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TILLBAKABLICK PÅ 2019
2019 var ett händelserikt år där det vardagliga arbetet
med hyresgäster som flyttar in och ut mellan boenden
varvades, med stora som små invigningar och färdigställanden av projekt. Vid Byälvens strand byggdes ett
nytt lägenhetshus som komplement till de två hus som
redan ligger där. Det blev snabbt fullt uthyrt och många
som flyttade in bodde tidigare i villor. Detta är positivt
för kommunen i och med att omsättningen i den flyttkedja som finns blir hög. Storleksmässigt ligger de här
lägenheterna på 1-3 rum och kök, vilket gör att det är fler
små lägenheter än i de andra husen. Lägenheterna ligger i
två väderstreck, något man alltid strävar efter att bygga i
vid nybyggen.
En innergårdsrenovering på Vallen har färdigställts
med bland annat ny lekplats och rullatorgarage, restaurangen på Ekenäs byggdes och färdigställdes och den nya
bollhallen hann inte bli klar men stora delar av projektet
ägde rum under 2019. För att vidmakthålla beståndet och
öka kvalitén genomfördes även ROT-renovering i
28 lägenheter på Gläntstigen.
Det största projektet under 2019 är även det största
i kommunen. Den 13 december stod Säffles nya simhall
klar och invigdes för allmänheten. Simhallen är den
första i Sverige som har en 50-metersbassäng i stål
och absolut en av de modernaste i landet. Man var snabbt
överens om att man ville bygga en simhall och inte ett
äventyrsbad, och alla kriterier som togs fram
har uppfyllts.
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Gustaf blickar
tillbaka på 19 år
som VD för
Säfflebostäder AB
Gustaf Andersson kan blicka tillbaka på minst
sagt händelserika år under sin tid som VD för

Säfflebostäder AB. Allt började 1 oktober 2001 och
sedan dess har så väl organisationsförändringar

bo i ett enklare och bekvämare boende. Än idag pratas det
om Börje och de andra kundgrupperna i korridorerna.
- Det var en rolig process att se över och ta fram, och
företaget har verkligen haft nytta av det grundliga arbetet

som byggnadsprojekt avlöst varandra.

genom åren.

År 2001 arbetade 20 personer på Säfflebostäder, eller SäBo,

Sammanslagning 2008

och bolaget hade ca 1400 lägenheter och lokaler som förval-

En stor förändring som skedde var sammanslagningen med

tades. Åren innan hade varit tuffa med höga vakanser och

fastighetsenheten på Säffle kommun 2008. Då blev man

negativt resultatet. Utmaningen blev direkt tydlig –

dubbelt så stora till både yta och antal medarbetare. Detta

få bolaget i balans igen.

gav möjlighet att kunna rationalisera mer och tack vare att

- Bolaget hade definitivt möjligheter och det gällde för

stabsnivån utökades kunde man jobba mer fokuserat på

mig att hitta vilka det var. Få bolaget i balans var av yttersta

kvalitet. Det är lätt att bygga nytt, men det är också viktigt

vikt och det tog ett år så gick vi plus minus noll. Det var inga

att fånga upp kunder och förädla gamla fastigheter och verk-

ROT-projekt gjorda och på flera håll fanns det fastigheter

samheter. Att föra dem samman till en enhet blev en lyckad

som behövde hissar,

satsning i det här fallet.

Ett speciellt förädlingsprojekt som ligger nära hjärtat är
man ut allt som fanns, satte in hiss och gjorde lägenheter

Andra bolag, Forskningen i Säffle AB, Säffle
Kedjan 2 AB och Säffle Kommunikation AB

som blev väldigt populära. Att sedan fastigheten i sig blev

Under åren som gått har Gustaf även tagit över som VD för

en prydnad var en bonus.

de andra kommunala bolagen. Forskningen i Säffle AB över-

det helhetsgrepp som togs på Järnvägsgatan 25. Där blåste

Att förstå förutsättningar

togs 2005. Där stod lokaler i princip tomma och saknade
verksamheter. Idag är det center för arbetsmarknad,

För att kunna jobba för marknaden i Säffle måste man förstå

näringslivsenheten, it-enhet, Samhall, Lärcenter samt

förutsättningarna som finns. Tidigt efter övertagandet som

mindre aktörer med arbetsmarknadstema.

vd gjorde Gustaf ett arbete som innebar kundprofilering,

Under åren 2012 till mitten på 2019 var Gustaf även VD

något som användes internt på bolaget för att förstå vilka

på Säffle Kommunikation AB.

man skulle jobba för. Slutresultatet blev fyra stora kundka-

- Det var en utmaning att ge sig in i en helt ny bransch,

tegorier där en av dem kallades Börje Hustrött.

dock hade jag erfarenheter från tiden hos Telia AB. Det var

Börje Hustrött var en person som ville sälja sin villa för att

ett gediget lagarbete ihop med fiberföreningarna för att
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strukturera upp verksamheten och skriva avtal. Efter några

förädling blandat med nybyggen är det som har varit nyckeln

års arbete kom även lönsamheten på detta bolag.

till mycket.

År 2014 var det dags för nästa bolag, Säffle Kedjan 2

- Vi ser till Säffles bästa och vad som fungerar här.

AB. Efter nedläggningen av busstillverkningen i Säffle hade

Förädling blandat med nybyggen, det har varit nyckeln.

kommunen köpt fastigheten av Volvo.

