6s2
t26
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Ä,rets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde inventarier, verktyg och
installationer

Not 15 Konst

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvlirden

Utgående planenligt restvärde konst

Not 16 Pågående nyanläggningar

Ingående nedlagda kostnader
Under aret nedlagda kostnader
Under året genomftirda omftirdelningar

Utgående nedlagda kostnader

Not17 Andralångfristigavärdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvåirden

Utgående ackumulerade anskaftringsvärden

Utgående redovisat värde, totalt

2Qts

-140

-2741

I 040

2015

105

105

105

2015

822
6734
-s65

6 991

2015

24(30)

20t4

-156

-2 682

20t4

105

105

105

2014

5 899
687

-5 764

2014

904

822

40

40

40

40

40

40
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Not 18 övriga tångfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden
Äterb?iringmedel HBV

Utgående ackumulerat anskaffningsvåirde

Utgående restvåirde enligt Plan

Not 19 Transaktioner med närstående

Inköp
Försäljning

Not 20 x'örutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda fiirsåikringspremier

Förutbetalda hYror

Övriga poster

2015

r74
-1 l5

2015

I 273

2015-12-31

302
20t
225

728

25(30)

2014

165
9

174

174

2014

14 598
1247

20t4-12- 31
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Uppgifter om moderfäretaget
Degerforsbyggen AB õ;1illî 00 o/o av Degerforsbolagen Ap.,556526-4289' Degerfors'

Inköp och ftirsälj ning mellal lroncer.nföreta 
g

ñ;dä *g.r *¿ör* i" er.tr intop och ftirsffing avseende koncernft)toufi 
uuu

288
201
255

744

\
ld4



DEGERFORSBYGGEN AB
556082-5076

Not 21 Förändring av eget kaPital

Eget kapital 2014-01-01
Resultatdisposition enligt årsstämman:

-Balanseras i ny räkning
Omklassificering K3-effekter från
2013
Omftiring av uppskrivningsfond
Å,rets resultat

Justerat eget kaPital 2014-12'31
Resultatdisposition enligt årsståimman:

-Balanseras i ny räkning
Ärets resultat

Akrie-
kapital
2 s00

-3 986

2 500 1936 5 454 ll 524

26(30)

Uppskriv
ningsfond

5 922

Reserv
fond

5 454

överkurs
fond

tI 524

Balanserat
resultat
-r5 015

Årets
resultat

I 359

Totalt
rt 744

5 954

21 293

2014

r 154 -l 154

205
3 986

-205

3 595 3 595

3 595 15 339-9 670

3 595 -3 595

5 954

Belopp vid årets utgång 2 500 I 936 5 454 ll 524 -6 075 5 954

Aktiekapitalet består av 2 500 st aktier. Aktieägama har lämnat villkorat aktieägartillskott med 46 040 tkr (46 040 tþ

Not 22 Avsättningar

2015

Avsättningar f¡ir pensioner och liknande

Avsättning vid periodens utgang 00
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Not 23 Lånestruktur och räntebindning

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportftilj används

finansieúá derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som åir

fastställda i bolagets finanspolicy. For áu uppnå en rimlig och väl awägd ränterisk (genomsnittlig

räntebindningstiã) i skuldportftiljen anvzinds ränteswapar. Utestående råinteswapavtal uppgår till

175 mkr tf Zi mf<rl. Per bokslutrdug"n finns ett undervåirde på ca -10,6 mkr (-13,5 mkr) i avtalen'

Undervärdelövervtirdet representeãr den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar

avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/överv¿irde (s k ränteskillnadsersättning)

uppstå om man i ställei valt att använda tanga räntebindningar på bolagets lån. Om respektive

rånteswapavtal kvarstår t o m sitt slutftirfa[ãdatum så kommer undervåirdet/övervärdet att löpande

elimineras. Den genomsnittliga rtintebindningstiden für den totala skuldportföljen uppgår till5,7 ät

(6,4 å$) och den genomsnittliga effektiva råintan uppgåf till 1,89 % (2,06 %).

