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Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden
Arvika Stadshus AB, som utgör moderbolag i en hel-
ägd kommunal koncern, äger samtliga aktier i Arvika 
Fastighets AB. Koncernredovisning upprättas i Arvika 
Stadshus AB.

Arvika Fastighets AB äger samtliga aktier i Dahlins-
huset AB.

Information om verksamheten
Bolagets verksamhet var under året förvaltning av egna 
fastigheter inom affärsområdena ”Bostäder”, ”Samhälls-
fastigheter” (lokaler hyrda av Arvika kommun) samt 
”Kommersiella lokaler”. Dessutom bedrevs fastighets-
skötsel på uppdrag av Arvika kommun. Det uppdraget 
omfattar skötsel av parkmark samt fastigheter och 
anläggningar ägda av Arvika kommun.  

Den 31 december 2017 förvaltade bolaget:

Lägenheter (inklusive vårdboende)   3 049 (3 029)

Lokaler 326 (328)

Garage 560 (560)

Parkeringsplatser 1 316 (1 268)

Total bostadsyta uppgår till 185 211 m2, varav 19 514 m2 

avser vårdboenden, och lokalyta uppgår till 162 279 m2, 
totalt 347 490  m2. Av antalet lägenheter ingår 437 
stycken i kategorin vårdboende. 

Bostadsfastigheterna Kärringtanden 4 och 5 (två 
lägenheter) har sålts under året. 

Bostäder
Marknadssituationen har varit fortsatt stabil under 
året med ett högt söktryck på bostäder. Antalet 
outhyrda lägenheter (exklusive vakanta på grund av 
renoveringar) har pendlat mellan 10–20 vilket gett en 
uthyrningsgrad på i genomsnitt 99,5 procent.  

Hyresförhandlingen för 2017 års hyra resulterade i en 
höjning med 0,5 procent per den 1 april 2017. 

Fastighetsdriften löpte normalt under året. Årets 
planerade ROT-renoveringar i kvarteret Spinnaren, 
Renen och Salem sköts på framtiden då ingen upp-
görelse nåddes i hyresförhandlingarna. Vattenskador i 
kvarteret Metkroken uppgick till cirka 2 mnkr. Under 
året uppstod en lägenhetsbrand i kvarteret Nyckeln, 
lyckligtvis utan personskador. Målning och tapetsering 
utfördes enligt plan i cirka 200 lägenheter. 

Utbyggnaden av miljöhus har fortsatt och följer infö-
randeplan upprättad av Arvika Teknik AB.

De största projekten som genomförts under året är: 
• Uppförande av ny byggnad på fastigheten Posten 

1 genom dotterbolag.
• Byte av tak i kvarteret Kägelbanan.
• Byte av fönster i kvarteret Källaren.
• Renovering av tvättstugor i kvarteret Enhörningen.
• Byte av belysning i källare i kvarteret Traktorn, 

Paletten och Skulptören.
• Nybyggnad av miljöhus kvarteret Dragspelet, Vilan 

och Salem.
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Samhällsfastigheter
Affärsområdet omfattar fastigheter med lokaler 
uthyrda för kommunalt ändamål. Frågor som rör 
lokalförsörjningen inom skolverksamheten har fortsatt 
att vara i fokus, men även en utredning om framtidens 
äldreboende startades upp under året.

De största projekten som bedrivits under året är:
• Utbyggnad och ombyggnad av Edaneskolan.
• Utbyggnad av Gateskolan.
• Uppstart av ROT-renovering och ombyggnation 

av Ritz.
• Uppstart av nybyggnad av 6-avdelningsförskola på 

Dottängen.
• Ombyggnad av Järvenskolan. 
• Ombyggnad för hemtjänst inom kvarteret  Korpralen.
• Detaljplanearbete för ny högstadieskola.
• Uppförande av modulboende (nio lägenheter) på 

Ridstigen för behov inom individ- och familjeomsorg.
• Färdigställande av nytt serveringskök inom kvarteret 

Korpralen (Hamngatan).
• Takbyte musikskolan.
• Utbyte av utrustning i två tvättstugor på Västängs-

gården.

Kommersiella lokaler
Marknadsläget för kommersiella lokaler var stabilt, 
samtliga lokaler var uthyrda per den 31 december 2017. 
De största objekten inom affärsområdet är Ingesunds-
skolorna och vårdcentralen Verkstaden.