Resultatet är det viktigaste i slutändan, men det som har

- Efter en noggrann analys av företaget och de sedan
tidigare träffade hyresavtal i omfattning och tid, tog ett

gett mig allra mest är möten med alla människor, det har
drivit mig att fortsätta jobba framåt.

enormt arbete vid för att bygga upp fastighetens struktur.
Detta var även under en stark tidspress, eftersom en etablering skulle ske och en stor lagerlokal var tvungen att byggas
för att etableringen skulle komma till stånd. Återigen var det
här laget som gjorde att vi lyckades. Under kommande år
utvecklades företaget positivt med både nyetableringar och
ökning av yta för befintliga hyresgäster.

God relation med politiken
En av anledningarna till att Gustaf stannat så länge på
posten som vd för Säfflebostäder är att han upplever att det
har funnits ett gott samarbete med politiken, vilket är en
förutsättning för att kunna arbeta framåt och med resultatfokus. Man har hela tiden jobbat tillsammans och med bolagets bästa i fokus, och det har varit konsensus i besluten.
Att man nu på Säfflebostäder kan erbjuda något för alla som
letar boende är något som Gustaf är stolt över. Han förklarar
hur han ser på bolagets sätt att se till Säffles bästa, och hur

Säfflebostäder AB årsredovisning 2019

5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2019
VERKSAMHET
Säfflebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som
drivs i kommunal bolagsform i Säffle kommun och bolaget
har sitt säte i Säffle. Säfflebostäder AB ska äga, förvalta
och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda
bostäder och lokaler i Säffle kommun. Bolaget ska aktivt
medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande
bostads- och näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske
utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara
principer. Målet för verksamheten är nöjda hyresgäster och
flexibilitet för att tillfredsställa kundens behov.

Fullmäktigemål

Åtgärder för ökad måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Mål 1: Säffle kommun har en långsiktig
ekonomisk hållbarhet.

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern
ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt
med våra tillgångar genom en effektiv
och rationell drift av bolagets fastigheter

ROT/stambyte i 28 lägenheter
på Gläntstigen
Energieffektiviseringar/nya energieffektiva lösningar, såsom solceller

Mål 2 Säffle kommun är en attraktiv
arbetsgivare.

Fortsatta satsningar på friskvård

Hög frisknärvaro

Mål 3 Säffle kommun har hög kvalitet
med fokus på hållbar utveckling.

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern
har som utgångspunkt i sitt uppdrag att
verka för hållbart byggande och förvaltning

Dokumenterat och miljövänliga materiel,
BASTA
Minskad energi- och vattenförbrukning

Mål 1 Säffle kommun är en plats för alla.

Bolaget ser alla nya invånare som en möjlighet för Säffle att bli en socialt hållbar
och framgångsrik kommun

ROT/stambyte i 28 lägenheter på
Gläntstigen 2
Regelbunden dialog med hyresgäster,
även samverkan med hyresgästföreningen

Mål 2 I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Medverka till en attraktiv livsmiljö

Nya innergårdar
ROT-renoveringar, tillgänglighetsplan

Mål 3 I Säffle kommun kan alla försörja
sig

Erbjuda bostäder/lokaler i flera delar av
vår kommun och för olika behov och livssituationer

Bolaget erbjuder bostäder i olika
kategorier och storlekar
Nyproduktion kv Bryggaren, klart
december 2019

Mål 4: Säffle kommun möjliggör det goda
livet

Lägenhetsbeståndet anpassas utifrån det
behov och den efterfrågan som finns

Nyproduktion kv Bryggaren, 25 lgh
Tillgänglighetsanpassning
ROT-renoveringar

Internt perspektiv

Externt perspektiv
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Bolaget förvaltade under 2019;
1 383 lägenheter (85 287 kvm), 102 lokaler (16 147 kvm)
samt 591 garage och motorvärmare. Säfflebostäders fastig-

Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2019-2022 valt följande ledamöter
och suppleanter:

heter finns i Säffle kommun, de flesta i Säffle tätort,
Svaneholm, Värmlands Nysäter och i Värmlandsbro.

Ledamöter

Suppleanter

Markus Bäckström,
ordförande

Karoliina Alegod

Michael Sahlin, vice
ordförande

Lena Svensson

Peter Erhardsson

Eva Harstad

Sedan 2008 förvaltar även Säfflebostäder AB (SäBo)

Christer Andersson

Sven-Åke Kvaldén

kommunens verksamhets- och industrilokaler. Säffle

Bo Augustsson

Nizam Barat Aliyev

kommun har i den samordnade fastighetsförvaltningen

Thomas Augustsson

Ali Ali

Mathias Gyllensteen
Söderström

Urban Karlsson

Bolagets samtliga lägenheter upplåts med hyresrätt.
Lägenheterna uthyres genom bolagets bostadsförmedling.
Hyrorna fastställs genom årliga förhandlingar med
Hyresgästföreningen i Värmland.

med SäBo valt att tillämpa modellen med blockhyresavtal.
Det innebär att Säffle kommun hyr ut verksamhetslokalerna med kallhyra till Säbo som i sedan tur hyr ut dem till
verksamheterna (förskolor, skolor, äldreboende med flera)

