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Årsredovisning ftir räkenskapsåre t 2017

Styrelsen och verkställande direkfören avger ftilj ande årsredovisning.
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Information om verksamheten

Bolagets verksamhet
Bolaget skall äga och hyra ut bostäder och lokaler i ftirsta hand i flerbostadshus, att tillgodose de
kommunala verksamhetemas behov av lokaler samt vidta erforderliga åtgtirder ftir att underlätta
den kommunala näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed ftirenlig verksamhet.

Marknadsandel
Av den totala marknaden fiir bostäder i Degerfors, exlusive småhus, bestående av ca 1815 st

bostäder, äger Degerforsbyggen ca. 44 o/o.

X'astighetsbestånd
Afftirsområde bostäder
Fastighetsbeståndet ftir aff?irsområdet bostäder innefattar 809 (802) lägenheter, 123 (108)
lokalkontrakt och 539 (483) garage, carport och bilplatser.

Fastighetsbeståndet kan även uttryckas i begreppet vägd area. Vägd area innebär hela ytan ftir
bostäder och lokaler, en tredjedel av yta ftir varmgarage och 5 m'per kallgarage.

Den sammanlagda vägda arean ftir affrirsområdet bostäder åir ftirdelad enligt ftiljande:
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Bostäder
Lokaler
Garage

Totalt

2017
52228
l5 654

935

2016
51 910
15 348

9r9

20ts
50 649
t6212

937

20r4
50 649
t6 2t2

937

3 030 tkr
I 668 tkr
I 190 tkr

970 tkr
681 tkr
385 tkr
380 tkr
360 tkr
320 tkr
195 tkr
156 tkr

5 984 tkr
606 tkr
511 tkr
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2013
50 057
16 360

937

68 817 68 t77 67 798 67 798 67 354

Af fÌirsområde kommunfasti gheter

Fastighetsbeståndet für aff?irsområdet kommunfastigheter innefattar 60 531 m' (59 859 m').

Investeringar
Affìirsområde bostäder

Investeringar under året uppgår till 14 264 tkr (41 913 tkr). Endast utgifter nedlagda under 2017
medråiknade.

Större investeringar under året har varit:

Gärdesvägen 6, ombyggnad till gruppboende
Skolgatan I 8, ROT-renovering
Fasti ghetssystem Momentum
Västra Jannelund 174, utbyte av två hissar
Storgatan 184, utb¡e av hiss
Letälvsvägen 9, dråinering av husgrund
Hagvägen 6, Målning av fasad
Köp del av fastighet Kanada 1:1

Letälvsvägen 7, dråinering av husgrund
Västra Jannelund 14, ftinsterbyten
Uppgradering av överordnat styrsystem ftir fastigheter

Stôrre översþutande investeríngar till 2018

Kanadaskogen, nybyggnation l0 st bostäder
Bj örklundsgatan 4, ombyggnation lorskola
Odelbergsv ägen 23, ROT-renovering

Hyresutveckling
För år 2017 höjdes hyran enligt överenskommelse med Hyresgästffireningen med 0,7 Yo

från 1 januari 2017.

Outhyrda lägenheter
Antalet outhyrda bostadslägenheter var vid ingången av råikenskapsåret 12 st (20) och vid
utgången 13 st (13). Den uteblivna intÈikten ftir bostadslägenhetema uppgår å$ 2017 till
802 tkr (1 109 tkr).
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Vakanta lokaler
Antalet vakanta lokalytor var 935 kvm (1 348 kvm) den I januariz0lT och 1 126 kvm
(935 kvm) den 3l dec2017. Den uteblivna intäkten ftir lokalerna uppgår är 2017 till3l2
tkr (l 015 tkr).

Resultat

Resultatet ftire bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 5 196 tkr (vinst 5 225 tlç).
Awikelsen mot det budgeterade resultatet om 5 929 tkr ¿ir 733 tkr och dess orsaker är i ftirsta hand

ökade kostnader ftir ned- och avskrivningar, samt ökade kostnader fÌir fastighetsskötsel och övrigt
inköpta tjänster. Resultatet har fiirdelat sig på affìirsområdena bostäder vinst 5 209 tkr (vinst 5

255tkr), kommunfastigheter 0 tkr (0 tkr) sidoordnad verksamhet fi)rlust l3 tkr (ftlrlust 30 tkr).