Under året uppstod hyresförluster i en industrilokal 
på grund av konkurs.

Det största projektet som bedrivits under året är:
• Hissbyte Verkstaden.

Skötseluppdrag 
Skötseluppdraget avseende kommunala byggnader, 
parkmark och anläggningar bedrevs enligt plan, dock 
med ekonomiskt underskott för skötseluppdrag 
parkmark.

Avdelningen tomt- och parkmark omorganiserades 
med en områdesindelning för att minska transport-
tid för personal. Avdelningen samordnade också all 
kompostering till ett område på Lycke.
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Resultat och ställning
(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 312 294 306 823 299 460 291 453 285 824

Resultat efter finansiella poster 32 187 19 737 6 683 34 663 13 660

Balansomslutning 1 370 008 1 350 914 1 321 757  1 213 290 1 116 508

Soliditet (%) 15 13 12 13 11

Avkastning på eget kapital (%) 13 9 3 21 9

Antal anställda 152 152 154 153 155

(Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 27.)

Årets resultat belastas med nedskrivningar om samman -
lagt 2,1 mnkr till bedömt verkligt värde för fastigheterna 
Enhörningen 12 och Krukan/Bocken. Övriga delar 
framgår av efterföljande balans- och resultaträkning.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Inom verksamhetsområdet bostäder är uppförandet av 
ny byggnad på den nedbrunna fastigheten Posten 1, 
via dotterbolag, samt fortsatt utbyggnad av miljöhus 
i tre bostadsområden de största projekten.

Inom verksamhetsområdet samhällsfastigheter är 
ombyggnaderna av Järvenskolan och Edaneskolan samt 
nybyggnaden av en förskola med sex avdelningar på 
Dottängen viktiga för den strategiska utvecklingen av 
skolverksamheten inom lärande och stöd. 

En strategisk utredning om framtida äldreboende 
startades upp. Syftet med utredningen är att ta fram 
en långsiktig plan för hur boenden ska kunna utvecklas 
för att uppfylla framtida behov. Arbetet görs i nära 
samråd med verksamheten vård och omsorg, och leds 
av en upphandlad konsult. 

Ett tvåårigt projekt med plusbovärdar i ett område 
med 234 ingående lägenheter startades upp. Två 
plusbovärdar rekryterades gemensamt av avdelningen 
bostad och verksamheten vård och omsorg. Syftet med 
projektet är att skapa aktiviteter och kunna ge tillfälligt 
stöd till äldre för att de ska kunna bo kvar i sina hem 
längre och minska olycksrisker i hemmet.

Framtida utveckling
Utvecklingsområden – fastighetsbeståndet
Behovet av att utveckla bostadsbeståndet är stort, 
det gäller både nybyggnad och insatser i befintligt 
fastighets innehav. Behovet av underhåll de kommande 
tio åren är stort, främst beroende på byggnadsbestån-
dets åldersstruktur. Även insatser för modernisering 
och anpassning till dagens efterfrågade standard krävs. 

Målet för nybyggnad av lägenheter har satts till en nivå 
om minst 100 lägenheter inom de närmaste tre åren. 

För samhällsfastigheter krävs investeringar för att 
modernisera och effektivisera lokalbeståndet samt 
för att genomföra energioptimeringar. Planering för 
lokalförsörjning av skollokaler har fortsatt hög priori-
tet, men utredning avseende framtidens äldreboende 
har inletts som ett underlag för en bättre planering av 
lokalförsörjning för vård och omsorg. 

Digitaliseringsprocessen pågår mycket snabbt i sam-
hället och även inom fastighetssektorn. Ny teknik 
i fastigheter för ägares behov (till exempel drift-
övervakning) och för hyresgästers behov av moderna 
kommunikationslösningar (bredband, larm, andra 
funktioner) ökar snabbt. Arvika Fastighets AB ingår 
som viktig part i kommunkoncernens beslut för egen 
fiberutbyggnad och fiberanslutning av bolagets samt-
liga fastigheter har påbörjats.
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Utvecklingsområden – 
fastighetsförvaltningen
Behov finns att stärka och utveckla fastighetsförvalt-
ningen med ökad miljöprofil. Att bli ett ”grönare” 
fastighetsbolag är en uttalad målsättning. Ytterligare 
energieffektivisering för bostäder och lokaler krävs för 
att klara framtida krav på minskad klimatpåverkan. 
Möjlighet till sortering av avfall är också en viktig 
utveckling. Utbyggnad av fastighetsnära insamling av 
matavfall, förpackningar och avfall har påbörjats och 
kommer att fortsätta. 