Verkställande direktör

med varmhyra för att täcka de kostnader som bolaget har

Gustaf Andersson är anställd som verkställande direktör.

för drift och underhåll.
Revisorer
Anette Storm, Gunilla Bexelius och Andreas Magnusson (auktoriserad revisor).
Revisorssuppleanter
Anita Dahlin, Margareta Forsberg och Pontus Ericsson
(auktoriserad revisor).
Sammanträden
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda
sammanträden.
Organisationsanslutning
Bolaget är anslutet till; Sveriges Allmännytta (fd SABO),
Fastigo samt HBV.
Försäkringsvärde
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade.
Ägare och ledning
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Kommunföretag i Säffle
AB med organisationsnummer 556555-2295.
Resultat och ställning (belopp i tkr)

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter fin poster
Balansomslutning
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2019

2018

2017

2016

2015

169 584

171 426

168 181

165 125

161 231

12 573

11 099

10 755

12 150

9 980

9 625

8 267

7 811

9 280

5 927

505 006

445 998

397 555

397 751

345 689
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2019
Ägda fastigheter
I 28 lägenheter, Gläntstigen 2 och 8, har omfattande renovering utförts i form av stambyte, utbyte av kök, elstammar
mm. Dessutom har resurser lagts ner på säkerhets/trygghetshöjande åtgärder såsom nya entrédörrar/säkerhetsdörrar in
till lägenheterna. Åtgärderna har föregåtts av förhandling med
hyresgästföreningen och samtliga hyresgäster har skriftligen
godkänt den överenskomna hyreshöjningen. Dessutom
innebär de åtgärder som gjorts en beräknad energibesparing
på ca 20 % per år. Både före och under projektens gång har
bolaget haft regelbundna möten och skriftlig information till
respektive hyresgäst.
I början på året färdigställdes projektet med innergården på Vallen. Bolaget har skapat en innergård med
en miljö som är trygg och inbjudande för aktiviteter och
rekreation. Bidrag hos Boverket har beviljats och utbetalats
för projektet för halva investeringen.
I december slutfördes nyproduktionen i kv. Bryggaren.
25 lägenheter, samtliga med balkong mot älven. Den nya
byggnaden smälter väl in i omgivningen med de övriga två
byggnaderna. Samtliga lägenheter var uthyrda vid
färdigställandet. Projektet har avlöpt väl, fokus har legat på
energieffektivt byggande och hållbara lösningar, t.ex.
solceller, individuell mätning, mekanisk till- och frånluft

positiva till de åtgärder vi gör på fastigheterna. Behoven

med tillhörande värmeåtervinning samt bergvärme.

som fram-kommer i kuggen ligger sedan till delvis grund för

Miljövänliga materiel har använts enligt BASTA. Bidrag har

det fortsatta arbetet med bolagets plan för vilka verksamhets-

erhållits från Boverket, dels ett investeringsstöd och dels ett

fastigheter som ska prioriteras i det planerade underhållet. På

energistöd som utbetalas under våren 2020. I samråd med

de förvaltade fastigheterna har följande större underhålls-

”Offentliga rummet” vad gäller projektets utemiljö,

åtgärder utförts; Tegnérhallen/underhåll i samband med

har resurser lagts ned på kanalstråket för att kunna erbjuda

investering, Tingvallaskolan/matsalen, Botilsäters skola/

kommunens innevånare ett sammanhängande promenad-

omklädningsrum, Värmlandsbro skola/belysning, 31:an/

stråk utefter Byälven.

tak. Underhållsåtgärder har även utförts på specifika objekt

Den tillgänglighetsplan som tagits fram efter tillgänglig-

som framkommit på ”lokalkuggen”. Dessutom utförs under-

hetsinventeringen 2015 av flerbostadshusen, har följts. Alla

hållsåtgärder kontinuerligt på olika projekt och översyn av

planerade åtgärder för 2019 är utförda av bolagets personal.

lekplatser sker regelbundet.

Totala investeringar i byggnader och markanläggningar
har under året skett med 56 823 tkr, varav nyproduktionen i
kv. Bryggaren på 47 890 tkr.
Totalt har underhållsåtgärder utförts för 9 341 tkr, varav

Totalt har underhållsåtgärder utförs för 15 971 tkr
under året.
SäBo leder följande projekt, på beställning av kommunen
och enligt den av fullmäktige beslutade arbetsgången vad

sedvanligt lägenhetsunderhåll runt om i hela bolagets

gäller kommunala investeringar. Ny simhall, ny restaurang

bestånd på 5 804 tkr.

Ekenäs och bollhall mm.

Förvaltade fastigheter

och styrgruppen vad gäller ny simhall. I styrgruppen ingår

När det gäller de förvaltade fastigheterna har under

både politiker och tjänstemän. Efter flera års planering togs

perioden ”lokalkuggen” genomförts tillsammans med

det första spadtaget i januari 2018, processen har avlöpt

representanter ute på varje förvaltning. Mötena i år har

väl enligt plan trots en stor påverkan på närliggande skola

varit konstruktiva och förvaltningarna är till stor del

Representanter från bolaget ingår i ledningsgruppen

och bostadsområde. Den nya simhallen är certifierad som

med att skapa och utveckla våra kundrelationer, bli bättre

”Miljöbyggnad Guld” vad gäller byggnaden. Som ett led i

på säljteknik och marknadsföring. På Hermes är Vegagatan

kommunkoncernens intention att våga leda hållbar utveck-

2 (40 lägenheter) tomställt då bolaget förbereder en av-

ling, där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart, har den

veckling av delar på Hermes. Vidare är även Vintergatan

nya simhallen försetts med solceller på taket samt energief-

11 (60 lägenheter) tomställt på grund av Migrationsverkets

fektiv vattenrening. Den nya simhallen invigdes på lucia-

avveckling.

dagen 2019.