Framtida utveckling

Vakansgraden har under 2017 varierat mellan 1,4 - 3,0 o/o for hela beståndet. Vakansema är något

högre i de yttre kommundelarna Svartå och Ä.torp.

Bolaget skall fortsattavaraaktivt och arbeta für att skapa attraktiva och trygga boendemiljöer. Det
kan ske genom att fürbättra belysningen utomhus, ta bort buskar som ger mörka partier, ftirbättra
både inre och yttre skötsel.

Vakansgraden ftir bostäder åir historiskt låg, vilket tyder på att behovet av bostäder 2ir större än

utbudet. Framtida byggnationer av lägenheter kommer att behöva utftiras till ett lågt pris men med

en acceptabel konkurrenskraftig standard.

Under 2017 har en kartläggning av det framtida ROT-renoveringsbehovet påbörjats, utredningen

ger ett underlag fìir vilka stora investeringar som behöver genomftiras i framtiden. Utmaningen blir
att genomftira renoveringarna i balans mellan vad som är praktiskt och ekonomiskt hållbart

langsiktigf.

De senaste åren har bolaget delvis genomgått en generationsväxling på personalsidan samt

genomftirt ett omfattande byte av fastighetssystemsystem, vilket naturligt leder till en del

kunskapstapp och att gamla rutiner faller bort. Uppgraderingen av datasystem fortsätter och under

2018 âr det planerat att implementera ett nytt ekonomisystem och ett nytt marknadssystem.

Samtidigt som det leder till nya möjligheter måste organisationen sätta nya funktionella rutiner for
att bäst nyttja sig av ny kompetens och nya system.
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Finansiella risker

Bolaget åir exponerat ftir ränterisker, risker ftir kreditfürluster samt risker ftir anläggnings-
/fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy,
systematisk kreditbedömning samt fullvåirdesftirsäkring av fastighetsbeståndet.

Den rärferiskexponering som bolaget har i sin balans- och rcsultaträkning och som påverkas av

råinteftirtindringar, framfor allt genom bolagets kontinuerliga upplaning, bestående i huvudsak av

ftirlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i form av
nyinvesteringar, men även balansräkningsposter 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,
råinteswapar och övriga ränteriskexponeringar. Hur denna hantering sköts och vilka regler,

r¿Ìmar och nyckeltal som gäller, styrs i sin helhet av bolagets finanspolicy. Att detta
policydokument ftljs och att relevanta nyckeltal tas fram, kontrolleras i en månatlig
rapportering.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

AllmZint

Ett antal underhålisprojekt har under året genomflorts i syfte att såinka driftkostnader, bland annat

b¡e av wc-ledningar, ventilationsaggregat och undercentraler. Utöver detta har det överordnade

bevaknings- och styrsystemet uppgraderats ftlr att i upphandlingar nå ett större produktsortiment

vilket kommer leda till lägre inköpskostnader.

InfÌir 2018 och20l9 har priset på inköp av el låsts.

Ny fastighetschef har anställts då den ftlregående tog över rollen som VD. Kartläggning samt

uppfürande av en ROT-renoveringsplan har påbörjats ftir afftirsområdet bostäder.

Ny årsupphandling av byggentreprenader har genomftirts. Avtalet gäller två år fr.o.m. 2017-10-01

t.o.m. 2019-09-30 med möjlighet till ftirlåingning ett år åt gangen i högst två år.

Afftirsområde bostäder

Förhandling med hyresgästftireningen angående nya hyror från och med 1:a januari 2018

genomftirdes i december månad och resultatet blev en höjning om 0,75 Yofor en normallägenhet.

Under året har det skrivits tolv nya hyreskontrakt ftir lokaler eller kontor.

Två butikshyresgäster har flyttat fran bestandet.

Ett lokalhyreskontrakt har överlåtits till nya ägare.

Nyproduktion av 10 st nya radhus-lägenheter i sjönära läge har upphandlats och entreprenad pågår

t.o.m. slutet av 2018. Bidrag ft)r nyproduktion har beviljats av Låinsstyrelsen till ett belopp om I
981 tkl.
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Renoveringsåtgåirder i 95 (130) lägenheter har utfürts vilket motsvarar ll,7 yo (16,2o/o) av

lägenhetsbeståndet.

Vi har under året haft inflyttning i 140 (181) lägenheter och utflyttning i 139 (147) inklusive
omflyttning inom beståndet.