Nedan framgar bolagets förfalloprofil i mkr, (inkl ränteswapar) avseende räntebindningen:

Inom I år
Inoml-2ar
InomT-8ar
Inom9-10år

Summa

Not 24 Upplåning

Räntebärande skulder

Langfristiea skulder
ffit titt tt.¿itinttitut

Summa

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa

2015-12-3r

l6l
53

2t4

2014-.12-31

42

150
25

217

2015-12-31 2014-12-31

209 500 216 000

209 500 216 000

3 500

3 500

884

884

Summa r¿inteb¿irande skulder 213 000 2t6 884
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DEGERFORSBYGGEN AB
s56082-5076

Förfallotider
Den del av långfristiga,skulder soln ftirfaller till betalning

senarg åin fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut

Summa

Not 25 Upplupna kostnader och färutbetalda intäkter

Upplupna råintekostnader
Upplupna räntekostnader (swapar)

Upplupna semesterlöner
Förutbetalda hyresinttikter
Övriga poster

Summa
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20ts-12-31 20t4-12-31

195 500 212 464

195 500 2r2 464

20ts-12-31 20!4-t2-3t

-27
I 554

602
4002
2 521

8 652

t36
I 428

426
4 029
3 717

9 736

\
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Not 26 Ställda säkerheter

Avseende Skulder till kreditinstitut
F asti ghetsinteckningar
Varav i eget forvar
Varav på annan Plats, obelånade

Summa ställda säkerheter

Not 27 Justeringar fÌir poster som inte ingår i kassaflöde' mm

Avskrivningar
Nedskrivningar
Realisationsresultat

Summa justeringar

2e(30)

20rs-t2-31 2014-12-31

r07 559
-102 677

-4 882

20t5

9 023

9 07s

t07 s59
-102 677

-4 882

2014

I 991
t7

264

9 272

q0

52
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Degerfors 2016-03-22

Anita Bohlin-Neuman
Styrelseledamot

Verkställande direktör
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Annika Engelbrektsson
Styrelseledamot

Mauri Sukuvaara
Vice ordftirande

Styrelseledamot

Nordenhaag
Styrelseledamot

Min

Olsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i DEGER-FORSBYGGBN AB, org.nr ã,E6o8z-5o76

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
DBGERFORSBYGGENAB för år zor5.

Styrelsens och uerkställande direktörens ansuar jör
årsredouisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rätlvisancle bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören beilömer är nödvândig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehålÌer väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Reuisorns ansuar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att jag följer yrkesetiska k¡av samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamåÌsenÌiga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enÌighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rätlvisancle bild av DEGBRFORSBYGGBN ABs finansiella stâllning
per den 3r december zor5 och av dess finansiella resultat och
kassafl öden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberäüelsen är förenlig med årsredovisningens öwiga
delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffand.e bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkstäÌlande direktörens förvaltning för
DEGERFORSBYGGENAB för år zor5.

Sfu relsens och uerkstallande direktörens ansuar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Reuisorns ensuar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust harjag granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utöver min
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningssþldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sâtt har handlat i strid mecl
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

mars z016

Auktoriserad revisor



Till bolagsstämman i
Degerforsbyggen AB
Org.nr 556082-5076

Granskningsrapport fär år 2015

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2015 i egenskap av lekmannarevisorer
utsedda av fullmäktige i Degerfors kommun. Lekmannarevisorernas granskning
bidrar till den demokratiska insynen och kontrollen i kommunala aktiebolag.

Vårt uppdrag ar att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt gentemot ägarens beslut och direktiv
samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Vårt uppdrag som
lekmannarevisorer har samma innebörd som vårt uppdrag vid granskningen av
kommunen, med undantag ftlr granskning av rfüenskapema.

Granskningen har utftirts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i detta
slags granskning.

Vi har i vår granskning av bolagets verksamhet tagit del av styrelsens protokoll
och rapportering. Policy- och styrdokument arÍagnaav kommunfullmäktige har
varit utgångspunkt i vårt arbete. Vidare har vi genom samtal och möte med VD
fätt information och insikt om füretagets verksamhet, ekonomi och utveckling.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll
varit tillräcklig.

Degerfors 2016 fl-]b

¿Ø.á/
Barbro
Lekmannarevisor