Av bolagets ägda lokaler, omfattande totalt 16 147 kvm,
var 5 436 kvm ej uthyrda vid årsskiftet. Bland annat är det

KUNDER OCH MARKNAD

lokaler på Hermes, Saturnus och i Värmlands Nysäter som
är vakanta.

Ägda fastigheter
Vid årets slut var 100 lägenheter vakanta, exkl Vegagatan
2 och Vintergatan 11. Migrationsverket avvecklade hela sin
verksamhet i Säffle under våren. Andelen avflyttningar har
varit 25 % (30 %) under året som gått. Arbete pågår ständigt

Säfflebostäder AB årsredovisning 2019
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HYRESREGLERING
Vid hyresförhandling om hyrorna för år 2019 träffades över-

Brucegatan 4 beräknas producera 18 000 kWh per år och

enskommelse med Hyresgästföreningen i Värmland om att

den nybyggda simhallen beräknas ge ungefär 24 000 kWh

hyrorna i samtliga bostäder och lokaler med förhandlings-

el per år.

klausul höjs med 1,7 %.

Det nya överordnade styrsystemet, Citect har driftsatts
under året och börjat rulla igång. Detta system har ett

UPPDRAG

öppet gränssnitt och ger bolaget ytterligare möjligheter att

Sedan 2008 förvaltar SäBo en stor del av kommunens fast-

fastighet. I detta system kan man övervaka allt från tempe-

igheter i form av en samordnad fastighetsförvaltning. Vidare

raturer i lägenheterna till att följa vattenförbrukning och

utför bolaget fastighetsskötsel och förvaltning av bolagen

el i realtid. De fastigheter som anslutits först är nybygget

Forskningen i Säffle AB och Säffle Kedjan 2 AB.

på Brucegatan 4, samt nya simhallen inklusive delar av

optimera och effektivisera förbrukningarna på respektive

Tegnérhallen. Därefter kommer stambyteslägenheterna på

MILJÖ OCH ENERGI

Gläntstigen 2 och 8 att läggas in, sedan fortsätter arbetet

Under året har bolaget fortlöpande arbetat med att optimera

har möjlighet att anslutas.

energiförbrukningen. Bolaget har även arbetat med

med bl.a. kvarteret Vallen och de övriga fastigheterna som
Radonmätningar i flerbostadshus är utförda och fler

vatteneffektiviserande åtgärder samt kontinuerligt utbyte

mätningar fortlöper där misstanke om radon förekommit.

till modernare och energieffektivare belysningsanlägg-

Åtgärder kommer att slutföras under kommande år.

ningar på både ägda och förvaltade fastigheter. Bolaget följer
månadsvis upp samtliga förbrukningar på alla fastigheter,
detta ger oss ett effektivt sätt att kunna energioptimera och

PERSONAL

samtidigt snabbt få indikationer vid driftsstörningar. Man

SäBo har en låg personalomsättning och detta innebär att

kan konstatera att bolaget har lyckats väl i sin strävan att

bolaget med tillförsikt kan se positivt på framtiden. Sjuk-

energieffektivisera verksamheten, både i ägda och förvaltade

skrivningstalen har under året minskat något 3,92 %

fastigheter. I projekteringar finns energi- och miljötänk med

(4,09 %). Bolaget erbjuder sedan några år tillbaka ett frisk-

och avvägning för solceller och miljökriterier. Den nybyggda

vårdsbidrag på 3 000 kr för samtliga tillsvidareanställda.

simhallen är certifierad enligt miljöbyggnad guld och det

70 % av personalen har utnyttjat friskvårdsbidraget i någon

nybyggda flerfamiljshuset på Brucegatan 4 är byggd enligt

form, som t ex massage, gymkort mm. 42 % av personalen

kriterierna för miljöbyggnad silver men utan certifiering.

har utnyttjat hela bidraget på 3 000 kronor. Styrelsen antog

Klimat och vädermässigt var Säffle ca 10,6 % varmare år

år 2014 en ny jämställdhetsplan. Denna har till ändamål

2019 jämfört med ett normalår. Det milda året har bidragit

att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete,

till att värme-, el- och vattenförbrukningen har minskat

anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöj-

jämfört med föregående år . På ägda fastigheter har vatten-

ligheter i arbetet. Jämställdhetsplanen har ett antal

användningen minskat med 2,9 %, total värme har minskat

mål uppställda som ska följas upp i samband

med 3,9 % och elen har minskat med hela 7,8 %, jämfört

med årsredovisningen.

med föregående år. De förvaltade fastigheterna har även de
visat en fin trend, värmeanvändningen har minskat med