Förbrukningen av fastighetsel blev 1 448 687 (l 520 689) kv/h. Den genomsnittliga
fastighetselftirbrukningen für 2017 var 16 (14) kWh/kvm Atemp.

Graddagskorrigerad energifürbrukning ftir uppvåirmning blev 112 (108) kWh/kvm jåimftirt med

2016. Energiftirbrukningen ökar p.g.a. lägre vakansgrad, fler nya lägenheter samt helårseffekt på

utftirda ombyggnationer.

Afftirsområde kommunfasti gheter

Projektering och upphandling av ombyggnation till omklädningsrum har genomftirts for Sveagatan

J.

Större ombyggnads- och underhållsåtgtirder listas nedan:

Vallahallen: Byggnation ftir ny hiss.

B¡e av golv i korridor.

Nämndhuset: Takrenovering.
Fönsterbyte konferens/ fi karum.
Invändigt underhåll samt ytskikt.

Tallbackens ftirskola: Takrenovering.

Odelbergsvägen 33: Renovering av tre badrum.

Möckelngymnasiet: Renovering av två duschutrymmen.

Parkskolan: Renovering av fyraklassrum.

Strömtorpsskolan: Nyinstallation passersystem.

Nyinstallation brandlarm.
Renovering av duschutrymmen.

Folkets hus: Byte av ventilationsaggregat SFI samt uppkoppling.
Fönsterbyte näringslivskontoret.
Invändigt underhåll ytskikt, Näringslivskontoret.

Graddagskorrigerad energiftirbrukning ftir uppvåirmning blev 6179 (6 461) MWh exkl Ätorp
skola.

Vattenftirbrukningen under året har ökat till 25 537 (25 375) kbm.

Förbrukningen av fastighetsel blev 3 109 993 (3 161 678) kwh. Den genomsnittliga
fastighetselftirbrukningen für 2017 var 59 (60) kWh/kvm Atemp.
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Väsentliga håindelser efter räkenskapsårets utgång

Några väsentliga händelser efter råikenskapsårets utgang fram till undertecknande av
årsredovisningen bedöms ej ftireligga.

Ägarfìirhållanden

Degerfors kommun bildade 1995-12-28 en till 100 % ägd bolagskoncern där
DEGERFORSBOLAGEN AB Èir moderbolag.

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

Flerårsjämfärelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
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Hyresintäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

Afftirsområde bostäder
Vägd area
Räntekostnad
Råintenetto
Avskrivningar
Drift- och underhålll
Fastighetsskatt
Langfristiga lan

krlkvm
krlkvm
krlkvm
krlkvm
krlkvm

kr/kvm

2017
tkr 99 944
tkr 5196
tkr 284 704
st 15

% 11,1

% 3,8
% 16,4

2016
94750

5 225
277 017

l4
9,6
3,8

19,7

2016
68 177

76
76

136
580

t2
3 300

2015
93 050

5 954
254 123

t4
8,4
4,4

28,0

2015
67 798

77
77

133

554
11

3 143

2014
92 452
3 595

250 164
t4

6,1

3,7
23,4

2014
67 798

84
84

l3l
556

9

3 t99

20t3
90 044
I 359

255 759
l5

4,6
3,3

ll,6

2013
67 3s4

104

104

126
550
l5

3 306

2017
68 817

83

83

151

599
12

3 379

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not I
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Förändring av eget kapital
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Eget kapital 2017 -01-01
Resultatdisposition enligt årsstämman:
-Balanseras i ny räkning
Årets resultat

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Arets vinst

Styrelsen fiireslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny råikning överfors

s 225

11 524 000
5 104 043
5 196 456

kronor 21 824499

2t 824 499

kronor 21 824 499

Aktie-
kapital
2 500

Uppskriv
ningsfond

I 936

Reserv
fond

5 454

överkurs
fond

tt s24

Balanserat
resultat

-t2t

A.rets
resultat

5 225

-5 225
5 196

Totalt
26 518

5 196

Belopp vid årets utgång 2 500 I 936 5 454 ll 524 5 104 5 196 31 714

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

Förslag till vinstdisposition

Till årsståimmans fürfogande står ftiljande vinstmedel:
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Resultaträkning

