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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.

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

Den 31 december 2016 förvaltade bolaget:

Lägenheter (inklusive vårdboende) 3 029 (3 047)
Lokaler 328 (309)
Garage 560 (554)
Parkeringsplatser 1 268 (1 276)

Total bostadsyta uppgår till 185 159 m² varav 19 514 m² 
avser vårdboenden och lokalyta uppgår till 161 795 m², 
totalt 346 954 m². Av antalet lägenheter ingår 437 
stycken inom kategorin vårdboende. 

Förändringar av fastighetsbeståndet genom försäljningar 
som genomfördes under året avser bostadsfastigheterna 
Norra Klässbol 1:63 (15 lägenheter), Kärringtanden 3, 
6 och 7 (tre lägenheter) samt verksamhets fastigheten 
Rosendal 2:4. Den sistnämnda fastig heten överläts 
koncern internt till Arvika Teknik AB.

Bostäder
Marknadssituationen var fortsatt stabil 2016 med ett 
högt söktryck på bostäder. Antalet outhyrda lägen-
heter (exklusive vakanta på grund av renoveringar) har 
pendlat mellan tio och tjugo vilket gett en uthyrnings-
grad på i genomsnitt 99,5 procent.  

Hyresförhandlingen för 2016 års hyra resulterade i 
en höjning med 1,5 procent per den 1 april 2016. 
Regel bundna träffar med Hyresgästföreningen och 
dess lokal avdelningar hölls.

Fastighetsdriften löpte normalt under året. 

Detaljplanering för bostadsändamål bedrevs inom kvar-
teret Krukan (Borggatan-Hultabacken-Kyrkogatan) och 
inom kvarteret Korpralen. 

Målning och tapetsering utfördes enligt plan i cirka 
tvåhundra lägenheter. 

Inom kvarteret Dragspelet, Agneteberg, slutfördes 
reno vering, stambyte och modernisering av kvar-
stående 63 lägenheter i det ROT-projekt som startade 
2014. Projektet har totalt omfattat 190 lägenheter. 

Insamling av matavfall startade under året och följer 
den plan som upprättats av Arvika Teknik AB.

Andra projekt som genomförts under året är: 
• Takarbeten i kvarteret Plogen, Parkgatan (Metkroken).
• Dränerings- och markarbeten i området Slagfältet.
• Upprustning av utemiljön i kvarteret Skräddaren 

med flera, Taserudsgatan 7–17.
• Förtätning genom omvandling av en lokal till tre 

studentboenden, Ingesundsvägen 31.
• Förtätning genom omvandling av en lokal (tidigare 

nyttjad inom bolaget) till en mindre lägenhet i kvar-
teret Mästaren, Parkgatan 27.

• Tillskapade av ett miljöhus genom ombyggnad av 
ett förråd i kvarteret Polkan, Fallängsvägen 15.

• Nybyggnad av ett miljöhus i kvarteret Hovslagaren, 
Pensionärsvägen 2–4.

• Uppgradering av tre tvättstugor.
• Installation och igångsättning av passersystem i 

fyra kvarter.
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Förvaltningsberättelse Samhällsfastigheter  
Affärsområdet omfattar fastigheter med lokaler ut-
hyrda för kommunalt ändamål. Frågor som rör lokal-
försörjningen inom skolverksamheten har varit i fokus 
och kommunen beslöt under året att stänga högstadiet 
i Gunnarskog och F–6 i Vikene. Beslut om utbyggnad 
av Edaneskolan fattades och byggnation påbörjades 
under hösten. Detta ses som ett första steg i en flerårig 
plan för utveckling av skollokaler. 

Andra projekt som bedrivits under året är:
• Lokalanpassning för samlokalisering av kommunens 

arbetsmarknadsenhet vid parkenhetens tidigare 
 lokaler på Vik. 

• Samlokalisering av ledningen av förskolan till nya 
lokaler i kvarteret Verkstaden. 

• Om- och tillbyggnad av köket vid Kyrkebyskolan. 
• Insatser för utveckling av lokaler inom förskolan i 

Glava och i Klässbol. 
• Flytt av LSS-boende inom Glava från inhyrda loka-

ler på Yrevallsvägen till ett plan inne på Lövåsen.
• Uppförande av ett modulboende i kvarteret  Katten 

(Styckåsgatan) för behov inom verksamheten  Individ- 
och familjeomsorg.

• Nytt serveringskök i kvarteret Korpralen, Hamn-
gatan (färdigställs januari 2017).