Arbetsförhållanden

1 %, elen har minskat med 4,6 % samt vattenförbrukningen

Arbetsförhållanden är lämpade både för kvinnor och män,

har minskat med 2,8 %.Under året har solcellerna på

såväl inne på kontoret som ute på områdena. Heltid är en

Stenhusallén 2, producerat 15 800 kWh el, varav

självklarhet men för den som vill finns naturligvis möjlighet

8 317,71 kWh har sålts ut på nätet. Solcellerna har minskat

att gå ned i sysselsättningsgrad. Arbetshjälpmedel finns att

behovet av inköpt el med 19 400 kr och de har stått för cirka

tillgå och även skyddsutrustning. När det gäller mångfald

40 % av det totala elbehovet i byggnaden. Solcellerna på

diskuteras detta ofta då många av bolagets hyresgäster är av

LSS-boendet Olstorp har producerat närmare 4 850 kWh

utländsk härkomst.

under 2019 och där har 297,8 kWh sålts ut på nätet, vilket
har genererat en besparing på lite drygt 4 600kr i inköpt el
då de har stått för 10 % av byggnadens totala elbehov.
Under senhösten har solceller driftsatts på nybyggnationen av Brucegatan 4 samt på den nya simhallen.
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Förena förvärvsarbete och föräldraskap
samt kränkningar mm.

FRAMTID

Det är endast ett fåtal anställda som har minderåriga barn.

Säfflebostäder AB ser positivt på framtiden men vi måste

För de som har det ställer sig arbetsgivaren positiv till

vara beredda att möta upp till de höga krav som ställs av

föräldraledighet och vid rekrytering av yngre medarbetare

både nya och gamla kunder på bland annat standard och

ser arbetsgivaren det som självklart att den anställde någon

attraktiva lägen och minst tillgänglighet. Bolaget satsar även

gång kommer att vara föräldraledig. När det gäller kränk-

på hållbart byggande. Vid ombyggnationer och renoveringar

ningar, sexuella trakasserier fördöms detta i alla

görs energieffektiva lösningar och förbättringar. Vidare

dess former.

används där det är möjligt, miljöklassade materiel typ

Rekrytering, utbildning/kompetensutveckling/tillsättning av tjänster mm

BASTA och Svanen. Vi bedriver en kostnadseffektiv förvaltning utifrån de resurser som finns. SäBo har utarbetat en
”Vision 2020” som ska vara en plattform för vårt fortsatta

Alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion, etnisk

arbete med att driva bolaget framåt. Följande punkter är

bakgrund eller funktionsnedsättning ska ha samma chans

våra ledstjärnor;

vid rekrytering och utveckling i arbetet. Behov av kompe-

•

Bostäder och lokaler med kvalitet

•

God service

ÄGARDIREKTIV

•

Trygghet och omtanke

Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv för

•

Levande och hållbart samhälle

•

Prisvärt

•

Personligt hem och lokaler med egen prägel

tensutveckling diskuteras vid medarbetarsamtal.

bolaget; ekonomiska mål samt uppdrag för år 2019. När det
gäller ekonomiska mål så har bolaget ett avkastningskrav
på ägda fastigheter på 2,5 % räntabilitet på totalt kapital,
utfallet blev 2,0 %, om hänsyn tas till nedskrivningar blev
utfallet 2,7 %. Bolaget uppfyller därmed ägarens krav.
I ägardirektivet för år 2018 fick bolaget i uppdrag att genomföra nyproduktion i kv. Bryggaren. Projektet var färdigt för
inflyttning i december 2019, totalt 25 lägenheter. Kommunfullmäktiges uppdrag är därmed uppfyllt.
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FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat

84 477 697
8 020 154
92 497 851

Styrelsen och verkställande direktören för Säfflebostäder AB föreslår att:
I ny räkning balanseras

92 497 851

I övrig hänvisas till följande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar, redovisningsprinciper och tillhörande noter.
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning (kronor)
Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2,3,4

161 131 685

163 965 166

8 452 184

7 460 461

Nettoomsättning
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Externa kostnader
Material

5,6

-4 999 252

-5 457 488

Tjänster

5,6

-40 420 936

-42 145 638

-23 502 907

-23 282 902

Uppvärmning

-16 147 473

-17 072 351

Fastighetsskatt

-1 766 908

-1 360 500

7

-35 142 102

-34 648 366

8,9,10

-22 331 093

-22 573 506

11,12

-12 699 799

-13 785 329

12 573 399

11 099 547

Taxebundna kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- & nedskrivningar samt återföring av
materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

13

254 035

252 946

Räntekostnader och liknande resultatposter

14

-3 202 275

-3 085 422

9 625 159

8 267 071

-1 605 005

588 722

8 020 154

8 855 793

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Säfflebostäder AB årsredovisning 2019
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Balansräkning (kronor)
Not

2019-12-31

2018-12-31

Byggnader & mark

16

419 277 265

360 229 216

Pågående nyanläggningar

16

4 310 492

18 727 381

Inventarier och maskiner

17

1 401 398

2 022 900

18

40 000

40 000

425 029 155

381 019 497

98 005

120 355

1 026 374

647 604

66 974 027

60 816 215

229 161

228 586

657 665

1 232 507

10 663 639

1 044 473

324 053

885 834

79 874 919

64 855 219

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos moderföretag
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

14

19

4 114

3 155

79 977 038

64 978 729

505 006 193

445 998 226
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Balansräkning (kronor)
Not