Rörelsens intåikter
Hyresintäkter
Övriga ftirvaltningsintäkter
Driftbidrag
Aktiverat arbete ltir egen räkning
Öwiga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Material och tjänster
Taxebundna kostnader
Uppvåirmning
Fastighetsskatt
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggning sti I I gangar
Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga råinteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets vinst

4

Not

l0
1l

t2

l3

2017

99 944
2 126

47
357

66

102 540

e(28)

2016

94750
I 802

32
526
56

-9 449
-s20

-86773

10 393

t6
-s 184

-5 168

5 225

5 225

65 -46243
-10 587
-t3 t79

-796
-335

-9117

97 166

-43 362
-10 082
-13 269

-796
-427

-8 868

7

8

9 -11 185
-202

-91644

10 896

26
-5 726

-5 700

5 t96

s 196
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggnin gstillgån gar

Materiella anläg gninestill gångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Konst
Pågående nyanlåiggningar

Finansiella anläggningstill gang¿ir

Andra langfristiga värdepappersinnehav
Andra langfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgån gar

Varulager m m
Bränslelager och pågående kundarbeten

Kortfri sti ga fordrin gar
Hyres- och avgift sfordringar
Andra kundfordringar
Fordringar hos koncemftiretag
Fordringar hos Degerfors kommun
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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2017-12-31 2016-12-31Not

t4
15

t6
t7

l8
t9

2t

20

261 551
2243

105
7 t26

271 025

40
106

146

271 l7l

36

377
694
309
t79
921

I 221

3 701

9 796

t3 s33

284704

254261
I 169

105
t2 613

268 148

40
ll9

159

268 307

36

202
80

I 504
342
843

I 101

4 072

4 602

8 710

277 017



DEGERFORSBYGGEN AB
556082-5076

Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond

Fritt eeet kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller ftirlust
Å.rets vinst

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernfü retag
Skulder till Degerfors kommun
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda int?ikter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

r 1(28)

2017-12-31 2016-12-31Not

22

2423

2 s00
I 936
5 454

9 890

tt 524
5 104
5 196

2t 824

3t 714

232 500

232 500

9 262
377

2 172
688

7 991

20 490

284704

2 500
t 936
5 454

9 890

tt 524
-t2t

5 225

t6 628

26 518

225 000

225 000

1t 041
29

4 422
713

9 294

25 499

277 017

24

20

25
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Kassaflödesanalys Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat ftire finansiella poster
Justering für poster som inte ingår i kassaflödet, mm 26

Erhållen råinta

Erlagd rtinta

Kassaflöde från den löpande verksamheten fìire
färändringar i rörelsekapial

Förändringar i rörelsekapital
Ötninglminskning övriga kortfristiga fordringar
Öt<ning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverksamheten
Investeringar i fastigheter
Investeringar i inventarier
Övriga fi nansiella anläggningstillgangar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansierin gsverksamheten
Upptagna lan

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Å,rets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

2017

l0 896
1l 387

26
-5 726

16 s83

37t
-5 009

n 945

-13 182
-l 082

l3

-14251

7 500

7 500

5 194
4 602

9 796

t2(28)

2016

t0 392
9 969

t6
-5 184

15 193

-77
5 669

20 785

-41 368
-545

-59

-4t 972

12 000

12 000

-9187
t3 789

4 602
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Noter

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Degerforsbyggen ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokfiiringsnåimndens allmänna råd BFNAR 2012:l Års- och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oftirändrade i jåimftirelse med ftiregående år.

Intäkter
Hvresintäkter
Hyresintåikter redovisas i den period uthymingen avser, i enlighet med hyresvillkoren.
Hyresintäkter redovisas i ftirekommande fall efter avdrag ftir moms.

T Èinsteuppdrag/Förvaltningsuppdras
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster
och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i
balansråikningen och resultatredovisas fÌirst då uppdraget slutftirts.

För tjåinsteuppdrag på löpande råikning redovisas inkomsten som är håinftirlig till ett utftirt
tjänsteuppdrag som intåikt i takt med att arbete utftirs och material levereras eller ftirbrukas.

F örsäkrin gsersättnin gar

Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av ftirsäkringsersättning redovisas en

beräknad ftirsåikringsersättning när denna kan beråiknas på ett tillftirlitligt sätt.

Försåikringsersättningar redovisas i posten Öwiga rörelseint?ikter.