En större andel äldre invånare har ökat efterfrågan av 
kvarboende i hemmiljö, vilket kräver satsningar för 
trygghet och ökad tillgänglighet. Fastighetsförvalt-
ningen kan utvecklas i samverkan med kommunens 
omsorgsverksamhet i syfte att ge ökad service och 
stöd i boendet. 

Arbetet att utveckla bolaget till ledande fastighets-
företag i regionen fortgår. Kundperspektivet ska fram-
hållas än mer tydligt. Arbete pågår med att utveckla 
en internutbildning, AFAB-skolan, för att lyfta och 
utveckla bolagets personal. Parallellt utvecklas också 
en boskola, där bolaget vänder sig till sina hyresgäster 
som ej tidigare bott i en hyresrätt.  

Behov av ny personal ökar den närmaste tiden genom 
ökande takt av pensionsavgångar. 

Ekonomi och finansiering
Ränteutvecklingen är mycket viktig för bolagets lön-
samhet. Under ett stort antal år har det varit en låg 
räntenivå. Efter en period av låga räntor är det normala 
cykliska förloppet att räntan vänder uppåt, och vissa 
tecken finns nu att så kan vara fallet. De senaste åren 
har bolagets ränteprofil medvetet förändrats succes-
sivt från stor andel rörliga räntor, med låga räntor, till 
större andel bundna lån med något högre räntor. Den 
strategin kommer att fortsätta under förutsättning att 
läget inte förändras på räntemarknaden. 

Hyresnivåerna i Arvika är generellt sett låga. För att 
klara kommande behov av uppgraderingar krävs ökade 
hyresnivåer både inom bostadssidan och lokalsidan.

Behovet att utveckla och modernisera fastighets-
beståndet kommer att innebära ökade investeringar. 
Egenfinansiering kommer inte att vara tillräckligt, 
nybelåning kommer därför att krävas. 

Under flera år har det varit en hög uthyrningsgrad 
i lägenhetsbeståndet, över 99 procent. Inga tecken 
på förändrat läge i närtid. Sysselsättningsgraden och 
befolkningsutvecklingen är de faktorer som påverkar 
vakansgraden mest. Vakansgrad under 1 procent är i 
normalfallet lågt. Ett scenario med högre vakansgrad 
bör analyseras.

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat 102 593 701

Årets resultat 25 094 477

Kronor 127 688 178

Disponeras så att:

I ny räkning överförs 127 688 178

Kronor 127 688 178
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Resultaträkning

(tkr) Not 2017 2016

1, 2

Nettoomsättning 3, 4 312 294 306 823

Övriga rörelseintäkter 28 074 29 648

Summa rörelsens intäkter 340 368 336 471

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 5 – 164 374 – 165 859

Personalkostnader 6 – 70 500 – 68 313

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar – 50 623 – 60 302

Övriga rörelsekostnader – 4 967 – 5 104

Summa rörelsens kostnader – 290 464 – 299 578

Rörelseresultat 7 49 904 36 893

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 6 10

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 – 17 723 – 17 166

Summa finansiella poster – 17 717 – 17 156

Resultat efter finansiella poster 32 187 19 737

Resultat före skatt 32 187 19 737

Skatt på årets resultat 10 – 7 092 – 3 116

Årets resultat 25 095 16 621
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Balansräkning

(tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR 1, 2

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, markanläggningar och mark 11 1 208 987 1 132 235

Inventarier, verktyg och installationer 12 23 073 27 721

Pågående nyanläggningar 13 31 320 95 857

1 263 380 1 255 813

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14, 15 27 829 26 257

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 40 40

Andra långfristiga fordringar 17, 18 1 310 2 285

29 179 28 582

Summa anläggningstillgångar 1 292 559 1 284 395

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 875 791

Fordringar hos koncernföretag 514 681

Fordringar hos Arvika kommun 19 63 824 53 188

Aktuell skattefordran 973 1 142

Övriga fordringar 18 2 605 2 228

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 8 055 8 310

76 846 66 340

Kassa och bank 603 179

Summa omsättningstillgångar 77 449 66 519

SUMMA TILLGÅNGAR 1 370 008 1 350 914
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Balansräkning

(tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2

Eget kapital 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 500 6 500

Reservfond 65 546 65 546

72 046 72 046

Fritt eget kapital 22

Balanserat resultat 102 595 85 974

Årets resultat 25 095 16 621

127 690 102 595

Summa eget kapital 199 736 174 641

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 3 790 4 178

Uppskjuten skatteskuld 24 47 078 39 986

50 868 44 164

Långfristiga skulder 25

Skulder till kreditinstitut 1 065 000 1 065 000

1 065 000 1 065 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 17 668 18 457

Skulder till koncernföretag 7 266 7 480

Övriga skulder 6 636 17 186

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 22 834 23 986

54 404 67 109

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 370 008 1 350 914
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Förändringar i eget kapital

(tkr) Aktiekapital Reservfond Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Ingående balans 2017-01-01 6 500 65 546 85 974 16 621 174 641

Överföring resultat föregående år 16 621 – 16 621 0

Årets resultat 25 095 25 095

Utgående balans 2017-12-31 6 500 65 546 102 595 25 095 199 736
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Kassaflödesanalys

(tkr) 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 49 904 36 893

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

   Avskrivningar och nedskrivningar 50 623 60 302

   Rearesultat materiella anläggningstillgångar 1 371 – 1 393

101 898 95 802

Erhållen ränta 6 10

Erlagd ränta – 17 723 – 17 166

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 84 181 78 646

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar – 10 506 6 142

Förändring av rörelseskulder – 12 705 9 334

Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 970 94 122

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 61 783 – 94 055

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 222 22 590

Förvärv av dotterföretag – 1 572 – 26 257

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 61 133 – 97 722

Finansieringsverksamheten

Förändring av långfristiga fordringar 975 1 241

Förändring av avsättningar – 388 86

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 587 1 327

Årets kassaflöde 424 – 2 273

Likvida medel vid årets början 179 2 452

Likvida medel vid årets slut 603 179
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Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper med mera
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Moderbolag
Bolagets moderbolag är Arvika Stadshus AB (org nr 
556119-8861) med säte i Arvika.  

Koncerntillhörighet
Företaget är moderföretag men upprättar ingen kon-
cern redovisning med hänvisning till undantags regeln i 
årsredovisningslagen 7 kap 2§.

Närmast överordnade moderföretag som upprättar 
koncernredovisning i vilken företaget ingår är Arvika 
Stadshus AB (org nr 556119-8861) med säte i Arvika.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
för delarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Hyresintäkter

Hyresavtalen klassificeras i sin helhet som operatio-
nella leasingavtal. Hyresintäkter från förvaltnings-
fastigheter intäktsredovisas i resultaträkningen linjärt 
över hyresperioden. Endast den del av hyrorna som 
avser den aktuella perioden redovisas som intäkter.

Ränta

Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det 
är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska 
fördelar som är förknippade med transaktionen och 
när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisning av leasingavtal
Företaget som leasegivare

Då de ekonomiska risker och fördelar som är för-
knippade med tillgången inte har övergått till lease-
tagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. 
De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas 
som anläggningstillgångar. Leasingavgiften fastställs 
årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersätt-
ningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfris-
tiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald 
semester, betald frånvaro och ersättning efter avslutad 
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redo-
visas som kostnad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning 
till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmåns-
bestämda pensionsplaner. Företaget har valt att 
klassificera sina planer för ersättning efter avslutad 
anställning som avgiftsbestämda planer. I de avgifts-
bestämda planerna betalar företaget fastställda avgifter 
till en separat juridisk enhet och har ingen rättslig eller 
informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter, 
även om det andra företaget inte kan uppfylla sina 
åtaganden. Utgifter för avgiftsbestämda planer redo-
visas som en kostnad under den period de anställda 
utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som 
finansieras i egen regi. Uppgift om pensionsskuldens 
storlek erhålls från ett oberoende företag och redovisas 
enligt den erhållna uppgiften.
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Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovis-
ning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna 
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga 
avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot upp-
skjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån 
beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av föränd-
ringar i gällande skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar 
reduceras till den del det inte är sannolikt att den 
underliggande skattefordran kommer att kunna reali-
seras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skatte-
fordran redovisas som finansiell anläggningstillgång 
och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På 
grund av sambandet mellan redovisning och beskatt-
ning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden 
som är hänförlig till obeskattade reserver.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera 
hyresintäkter. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår 
byggnader, mark och markanläggningar. 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggnings-
tillgångar har delats upp på komponenter när kompo-
nenterna är betydande och när komponenterna har 
väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent 
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgif-
ter för löpande reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffnings värdet 
minskat med ett beräknat restvärde om detta är 
väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader fördelat på komponenter 20–100 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–40 år