2019-12-31

2018-12-31

1 515 000

1 515 000

Eget kapital & skulder

Budget eget kapital

20

Aktiekapital
Reservfond

234 618

234 618

1 749 618

1 749 618

84 477 698

75 621 904

8 020 154

8 855 793

92 497 852

84 477 697

21

94 247 470

86 227 315

Avsättningar för pensioner

22

552 728

565 037

Uppskjuten skatteskuld

23

3 198 040

1 593 035

3 750 768

2 158 072

347 172 825

291 382 949

347 172 825

291 382 949

2 996 691

2 783 258

Leverantörsskulder

21 096 531

18 000 399

Skulder till moderföretag

18 350 186

27 113 456

Skulder till koncernföretag

181 600

192 007

Övriga kortfristiga skulder

803 825

793 009

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Avsättningar

Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

24

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

16 406 297

17 347 761

59 835 130

66 229 890

Summa skulder

410 758 723

359 770 911

Summa eget kapital & skulder

505 006 193

445 998 226

Summa kortfristiga skulder
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Förändringar i eget kapital (kronor)
Aktiekapital
Eget kapital 2018-12-31

1 515 000

Reservfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

234 618

84 477 698

86 227 316

8 020 154

8 020 154

92 497 852

94 247 470

Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

1 515 000

234 618

Aktiekapitalet består av 1 515 aktier med kvotvärde av 1 000 kronor.
Ovillkorat aktieägartillskott
Aktieägarna har lämnat ovillkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 18 165 000 kronor ( 18 165 000 kronor).
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Kassaflödesanalys (kronor)
2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

Rörelseresultat

12 573 399

11 099 547

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

12 699 799

13 785 329

Den löpande verksamheten

Erhållen ränta

254 035

252 946

-3 202 275

-3 085 422

22 324 958

22 052 400

22 350

23 827

Ökning/minskning av rörelsefordringar

-15 019 699

-13 225 875

Ökning/minskning av rörelseskulder

-6 394 760

22 959 914

932 849

31 810 266

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-56 709 457

-49 035 149

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-56 709 457

-49 035 149

59 000 000

20 000 000

-3 222 433

-2 783 258

55 777 567

17 216 742

959

-8 141

Likvida medel vid årets början

3 155

11 895

Likvida medel vid årets slut

4 114

3 155

Finansieringsverksamheten
Upptagande av lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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Noter

Not 1 Redovisnings- & värderingsprinciper
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen
samt allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden.
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bolagets verksamhetsgrenar utgörs av uthyrning av bostäder och lokaler på ägda fastigheter
samt förvaltning av fastigheter som ägs av Säffle kommun.
Intäkter
Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från uthyrning av bostäder och lokaler och redovisas
löpande i takt med att bostäderna och lokalerna hyrs och disponeras av hyresgästerna.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald
sjukfrånvaro, sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då
det finns en legal eller eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har
inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra
företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med
att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Bolaget har tidigare haft anställda som omfattas av förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler. Den
förmånsbestämda pensionsplanen finansieras i egen regi och bolaget redovisar pensionsskulden enligt den beloppsuppgift som erhålls från KPA.
Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgång.
Leasing
Leasingtagare
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. 					
Leasegivare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som intäkt linjärt över
leasingperiod.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avser skillnader mellan avskrivningar i räkenskaperna och
i deklarationen.
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.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde
vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över till-gångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna infår i resultaträkningen. Bolagets
mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används
för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Hyreshus
Stommar

50-100 år

Fasader, yttertak, fönster

40-50 år

Hissar, ledningssystem

25-50 år

Övrigt

15-50 år

Inventarier, verktyg och installationer

20-30 år

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinniningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra fordringar.
Andra långfrisitga värdepappersinnehav
Posten består av aktier i medlemsföretag. Innehavet innehas på lång sikt.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag
för transaktionskostnader.
Varulager
Varulager, dvs oljelageroch el/vitvarulager, har värderats till anskaffningsvärdet.
Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Koncernförhållanden
Kommunföretag i Säffle AB (556555-2295) med säte i Säffle är moderbolag i en av
Säffle kommun helägd koncern, där Säfflebostäder AB ingår.
Kommunföretag i Säffle AB upprättar koncernredovisning.
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Noter
Noter till resultaträkningen (kronor)
Not 2 Hyresintäkter, ägda fastigheter

2019

2018

73 610 714

72 027 638

Lokaler

15 711 455

16 835 554

Övrigt

1 931 290

1 899 965

91 253 459

90 763 157

Egna hyror

-1 374 981

-1 456 011

Outhyrda bostäder

-6 414 173

-2 747 995

-2 924 749

-2 016 796

Bostäder

Summa

Avgår hyresbortfall

Outhyrda lokaler
Outhyrd övrigt

-491 681

-387 175

Hyresnedsättningar

-176 105

-138 388

-15 936

-15 936

Summa avgår

-11 397 625

-6 762 301

Summa hyresintäkter

79 855 834

84 000 856

2019

2018

Bostäder

11 823 953

11 566 408

Lokaler

71 103 825

69 651 779

104 309

97 172

83 032 087

81 315 359

Egna hyror

-28 488

-28 488

Outhyrda bostäder

-168 714

-84 915

-1 474 744

-1 020 286

Plomberade rum

Not 3 hyresintäkter förvaltade fastigheter

Övrigt
Summa

Avgår hyresbortfall

Outhyrda lokaler
Outhyrd övrigt

-48 290

-53 360

Hyresnedsättningar

-36 000

-164 000

Summa avgår

-1 756 236

-1 351 049

Summa hyresintäkter

81 275 851

79 964 310

Av de totala hyresintäkterna på både ägda och förvaltade fastigheter, 161 132 tkr, avser 74 378 tkr (46%) koncenrninterna
hyresintäkter. Föregående år var motsvarande siffra 81 265 tkr (49%).
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Not 4 Operationell leasing