Offentliga bidrag
Bidrag som erhållits für ftirvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgangens

redovisade anskaffningsvåirde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Ovriga rörelseintåikter.

Inkomstskatter
Aktuella skatter våirderas utifran de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter våirderas utifran de skattesatser och skatteregler som åir beslutade ftire

balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag

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

beskattning.

Aktuell skatt, liksom ftirändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är

hänftirlig till en håindelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av

poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänftirlig till obeskattade reserver.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgangar redovisas till anskafiningsvtirde minskat med avskrivningar. I
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Följ ande avskrivningstider tillåimpas :

Byggnader
- Stomme och grund
- Tak
- Fasadbeklädnad
- Inre ¡skikt
- Installationer

Byggnadsinventarier
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

r4(28)

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan håinftiras till fürvärvet av tillgangen.

Byggnaderna har från och med årsredovisningen 2014kategoriindelats och byggnadskomponenter
fastställts ft)r respektive kategori med bedömd återstående nyttjandetid für varje enskild byggnad.
Justering har även gjorts ftir år 2013 i samband med övergången till K3-reglerna. När en
komponent i en anläggningstillgang byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärdc aktiveras.

Utgifter ftir löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsfürlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgangar skrivs av systematiskt över tillgangens bedömda nyttjandeperiod.
Bolagets mark har obegråinsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används ftir övriga typer av materiella tillgangar.

50-100 år
25-50 år
40-80 ar
10-20 âI
25-50 âr
10-25 âr

20 är
5år

Laneutgifter avseende lanat kapital som kan hänfÌiras till inköp, konstruktion eller produktion av en
tillgång som det tar betydande tid att ftirdigställa innan den kan användas eller säljas, kostnadsftirs.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Nåir det finns en indikation på att en tillgångs våirde minskat, görs en prövning av

nedskrivningsbehov. Har tillgangen ett återvinningsvåirde som åir lägre än 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 ?in goodwill,
som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återfiiring bör göras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där ftiretaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
oavsett om avtalen åir finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad
linjrirt över leasingperioden.

Uthyming av lokaler och bostäder klassificeras som operationell leasing. Leasingintåikterna
redovisas linjärt under leasingperioden.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar våirdepapper, kundfordringar och

övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Kundfordringar tas upp till det belopp som

ftirväntas bli inbetalt efter avdrag ftir individuellt bedömda osäkra fordringar.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Tillgangar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterftiljande
redovisning redovisas tillgangen till anskaffningsvåirde med bedömning av om nedskrivningsbehov

ftireligger.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag ftir
transaktionsko stnader.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Bolaget utnyttjar derivatinstrument (råinteswapar) ftir att hantera rtinterisken som uppstår vid
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning.

Genom såikringen erhåller bolaget en fast råinta och det tir denna råinta som redovisas i
resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Nedskrivningsprövning av finansiella anlägeningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon

utav de finansiella anläggningstillgangama. Nedskrivning sker om våirdenedgången bedöms vara

bestående. Eventuell nedskrivning redovisas i resultatr¿ikningsposten Resultat fran övriga
värdepapper och fordringar som åir anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristi ga ersättningar:
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald

sjukfrånvaro.

Ersättningar efter avslutad anställning:
Bolagets anställda omfattas endast av avgiftsbeståimda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer

betalar ftiretaget fastställda avgifter till eu annat ftiretag och har inte någon legal eller informell
ftirpliktelse att betala något ytterligare även om det andra füretaget inte kan uppfrlla sitt åtagande.

Bolagets resultat belastas ftir kostnader i takt med att de anställdas tjtinster utfürts.

Rapportering ftir verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Bolaget har två huwsakliga verksamhetsgrenar som utgörs av fastighetsftirvaltning i egen regi samt

fastighetsftirvaltning av extema fastighetsbestånd som äger rum på en geografiska marknad,

nämligen inom Degerfors kommun, Sverige. Hyresintäkter für respektive verksamhetsområde

redovisas i not.

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

banker och andra kreditinstitut samt underkonto hos Degerfors kommun.

Lager
Lagretvärderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvÈirdet och

nettoffirsälj ningsvärdet.
Anskaffningsv?irdet fastställs med användning av fürst in, ftirst ut-metoden (FIFU).

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag ftir uppskjuten skaÐ i ftlrhållande till
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat ftire avdrag ftir räntekostnader i fttrhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i forhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag

ftir uppskjuten skatt).