Inventarier, verktyg och installationer 5–10 år

Markanläggningar 20 år

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar 
kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period 
de uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffnings-
värdet. Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört. 
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Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för 
aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapital-
tillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med 
avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning 
om eventuellt nedskrivningsbehov.

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indika-
tioner på nedskrivningsbehov av någon av de finan-
siella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om 
värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt.

Kundfordringar och kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redo visas 
som omsättningstillgångar till det belopp som för väntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från 
det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas. 

Kvittning av finansiell fordran  
och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen 
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en 
reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en 
samtida avyttring av tillgången och reglering av skul-
den avses ske.

Ränteswap
Bolaget har ett derivatinstrument i form av en ränte-
swap med startår 2010 och slutår 2020 för att säkra 
sin exponering för ränterisker. Avtal om så kallade 
ränteswappar skyddar bolaget mot ränteändringar. 
Bolaget bokför inte förändringar i ränteswappens 
marknadsvärde i resultaträkningen. Den erlagda 
respektive erhållna räntan på säkringsinstrumentet 
redovisas i samma period som den då räntan på den 
säkrade posten redovisas, vilket innebär att de reali-
serade värdeförändringarna redovisas i samma period 
i resultatet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktio-
ner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker som inte 
omfattas av koncernkonto hos Arvika kommun.

Not 2 – Bedömningar och uppskattningar
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovis-
ningsprinciper baseras ofta på ledningens bedöm-
ningar, uppskattningar och antaganden som anses vara 
rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. De 
mest väsentliga uppskattningarna och bedömningarna 
rör värdering av anläggningstillgångar.
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Not 6 – Anställda och personalkostnader
2017 2016

Medelantalet anställda

Män 73 73

Kvinnor 79 79

152 152

(tkr) 2017 2016

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande 

direktör 1 179 1 147

Övriga anställda 46 818 45 846

47 997 46 993

Pensions- och övriga  

sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse 

och verkställande direktör 610 549

Pensionskostnader för övriga 

anställda 2 846 3 223

Övriga sociala kostnader enligt 

lag och avtal 19 427 17 668

22 883 21 440

Av bolagets pensionskostnader till verkställande direktör 
avser 610 (549) tkr bolagets verkställande direktör. I 
balansposten avsatt till pensioner utgör 1 222 (1 292) tkr 
förpliktelser till tidigare verkställande direktör.

(%) 2017-12-31 2016-12-31

Könsfördelning bland ledande 

befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 40 40

Andel män i styrelsen 60 60

Andel kvinnor bland övriga 

ledande befattningshavare 25 25

Andel män bland övriga  

ledande befattningshavare 75 75

Not 7 – Inköp och försäljning mellan 
koncernföretag
(%) 2017 2016

Andel av årets totala inköp som 

skett från andra företag inom 

koncernen 32 32

Andel av årets totala försäljning 

som skett till andra företag inom 

koncernen 1 3

Not 3 – Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar 
enligt följande:

(tkr) 2017 2016

Bostäder 158 156 153 690

Vårdbostäder 44 988 46 019

Förvaltningsfastigheter 88 494 78 999

Kommersiella fastigheter 20 656 28 115

312 294 306 823

Not 4 – Leasingavtal – leasegivare
Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasegivare avser hyra 
av lokaler, bostäder och parkeringsplatser. Hyresavtal 
avseende lokaler ingås normalt på löptider med en 
uppsägningstid som överstiger åtta månader före 
hyreskontraktets utgång. Hyresavtal avseende bostäder 
och parkeringsplatser ingås normalt tills vidare där 
hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med 
tre månaders uppsägning.