2019

2018

Inom ett år

29 459 488

29 334 767

Mellan ett och fem år

39 198 082

37 846 277

Senare än fem år

14 580 336

17 722 605

83 237 906

84 903 649

29 482 876

29 350 609

Inom ett år

82 295 841

82 911 836

Mellan ett och fem år

120 121 744

145 160 776

Senare än fem år

41 321 040

53 935 752

243 738 625

282 008 364

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara
operationella leasingavtal

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Leasingavtal där företaget är leasegivare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara
operationella leasingavtal

Hyresintäkter avseende bostäder innehas med 3 månaders uppsägningstid. Dessa ingår ej i ovan. Hyresintäkterna avseende bostäder
uppgår 2019 till 78 836 tkr (80 607 tkr)

Not 5 Planerat underhåll och reparationer, ägda
fastigheter

2019

2018

Planerat underhåll

9 341 402

13 744 657

Reparationer

3 320 753

2 967 160

1 482 713

1 159 989

2019

2018

15 970 834

12 805 540

3 285 950

3 171 866

164 859

322 139

2019

2018

50 000

45 000

Varav vattenskador

Not 6 planerat underhåll och reparationer, förv
fastigheter

Planerat underhåll
Reparationer
varav vattenskador

Not 7 Revisionskostnader

KPMG/Pwc
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Noter

Not 8 Medeltalet anställda, fördelning på män
och kvinnor

Administration och förvaltning

2019

2018

Antal
anställda

varav
män

Antal
anställda

varav
män

14

7

14

7

Fastighetsarbetare

24

23

25

24

Summa

38

30

39

31

Not 9 Löner, andra ersättningar och kostnader

2019

2018

Löner och andra ersättningar
Till styrelse & VD

1 335 529

1 293 321

Till övrig anställd personal

13 399 680

13 459 539

Summa löner och andra ersättningar

14 735 209

14 752 860

Lönesumman till övriga anställda är minskad med lönebidrag på 311 tkr (336 tkr)

Sociala kostnader

2019

2018

Till styrelse och VD

540 450

575 468

269 119

428 899

5 464 553

5 818 623

805 417

864 621

Summa sociala kostnader

6 005 003

6 394 091

Summa personalkostnader

20 740 212

21 146 951

2019

2018

Varav pensionskostnader
Till övrig anställd personal
Varav pensionskostnader

Not 10 Könsfördelning

Företagsledning

Antal
anställda

varav
män

Antal
anställda

varav
män

1

1

1

1

Styrelse

7

7

7

7

Summa

8

8

8

8

Not 11 Av- och nedskrivningar samt återföringar
av materiella anläggningstillgångar,
ägda fastigheter

2019

2018

12 191 697

13 208 297

259 428

317 018

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Byggnader
Inventarier och maskiner
Inventarier
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Summa avskrivningar

12 451 125

13 525 315

2019

2018

Inventarier

248 674

260 014

Summa avskrivningar

248 674

260 014

2019

2018

0,00%

0,00%

2019

2018

1,00%

1,00%

2019

2018

-

-

Not 12 Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar, förvaltade fastigheter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och maskiner

Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

Genomsnittliga ränteintäkter för bankmedel

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter

Genomsnittliga räntekostnader för fastighetslån

Not 15 Effektiv skatt

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

-1 605 005

588 722

-1 605 005

588 722

2019

2018

Procent

Belopp

Procent

Belopp

21,4%

-2 059 784

22,0%

-1 818 756

Ej avdragsgilla kostnader

0,1%

-9 101

0,1%

-4 920

Ej skattepliktiga intäkter

0,0%

–

0,0%

–

I anspråktagande av ej aktiverat underskott

-4,2%

401 549

-5,5%

450 582

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt

0,0%

–

0,0%

–

Skatt hänförlig till tidigare år

0,0%

–

-22,4%

1 853 888

-0,6%

62 331

-1,3%

107 928

0,0%

–

0,0%

–

16,7%

-1 605 005

-7,1%

588 722

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats

Effekt av ändrade skattesatser
Övrigt
Redovisad effektiv skatt
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Noter
Noter till balansräkningen (kronor)

Not 16 Byggnader och mark

2019

2018

550 970 229

502 973 205

56 822 857

47 997 024

0

0

607 793 086

550 970 229

-106 612 715

-98 230 411

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

-8 849 838

-8 382 304

-115 462 553

-106 612 715

-65 400 917

-60 574 924

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar

-21 374 268

-9 125 993

Årets återföringar

18 032 409

4 300 000

Summa utgående ackumulerade nedskrivningar

-68 742 776

-65 400 917

Utgående planenligt restvärde vid årets slut

423 587 757

378 956 597

Samtliga av bolagets ägda fastigheter innehas för långsiktig uthyrning. Fastigheterna
klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. Fastigheternas redovisade värde uppgår
till 423 588 tkr.
För att bedöma fastigheternas verkliga värde har en oberoende värderingsman utfört värdering. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad,
justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser anseende den aktuella tillgångens typ, läge
eller skick.
Fastigheterna värderades inför årsbokslutet av en oberoende värderingsman. Värderingen
beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen genomförda
transaktioner mellan oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar. Värdet på fastigheterna var 2019-12-31 667 800 tkr.
Som framgår ovan överstiger fastigheternas totala verkliga värde det totala redovisade
värdet väsentligt.
Vid värderingarna har dock framkommit nedskrivningsbehov på enskilda fastigheter
varför nedskrivning på dessa gjorts med 21 374 tkr per 2019-12-31. Återföring har även skett
av tidigare gjorda nedskrivningar med 18 032 tkr per 2019-12-31.				
		