Not 2 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

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

finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är

fastställda i bolagets finanspolicy. För att uppnå en rimlig och välawägd råinterisk (genomsnittlig
räntebindningstid) i skuldportftiljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till
200 mkr (175 mkr). Per bokslutsdagen finns ett undervåirde päca-14,0 mkr (-16,4 mkr) i avtalen.

Undervärdet/övervåirdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar

avtalen i ftirtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervåirde (s k råinteskillnadsersättning)

uppstå om man i stället valt att använda langa räntebindningar på bolagets lan. Om respektive

råinteswapavtal kvarstår t o m sitt slutftirfallodatum så kommer undervåirdet/övervärdet att löpande

elimineras. Den genomsnittliga rtintebindningstiden ftlr den totala skuldportftiljen uppgår till4,7 år
(4,6 âE) och den genomsnittliga effektiva råintan uppgår till2,00 % (1,94%).

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar ftir
redovisningstindamål som blir ftiljden av dessa kommer, definitionsmässigt, s?illan att motsvara det

verkliga resultatet. Väsentliga områden som påverkas av uppskattningar och bedömningar är fr¿imst

nyttjandeperioder och vËirdering av anlåiggningstillgångar. Bolagets bedömning är att det ej

ftireligger nägrabetydande risker ftir justeringar under nästkommande år.
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Not 4 Hyresintäkter

Affärsområde bostäder
Bostäder
Avgår rabatter bo s täcler
Lokaler
Garage mm

Avgår outhyrda objekt
Bostäder
Lokaler
Garage mm

Summa hyresintåikter

Aff?irsområde kommunfastigheter
Bostäder
Lokaler
Övriga objekt

Summa hyresintåikter

Totala hyresintäkter

Not 5 Material och tjänster

Fastighetsskötsel
Reparationer
Underhåll
Tekniska konsultationer
Försäkringspremier
Lokalhyror
Blockhyra Kommunfastigheter
Nätavgifter kabel-TV
Revisionsuppdraget, PwC
Övriga tjänster från revisorema, PwC
Övrigt material och tjåinster

2017

51 792
-l 069
t2 519
I 279

-802
-312
-299

63 108

4 843
3t 967

26

36 836

99 944

2017

6 094
5 654

tt 422
t 034

555
I 49s

t4 717
656
68
26

4 521

t7(28)

2016

49 618
-1298
12 084
I 230

-l 109
-t 015

-237

59 273

4 695
30 7s8

24

35 477

94750

2016

4 805
5 944

12244
343
515
820

t4 647
650

87
27

3 279

Summa 46242 43 361
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Not 6 Operationella leasingavtal

Såsom leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal utgör,
ett ftir bolaget, oväsentligt belopp och stirredovisas ej.

Sûs om I e as e givar e, We sv ürd
För afftirsområde bostäder utgörs framtida hyresintåikter till övervägande del av hyresintåikter ftir
bostäder med uppsägningstid om tre månader.

Afftirsområde Kommunfastigheter bedriver huvudsakligen langsiktig uthyming mot Degerfors

kommuns olika verksamheter genom så kallade blockhyresavtal. Blockhyresavtalen är skrivna på

tre år och ftirlängs med motsvarande tid om ingen omfÌirhandling eller uppsägning sker från endera

part.

Not 7 Fastighetsskatt

Beräknad fasti ghetsskatt
Skillnad mellan beråiknad skatt füregående år och slutligt
taxerad

Summa

Not I Lönern andra ersåittningar och sociala kostnader

2017 2016

2016

795

I

796

2017

795

I

796

Medelantalet anställda
Kvinnor
M¿in

Totalt

J
t2

l5

2

12

l4
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Lönern ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar:
Styrelsen
Verkställande direktören
Öwiga anställda

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

Öwi ga personalkostnader

Totalt

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor
M¿in

Totalt

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare

M¿in

Totalt

20t7

Í7
925

4712

5 754

t 770
452
70

272

2 564

9 tt7

le(28)

2016

105

840
4 843

s 788

I 766
559

-7
352

2 670

4t0

8 868

799

a
J

5

q

J

5

q

4

t
J

J

I
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Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar
Byggnad
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

2017

9 742
617
271

10 630

5 054
-281

-4218

555

ll 185

2017

20t7

930
4796

5 726

20(28)

2016

I 684
610
154

9 448

2016

l5

Summa

Nedskrivningar
Ä¡ets nedskrivning byggnad
Reversering av uppskriven mark
Reversering av nedskrivningar byggnad

Summa

Summa

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelningar
Råinteintfüter på kundfordringar
Råinteintåikter

Summa

Not 1l Räntekostnader och liknande resultatposter

Borgensavgifter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Summa

9 448

0

4
,?