(tkr) 2017 2016

Framtida minimileaseavgifter 

avseende ej uppsägningsbara 

operationella leasingavtal:

Hyresavtal avseende lokaler

     Ska betalas inom 1 år 20 358 15 694

     Ska betalas inom 2–5 år 54 406 26 396

     Ska betalas senare än 5 år 28 261 17 644

Not 5 – Arvode till revisorer
(tkr) 2017 2016

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 150 150

Övriga tjänster 60 13

210 163

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgif-
ter som det ankommer på bolagets revisor att utföra 
samt råd givning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 
av sådana övriga arbetsuppgifter. 
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Not 8 – Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter
(tkr) 2017 2016

Övriga ränteintäkter 6 10

6 10

Not 9 – Räntekostnader och liknande 
resultatposter
(tkr) 2017 2016

Övriga räntekostnader – 11 865 – 11 308

Övriga finansiella kostnader – 5 858 – 5 858

– 17 723 – 17 166

Not 10 – Skatt på årets resultat
(tkr) 2017 2016

Förändring av uppskjuten skatt 

avseende temporära skillnader 568 3 026

Förändring av uppskjuten  

skattefordran avseende  

underskottsavdrag 6 524 90

Summa redovisad skatt 7 092 3 116

Genomsnittlig effektiv 

skattesats 22,0 % 15,8 %

Redovisat resultat före skatt 32 187 19 737

Skatt på redovisat resultat enligt 

gällande skattesats (22 procent): 7 081 4 342

Skatteeffekt av:

Bokföringsmässiga  

avskrivningar på byggnader 9 644 9 149

Ej avdragsgill nedskrivning 943 3 105

Övriga ej avdragsgilla kostnader 17 303

Förändring underskottsavdrag – 6 523 – 90

Skattemässiga avskrivningar på 

byggnader – 8 882 – 8 643

Uppskjuten skatt 7 092 3 116

Ej skattepliktiga intäkter 0 – 318

Direktavdrag i deklaration på 

grund av det utvidgade  

reparationsbegreppet – 2 280 – 7 848

Redovisad skatt 7 092 3 116

Effektiv skattesats 22,0 % 15,8 %

Upplysningar om uppskjuten 
skattefordran och uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skattefordran avseende säkerställda under-
skottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sanno-
likt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. Uppskjuten skatt beräknas med 22 procent 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. De temporära skillnaderna har uppkommit i 
redovisade värden för byggnader.

Not 11 – Byggnader, markanläggningar 
och mark
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 790 249 1 741 757

Årets anskaffningar 31 233 41 229

Aktivering pågående  

nyanläggningar 93 936 25 888

Försäljningar/utrangeringar – 10 440 – 18 625

Omklassificeringar 930 0

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 1 905 908 1 790 249

Ingående avskrivningar – 630 935 – 591 361

Försäljningar/utrangeringar 7 048 2 013

Årets avskrivningar – 43 835 – 41 587

Utgående ackumulerade 

avskrivningar – 667 722 – 630 935

Ingående nedskrivningar – 27 079 – 13 236

Årets nedskrivningar – 2 120 – 13 843

Utgående ackumulerade 

nedskrivningar – 29 199 – 27 079

Utgående redovisat värde 1 208 987 1 132 235

Uppgifter om fastigheter 2017-12-31 2016-12-31

Redovisat värde 1 208 987 1 132 235

Verkligt värde 1 917 000 1 806 000
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Beräkning av verkligt värde
Fastighetsbeståndet har värderats till ett så kallat verk-
ligt värde. Verkligt värde är en redovisningsterm som 
för fastigheter har samma innebörd som marknads-
värde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika 
priset vid en försäljning under normala omständigheter 
på fastighetsmarknaden. Värdebedömningen är internt 
genomförd. Den värderingsmetod som använts är en 
så kallad direktavkastningsmetod. Det är i grunden en 
ortsprismetod, det vill säga värdebedömning baserad 
på jämförelse med marknaden för sålda fastigheter. 
Metoden bygger på ett bedömt normaliserat driftnetto 
som evighetskapitaliserats efter ett direktavkastnings-
krav. Det avkastningskravet är baserat på erfarenhets-
mässiga bedömningar av marknadens förräntningskrav 
för likartade objekt, i grunden baserat på analys av på 
marknaden genomförda transaktioner.