Not 17 Inventarier och maskiner

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar under året
Erhållna bidrag
Avgår försäljningar och utrangeringar

2018

6 834 768

5 796 643

0

1 038 125

-113 400

0

0

0

Summa utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 721 368

6 834 768

Ingående avskrivningar

-4 811 868

-4 234 836

0

0

Försäljning/utrangeringar
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Noter
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde vid årets slut

Not 18 Långfristiga värdepappersinnehav

4 andelar á 10 000 kronor i Husbyggnadsvaror HBV

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Förutbetald försäkringspremie

-508 102

-577 032

-5 319 970

-4 811 868

1 401 398

2 022 900

2019

2018

40 000

40 000

2019

2018

0

869 023

Övrigt

324 053

16 811

Summa

324 053

885 834

Not 20 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 1 515 aktier med kvotvärde av 1 000 kronor.

Ovillkorat aktieägartillskott
Aktieägarna har lämnat ovillkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 18 165 000 kronor (18 165 000 kronor)

Not 21 Förslag till disposition av resultatet
Till bolagsstämmans förfogande står följande
vinstmedel:
Balanserat resultat

84 477 697

Årets resultat

8 020 154
92 497 851

Styrelsen och verkställande direktören
för Säfflebostäder AB föreslår att:
I ny räkning balanseras

92 497 851

Not 22 Pensionsskuld

2019

2018

Skuld för pensionsåtagande hos KPA för personal

552 728

565 037

Summa pensionsskuld

552 728

565 037

Not 23 Uppskjutna skatter
2019-12-31
Redovisat
värde

Skattemässigt värde

Temporär skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga till uppskjuten skattefodran
Skattemässigt underskottsavdrag

–

15 000 000

15 000 000

Nedskrivning byggnader

–

47 210 307

47 210 307

–

62 210 307

62 210 307
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Noter
Väsentliga temporära skillnader hänförliga till uppskjuten skatteskuld
Byggnader och markanläggningar

366 068 725

288 333 953

77 734 772

366 068 725

288 333 953

77 734 772

Bolagets underskottsavdrag uppgår per 2019-12-31 till 35 217 064 kr.
2019-12-31
Uppskjuten
skattefodran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

3 090 000

–

3 090 000

9 725 323

–

9 725 323

–

16 013 363

-16 013 363

12 815 323

16 013 363

-3 198 040

Väsentliga temporära skillnader
Skattemässigt
underskottsavdrag
Nedskrivningar byggnader
Byggnader och markanläggningar
Uppskjuten skattefodran/skuld

2018-12-31
Redovisat
värde

Skattemässigt värde

Temporär skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga till uppskjuten skattefodran
Skattemässigt underskottsavdrag

–

15 000 000

15 000 000

Nedskrivning byggnader

–

43 868 448

43 868 448

–

58 868 448

58 868 448

374 991 701

308 390 075

66 601 626

374 991 701

308 390 075

66 601 626

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Byggnader och
markanläggningar

Bolagets underskottsavdrag uppgår per 2018-12-31 till 37 093 460 kr.
2018-12-31
Uppskjuten
skattefodran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

Skattemässigt underskottsavdrag

3 090 000

–

3 090 000

Nedskrivning byggnader

9 036 900

–

9 036 900

–

13 719 935

-13 719 935

12 126 900

13 719 935

-1 593 035

Väsentliga temporära
skillnader

Byggnader och markanläggningar
Uppskjuten skattefodran/skuld
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Not 24 Fastighetslån

Varav med förfall inom 1 år*
Varav med förfall senare är 1 år
Varav med förfall senare än 5 år

2019

2018

350 169 516

294 166 208

92 696 015

93 168 700

257 473 501

200 997 508

0

0

350 169 516

294 166 208

2019

2018

1 932 936

1 881 235

271 349

272 739

Förutbetalda hyror

7 309 087

7 888 823

Uppslutna leverantörsskulder

3 672 782

5 171 754

Övrigt

3 220 143

2 133 210

16 406 297

17 347 761

2019

2018

81 417 640

81 417 640

24 640 967

24 640 967

2019

2018

286 757

273 328

Summa långfristiga skulder

* Amortering ca 2,9 miljoner, övriga lån normalt omförhandlas med ny löptid.

Not 25 Uppslutna kostnader och förutbetalda
intäkter

Semesterlöneskuld / Övertidsskuld
Räntor

Summa

Not 26 Ställda säkerheter

Ställda panter till kreditinstitut
I eget förvar

Not 27 Ansvarsförbindelser

Garantiförbindelse (Fastigo)
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