• Miljöförbättringar genom att installera ny utebelys-
ning, framför allt vid förskolor. 

• Ny utemiljö på Solgården i Sulvik.

En detaljplanering för en ny högstadiesskola i kvar-
teret Hjorten (norr om Centralskolan) påbörjades och 
en detaljplanering för utveckling av demensboendet 
Nybacken (Nygatan) upprättades.

Kommersiella lokaler
Marknadsläget för kommersiella lokaler var stabilt 
2016 och samtliga lokaler var uthyrda per den 31 
december 2016. 

Den nya akademiska vårdcentralen i kvarteret Verk-
staden, med inriktning att skola in nyutbildade läkare 
och sjuksköterskor, färdigställdes och invigdes under 
februari månad. 

Skötseluppdrag 
Skötseluppdraget avseende kommunala byggnader, 
parkmark och anläggningar bedrevs enligt plan. 

Större investeringar som genomfördes var byte av belys-
ning längs elljusspåret vid Ingestrand samt byte av belys-
ning i ishallen. Ny LED-belysning ger väsentligt lägre 
energiförbrukning och bättre ljus. 

Det var även mycket glädjande att Arvika kommuns 
kommunaltekniska verksamheter låg i topp vid en 
jämförelse med andra kommuner i Sverige. Arvika 
fick ett sammanlagt index på 7,5 vilket var högst i 
Sverige av de 83 deltagande kommunerna i Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Kritik 
på teknik. Undersökningen avsåg medborgarnas om-
döme av skötsel av gator och parker, renhållning samt 
vattenkvalitet. Arvikas parker fick det absolut högsta 
betyget i undersökningen. Det är mycket tillfreds-
ställande att invånarna uppskattar arbetet med de 
gröna miljöerna i Arvika.

Resultat och ställning
(tkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 306 823 299 460 291 453 285 824 276 434
Resultat efter finansiella poster 19 737 6 863 34 663 13 660 9 838
Balansomslutning 1 350 914 1 321 757 1 213 290 1 116 508 1 123 206
Soliditet (%) 13 12 13 11 11
Avkastning på eget kapital (%) 9 3 21 9 8
Antal anställda 152 154 153 155 146

(Jämförelsetalen för år 2012 har inte räknats om enligt K3. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 27.)

Årets resultat belastas med nedskrivningar om samman-
lagt 13,8 mnkr till bedömt verkligt värde för fastig-
heterna Veterinären 5 och Hamnen 1:6. Övriga delar 
framgår av efterföljande balans- och resultaträkning.
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Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Processen att genomföra en systematisk, heltäckande 
översyn av bostadshyrorna enligt modell Poängen, har 
resulterat i att de första hyresjusteringarna kunde göras 
per den 1 april. Resultatet efter denna första justering 
blev att 576 lägenheter höjdes till sina specifika mål-
hyror, samt att 456 lägenheter fick sänkta hyror. Fort-
satt infasning kommer att ske de närmaste åren till dess 
att samtliga lägenheter når målhyresnivå. Projek tet 
genomförs i samråd med Hyresgästföreningen.

Planering för att införa en boendeform med ökad trygg-
het, service och omsorg fortsatte och resulterade i ett för-
slag till genomförande under 2017. Planeringen  skedde 
i samverkan med kommunens omsorgs verksamhet samt 
hyresgästorganisation, pensionärs organisationer och 
handikapporganisation. 

De bostadssociala frågorna har fått ökad fokus i takt 
med större belastning inom bostadssektorn. En ny 
tjänst (50 procent) som bostadskonsult med inriktning 
mot bostadssociala frågor har därför inrättats.

Den brandhärjade fastigheten Posten 1 vid torget för-
värvades genom ett så kallat bolagsförvärv. Fastigheten 
ingår i Dahlinshuset AB och är numera ett dotter bolag 
i AFAB. Upphandling av byggentreprenör genom-
fördes i så kallad partneringform.

Försäljning av fastigheter enligt tidigare styrelse beslut 
påbörjades. Tre villafastigheter på Kamomillgatan och 
en hyresfastighet med femton lägenheter i Klässbol 
såldes.

Framtida utveckling
Utvecklingsområden – fastighetsbeståndet
Behovet av att utveckla bostadsbeståndet är stort och 
det gäller både nybyggnad och insatser i befintliga 
fastighetsinnehavet. Behovet av underhåll de kom-
mande tio åren är även det stort, främst beroende på 
byggnadsbeståndets åldersstruktur. Även insatser för 
modernisering och anpassning till dagens efterfrågade 
standard krävs. 