Bedömning av verkligt värde har gjorts för bostads-
fastigheter samt för lokalfastigheter som har externa 
hyresgäster, det vill säga där inte kommunen eller 
kommunala bolag huvudsakligen är hyresgäster. För 
de fastigheter som huvudsakligen hyrs av kommunen 
eller kommunala bolag samt för vårdboendefastigheter 
har restvärdet per 2017-12-31 angivits.

Not 12 – Inventarier, verktyg  
och installationer
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 52 841 50 739

Årets anskaffningar 1 151 8 590

Försäljningar/utrangeringar – 1 215 – 6 488

Omklassificeringar – 930 0

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 51 847 52 841

Ingående avskrivningar – 25 120 – 22 151

Försäljningar/utrangeringar 1 014 1 903

Årets avskrivningar – 4 668 – 4 872

Utgående ackumulerade 

avskrivningar – 28 774 – 25 120

Utgående redovisat värde 23 073 27 721

Not 13 – Pågående nyanläggningar
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 95 857 77 509

Årets anskaffningar 29 399 44 236

Aktivering pågående  

nyanläggningar – 93 936 – 25 888

Utgående redovisat värde 31 320 95 857

Not 14 – Andelar i koncernföretag
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 26 257 0

Årets anskaffningar 1 572 26 257

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 27 829 26 257

Not 15 – Specifikation av andelar i koncernföretag
Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Dahlinshuset AB 100 % 100 % 500 27 829

(tkr) Org nr Säte Eget kapital* Årets resultat

Dahlinshuset AB 559068– 2539 Arvika 23 455 30 006

*Eget kapital samt årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel. I eget kapital ingår 78 procent av obeskattade reserver.

Med årets resultat avses resultat efter finansiella poster.
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Not 16 – Andra långfristiga 
värdepappersinnehav
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden,  

4 stycken andelar á 10 tkr i HBV 40 40

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 40 40

Not 17 – Andra långfristiga fordringar
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 285 3 526

Amorteringar, avgående 

fordringar – 975 – 1 241

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 1 310 2 285

Not 18 – Fordringar som avser flera poster
Företagets fordringar om 2 285 (3 526) tkr redovisas 
under följande poster i balansräkningen:

(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Finansiella  

anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 1 310 2 285

1 310 2 285

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 975 1 241

975 1 241

Not 19 – Checkräkningskredit
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Not 20 – Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda leverantörsfakturor 1 929 2 540

Upplupna lönebidrag 92 64

Övriga upplupna intäkter 6 034 5 706

8 055 8 310

Not 21 – Antal aktier och kvotvärde
2017-12-31 2016-12-31

Antal aktier 65 000 65 000

Kvotvärde i kronor 100 100

Not 22 – Disposition av vinst eller förlust
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Disponibla vinstmedel

Balanserat resultat  102 595     85 974    

Årets resultat  25 095     16 621    

 127 690     102 595    

Överfört i ny räkning 127 690  102 595    

Not 23 – Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Pensioner och liknande 

 förpliktelser

     Belopp vid årets ingång 4 178 4 092

     Årets avsättningar – 388 86

3 790 4 178

Not 24 – Uppskjuten skatteskuld
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Skatteskuld hänförlig till skillnad 

mellan bokförda och skatte-

mässiga värden på byggnader 48 482 47 914

Skattefordran hänförlig till 

 skattemässigt underskott – 1 404 – 7 928

47 078 39 986

Se även not 10 – Skatt på årets resultat.
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Not 25 – Långfristiga skulder
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Förfaller senare än 5 år  

efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 1 065 000 1 065 000

1 065 000 1 065 000

Not 26 – Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter
(tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löner och 

semesterlöner 3 575 3 379

Upplupna sociala avgifter och 

särskild löneskatt 3 160 3 166

Upplupna räntekostnader 1 029 1 855

Övriga upplupna kostnader 4 501 4 676

Övriga förutbetalda intäkter 10 569 10 910

22 834 23 986

Not 27 – Nyckeltalsdefinitioner

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som 

 reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster med avdrag för 22 procent 

skatt dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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