26

I

l6

2016

876
4 308

s 184
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Not 12 Resultat efter finansiella poster

Resultatet efter'finansiella poster fÌirdelar sig på
aftirsområden enligt ftilj ande :

Bostäder
Sidoordnad verksamhet

Summa

Not 13 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

Redovisat resultat ftire skatt

Skatt beråiknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intåikter
Skattemässig j ustering avskrivning byggnader
Skatteeffekt av nedskrivningar
Skatteeffekt avseende skattemässigt underhåll
Ej värderade underskottsavdrag
Redovisad skatteko stnad

2017

5 209
-13

5 196

2017

5 196

-t 143
-53

-496
-122

I 846
-32

0

2t(28)

2016

5 255
-30

5 225

2016

5 225

-t 149
-118

-300

4 874
-3 307

0

q0
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Not 14 Byggnader och mark

Byggnader
Ingående anskaffningsvåirden
,Å¡ets anskaffningar
Försåilj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
fuets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
Aterftirda nedskrivningar
,Arets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvåirde byggnader

Mark
Ingående anskaffningsvärden
Ä¡ets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående uppskrivningar

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Ingående nedskrivningar
Återft)rda nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde mark

2017

412 135
l8 046

-491

429 690

-156 158

2s9
-9 742

-165 641

-28 470
30

4 2t8
-5 054

-29 276

234 773

7 352
360

7 712

t5 587

15 587

-369
281

-88

23 2n

22(28)

20r6

378 507
34 923
-129s

412 135

-148 2s0
776

-8 684

-156 158

-28 470

-28 470

227 507

6 959
392

7 351

15 587

15 587

-369

-369

22 569
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Markanläggningar
Ingående anskaffningsvåirden
fuets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
A¡ets avskrivningar

Ingående anskaftringsvåirden
,4¡ets anskaffningar
Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Omklassificeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar -91t3 -8 496

Utgående planenligt restvåirde markanläggningar 3 568 4 186

Utgående planenligt restvärde byggnader och mark 261 552 254262

Taxeringsvåirde fasti gheter t87 187 187 031

Företagets fastigheter utgörs i sin helhet av ftirvaltningsfastigheter. Fastigheterna våirderades inftir
bokslutet till487 641tkr, av auktoriserad fastighetsvåirderare. Marknadsvåirdet har bedömts med
hjälp av kassaflödeskalkyl, där ftirutsättningarna åir marknadsanpassade och således åir en form av
ortsprismetod. Det bokftirda värdet åir endast 261 552 tkr och dåirmed finns ett mycket stort latent
övervåirde.

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

2017 2016

2017

12 68t

t2 68t

-8 496
-617

23(28)

2016

11 988
694

t2 682

-7 886
-610

3 781
283
29

4 093

-2741
-29

4 093
| 345

5 438

-2924
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,Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restv?irde inventarier, verktyg och
installationer

Not 16 Konst

Ingående anskaffningsvåirden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvåirde konst

Not 17 Pågående nyanläggningar

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomftirda omfordelningar

Utgående nedlagda kostnader

Not18 Andralångfristigavåirdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat våirde, totalt

2017

-271

-3 195

2243

2017

105

105

105

2017

t2 613
6 447

-11934

7 126

2017

24(28)

2016

-154

-2924

I 169

2016

r05

105

t0s

2016

6991
12 s84
-6 962

t2 613

2016

40

40

40

40

40

40

\,
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Not 19 Övriga långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvåirden
Äterbäringmedel HBV
Avgående fordringar, amorteringar

Förutbetalda ftirsåikringspremier
Förutbetalda hyror
Övriga poster

2017

44
-57

2s(28)

2016

59
60

119

Utgående ackumulerat anskaffningsvåirde 106

Utgående restvåirde enligt plan 106

Not 20 Transaktioner med närstående

uppgifter om moderfüretaget 
2ol7

Degerforsbyggen AB ägs till 100 o/o av Degerforsbolagen AB, 556526-4289, Degerfors.