Behov av nybyggnad av lägenheter bedöms till en 
nivå om minst etthundra lägenheter inom de när-
maste tre åren. 
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För samhällsfastigheter, som till stor del utgörs av skol-
fastigheter, krävs investeringar för att modernisera och 
effektivisera lokalbeståndet samt för att genomföra 
energioptimeringar. Planering för lokalförsörjning av 
skollokaler har hög prioritet. 

Digitaliseringsprocessen sker mycket snabbt inom 
samhället och så även inom fastighetssektorn. Ny tek-
nik i fastigheter för ägares behov (till exempel drift-
övervakning) och för hyresgästers behov av moderna 
kommunikations lösningar som bredband, larm och 
andra funktioner växer snabbt. Ökade satsningar inom 
detta område är nödvändiga. AFAB ingår som viktig part 
i kommunkoncernens beslut för egen fiberutbyggnad.

Utvecklingsområden – fastighetsförvaltningen
Det finns behov att stärka och utveckla fastighetsför-
valtningen 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 klimat påverkan. 
Även möjlighet till sortering av avfall är en viktig ut-
veckling. Utbyggnad av fastighetsnära insamling av 
matavfall, förpackningar och övrigt avfall har påbörjats 
och kommer att fortsätta. 

Ökad efterfrågan av kvarboende i hemmiljö på grund av 
att en större andel äldre invånare kräver satsningar för 
trygghet och ökad tillgänglighet. Fastighets förvaltningen 
kan utvecklas i samverkan med kommunens omsorgs-
verksamhet i syfte att ge ökad service och stöd i  boendet. 
Målgruppen för det är främst äldre hyresgäster som på 
det sättet kan ges förutsättningar till att bo kvar längre 
i egen lägenhet. Ett förslag till det har under 2016 tagits 
fram, med planerad start hösten 2017.

Arbetet med att utveckla bolaget till ett ledande 
fastighets bolag i regionen fortgår. Kundperspektivet 
ska framhållas än mer tydligt. 

Behov av ny personal kommer att öka den närmaste 
tiden på grund av ett växande antal pensionsavgångar. 

Ekonomi och finansiering
Ränteutvecklingen är mycket viktig för bolagets lön-
samhet. Under ett stort antal år har räntenivåerna varit 
låga. Efter en period av låga räntor är det normala 
cykliska förloppet att räntan vänder uppåt, och vissa 
tecken finns nu på att så kan vara fallet. De senaste åren 
har bolagets ränteprofil medvetet succesivt förändrats 
från en stor andel rörliga räntor, med låga räntor, till en 
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. Den 
genom snittliga bostadshyran inom AFAB är bland de 
15 procent lägsta bland landets kommunala allmän-
nyttiga bostadsföretag. För att klara kommande behov 
av uppgraderingar krävs ökade hyresnivåer såväl inom 
bostadssidan som lokalsidan.

Behovet av att utveckla och modernisera fastighets-
beståndet innebär ökade investeringar. Egenfinansie-
ring kommer inte att vara tillräckligt, varför nybelåning 
kommer att krävas. 

Det har under flera år varit en hög uthyrningsgrad i 
lägenhetsbeståndet, över 99 procent. Inga tecken ses 
på förändrat läge i närtid. Sysselsättningsgraden och 
befolkningsutvecklingen är de faktorer som påverkar 
vakansgraden mest. En 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 85 972 275
Årets resultat 16 621 425
Kronor 102 593 700

Disponeras så att:

I ny räkning överförs 102 593 700
Kronor 102 593 700
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Resultaträkning

(tkr) Not 2016 2015

Nettoomsättning 3, 4 306 823 299 460
Övriga rörelseintäkter 29 648 35 055
Summa rörelsens intäkter 336 471 334 515

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5 – 165 859 – 177 048
Personalkostnader 6 – 68 313 – 69 191
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar – 60 302 – 55 909
Övriga rörelsekostnader – 5 104 – 1 233
Summa rörelsens kostnader – 299 578 – 303 381

Rörelseresultat 7 36 893 31 134

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 10 13
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 – 17 166 – 24 284
Summa finansiella poster – 17 156 – 24 271

Resultat efter finansiella poster 19 737 6 863

Bokslutsdispositioner 10 0 2 996

Resultat före skatt 19 737 9 859

Skatt på årets resultat 11 – 3 116 – 3 684

Årets resultat 16 621 6 175
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Balansräkning

(tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR 1, 2

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader  markanläggningar och mark 12 1 132 235 1 137 160
Inventarier  verktyg och installationer 13 27 721 28 588
Pågående nyanläggningar 14 95 857 77 509

1 255 813 1 243 257
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15, 16 26 257 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 40 40
Andra långfristiga fordringar 18, 19 2 285 3 526

28 582 3 566

Summa anläggningstillgångar 1 284 395 1 246 823

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 791 397
Fordringar hos koncernföretag 681 310
Fordringar hos Arvika kommun 53 188 62 356
Aktuell skattefordran 1 142 755
Övriga fordringar 19 2 228 2 075
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 8 310 6 589

66 340 72 482

Kassa och bank 179 2 452

Summa omsättningstillgångar 66 519 74 934

SUMMA TILLGÅNGAR 1 350 914 1 321 757
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Balansräkning

(tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 21 6 500 6 500
Reservfond 65 546 65 546

72 046 72 046
Fritt eget kapital 22
Balanserat resultat 85 974 79 799
Årets resultat 16 621 6 175

102 595 85 974

Summa eget kapital 174 641 158 020

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 4 178 4 092
Uppskjuten skatteskuld 24 39 986 36 870

44 164 40 962
Långfristiga skulder 25
Skulder till kreditinstitut 1 065 000 1 065 000

1 065 000 1 065 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 18 457 17 185
Skulder till koncernföretag 7 480 11 465
Övriga skulder 17 186 6 610
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 23 986 22 515

67 109 57 775

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 350 914 1 321 757
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Förändringar i eget kapital

(tkr) Aktiekapital Reservfond Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Ingående balans 2016-01-01 6 500 65 546 79 799 6 175 158 020

Överföring resultat föregående år 6 175 – 6 175 0
Årets resultat 16 621 16 621
Utgående balans 2016-12-31 6 500 65 546 85 974 16 621 174 641
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Kassaflödesanalys

(tkr) 2016 2015

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 36 893 31 134
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Avskrivningar och nedskrivningar 60 302 55 909
   Reaförlust materiella anläggningstillgångar 0 1 233
   Reavinst materiella anläggningstillgångar – 1 393 – 572

95 802 87 704

Erhållen ränta 10 13
Erlagd ränta – 17 166 – 24 284
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 78 646 63 433

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar 6 142 – 8 005
Förändring av rörelseskulder 9 334 – 25 950
Kassaflöde från den löpande verksamheten 94 122 29 478

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 94 055 – 156 917
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 22 590 568
Förvärv av dotterföretag – 26 257 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 97 722 – 156 349

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga fordringar 1 241 1 489
Förändring av avsättningar 86 – 134
Upptagna lån 0 391 000
Amortering av lån 0 – 263 249
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 327 129 106

Årets kassaflöde – 2 273 2 235
Likvida medel vid årets början 2 452 212
Likvida medel vid årets slut 179 2 452
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Noter

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 redo visas 
som anläggningstillgång. 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 klassifi-
cera sina planer för ersättning efter avslutad anställning 
som avgiftsbestämda planer. I de avgiftsbestämda plan-
erna 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 redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de tjäns-
ter som ligger till grund för förpliktelsen. Företaget 
har förmånsbestämda pensionsplaner som finansie-
ras i egen regi. Uppgift om pensionsskuldens storlek 
 erhålls från ett oberoende företag och redovisas enligt 
den erhållna uppgiften.

Not 1 – Redovisningsprinciper m m
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
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 intäk-
terna 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 transak tionen och 
när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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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 
räkenskaps år samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt 
beräknas utifrån per den skattesats som gäller per 
balans dagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redo-
visning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt 
denna redovisas uppskjutna skatteskulder och upp-
skjutna skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive skatte mässiga 
 värden för tillgångar och skulder samt för övriga skatte-
mässiga 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 skatte fordringar 
reduceras till den del det inte är sannolikt att den 
under liggande 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 av-
räknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund 
av sambandet mellan redovisning och beskattning sär-
redovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är 
hänförlig till obeskattade reserver.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera 
hyres intäkter. 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-
nen terna 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 redo visas 
som kostnader. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffnings värdet 
minskat med ett beräknat restvärde om detta är 
väsent ligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjande perioden.

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 
anskaff ningsvärdet 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 
anskaffnings värden. 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 
värde nedgången bedöms vara bestående och prövas 
indivi duellt.