Inköp och lärsäljning mellan koncernfäretag
Nedan anges andelen av årets inköp och ftirsäljning avseende koncernfiiretag.

Inköp 14 570
Försäljning 1 009

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017 -t2-31 2016-t2-31

119

lt9

20t6

t4 737
884

580
574
67

I 221

553
218
33.0

I 101
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Not 22 Förslag till disposition av resultatet

Till årsståimmans ftirfogande står friljande vinstmedel:

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

Inom I år
Inom4-5år
Inom5-6år
Inom6-7âr
InomT-8år
Inom9-10år

Summa

Not 24 Upplåning

Räntebärande skulder

Långfüstiga skulder
Skulder till kreditinstitut

50

150

2017-12-3t 20r6-t2-31

232 500 225 000

20t7

tl 524
5 104
s 196

26(28)

20t6

tt 524
-t2t

5 225

21 824 t6 628

Styrelsen ft)reslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny råikning överfürs 2t 824 t6 628

2t 824 t6 628

Not 23 Lånestruktur och räntebindning

Nedan framgår bolagets ftirfalloprofil i tkr, (inkl ränteswapar) avseende räntebindningen:

2017-12-31 2016-12-31

25

225

JJ

150

25

2;

ZJJ

Summa 232 s00 225 000
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Kortfristiga skulder

Summa

Summa råintebärande skulder

Förfallotider
Den del av lansfristiea skulder som ftirfaller till bçtalqins
senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Summa

Not 25 Upplupna kostnader och fìirutbetalda intäkter

Upplupna råintekostnader
Upplupna råintekostnader (swapar)
Upplupna semesterlöner
Förutbetalda hyresintåikter
Övriga poster

Summa

Not 26 Justeringar für poster som inte ingår i kassaflöde' mm

Avskrivningar
Nedskrivningar
Realisationsresultat

Summa justeringar

27(28)

2017-12-3r 2016-12-31

232 500 225 000

232 500 225 000

232 500 225 000

2017-12-31 2016-t2-31

00

-82
I 852

544
2 483
3 193

7 990

2017

t0 630
555
202

1l 387

-24
I 576
6ll

4 48s
2 645

9 293

2016

9 449

520

9 969
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Degerfors 2018-03-20

Rickard Erhard
Verkställande direktör

Styrelseledamot

Auktoriserad revisor

28(28)

,J,*{*\rbd{x,ru('' 
Anita Bohlin-Neuman

ùgrr^*-
Ella
Styrelseledamot

Styrelseledamot

Mauri Sukuvaara
Vice ordfürande

Lennart
Styrelseledamot

har ltimnats 201 8-04-04.



Till bolagsstämman i
Degerforsbyggen AB
Org.nr 556082-5076

Granskningsrapport Tor ùr 2017

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2017 i egenskap av lekmannarevisorer
utsedda av fullmäktige i Degerfors kommun. Lekmannarevisorernas granskning
bidrar till den demokratiska insynen och kontrollen i kommunala aktiebolag.

Vårt uppdragár 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 lor granskning av rfüenskaperna.

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

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

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

Degerfors 2018-04-04

olæ e/
Annica Barbro Vindahl

LekmannarevisorLekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Degerforsbyggen AB, org.nr -soz6

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för DegerforsbyggenAB för àr zot7.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen uppräüats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Degerforsbyggen ABs finansiella ställning per den 3r december zotT och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundfiruttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
Degerforsbyggen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fuilgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

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

Stg r els ens o ch u erkstäIlande dir ektör ens onsu ar
Det är styrelsen och verlställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felalitigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direl¡¡tören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistisl¡¡t alternativ till att göra något av detta.

Reuisorns ansuar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felalitighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspeltionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Degerforsbyggen AB för är zorT samt av fdrslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
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Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundfir uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Degerforsbyggen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
öwigt fuilåjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrels ens och u erkställande direktörens ansu ar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken avbolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsföwaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Reuisorns ansuzr
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed miü uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig sþldig till någon försummelse som kan fciranleda ersättningssþldighet
mot bolaget

. på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningssþldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner avbolagets vinst eller fcirlust inte är
förenligt med alitiebolagslagen.

En ligare beskrirming av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

den 4 april zorS

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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