Kundfordringar och kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas 
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 ränte-
swappar skyddar bolaget mot ränteändringar.  Bolaget 
bokför inte förändringar i ränteswappens marknads-
värde i resultaträkningen. Den erlagda respektive 
erhållna räntan på säkringsinstrumentet redovisas i 
samma period som den då räntan på den säkrade pos-
ten redovisas, vilket innebär att de realiserade värde-
förändringarna redovisas i samma period i resultatet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner som medfört in- eller utbetalningar. Som  likvida 
medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
dispo nibla tillgodohavanden hos banker som inte om-
fattas 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.

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

(tkr) 2016 2015

Bostäder 153 690 147 969
Vårdbostäder 46 019 44 795
Förvaltningsfastigheter 78 999 78 357
Kommersiella fastigheter 28 115 28 339

306 823 299 460
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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 tillsvidare där 
hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med tre 
månaders uppsägning.

(tkr) 2016 2015

Framtida minimileaseavgifter 
avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:
Hyresavtal avseende lokaler

Ska betalas inom 1 år 15 694 18 087
Ska betalas inom 2–5 år 26 396 61 274
Ska betalas senare än 5 år 17 644 26 518

Not 5 – Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 
som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakt-
tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter. 

(tkr) 2016 2015

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 150 150
Övriga tjänster 13 78

163 228

Not 6 – Anställda och personalkostnader
2016 2015

Medelantalet anställda
Män 73 78
Kvinnor 79 76

152 154

(tkr) 2016 2015

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande 
direktör 1 147 1 229
Övriga anställda 45 846 46 480

46 993 47 709
Pensions- och övriga  
sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse 
och verkställande direktör 549 792
Pensionskostnader för  
övriga anställda 3 223 2 631
Övriga sociala kostnader  
enligt lag och avtal 17 668 16 892

21 440 20 315

Av bolagets pensionskostnader till verkställande 
direktör avser 549 (324 tkr) bolagets nuvarande verk-
ställande direktör. I balansposten avsatt till pensioner 
utgör 1 292 (1 304) tkr förpliktelser till tidigare 
verkställande direktör.

2016-12-31 2015-12-31

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 40 % 17 %
Andel män i styrelsen 60 % 83 %
Andel kvinnor bland övriga  
ledande befattningshavare 25 % 25 %
Andel män bland övriga  
ledande befattningshavare 75 % 75 %

Not 7 – Inköp och försäljning  
mellan koncernföretag

2016 2015

Andel av årets totala inköp som 
skett från andra företag inom 
koncernen 32 % 27 %
Andel av årets totala försäljning 
som skett till andra företag inom 
koncernen 3 % 2 %

Not 8 – Övriga ränteintäkter  
och liknande resultatposter
(tkr) 2016 2015

Övriga ränteintäkter 10 13
10 13
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Not 9 – Räntekostnader och  
liknande resultatposter
(tkr) 2016 2015

Övriga räntekostnader – 11 308 – 20 564
Övriga finansiella kostnader – 5 858 – 3 720

– 17 166 – 24 284

Not 10 – Bokslutsdispositioner
(tkr) 2016 2015

Skillnad mellan bokförd avskriv-
ning och avskrivning enligt plan 0 2 996

0 2 996

Not 11 – Skatt på årets resultat
(tkr) 2016 2015

Justering avseende uppskjuten 
skatt tidigare år 0 – 8 272
Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader 3 026 13 469
Förändring av uppskjuten 
skatte fordran avseende under-
skottsavdrag 90 – 1 513

Summa redovisad skatt 3 116 3 684
Genomsnittlig effektiv 
 skattesats 15,8 % 37,4 %

Redovisat resultat före skatt 19 737 9 859
Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats (22 %): 4 342 2 169

Skatteeffekt av:
Bokföringsmässiga  
avskrivningar på byggnader 9 149 8 589
Ej avdragsgill nedskrivning 3 105 2 912
Övriga ej avdragsgilla kostnader 303 2 270
Förändring underskottsavdrag – 90 3 165
Skattemässiga avskrivningar  
på byggnader – 8 643 – 8 147
Uppskjuten skatt 3 116 3 684
Ej skattepliktiga intäkter – 318 – 2
Direktavdrag i deklarationen 
på grund av det utvidgade 
representations begreppet – 7 848 – 10 956
Redovisad skatt 3 116 3 684

Effektiv skattesats 15,8% 37,4%

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

Not 12 – Byggnader, markanläggningar 
och mark
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 741 757 1 625 064
Årets anskaffningar 41 229 93 202
Aktivering pågående  
nyanläggning 25 888 25 628
Försäljningar/utrangeringar – 18 625 – 2 137
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 790 249 1 741 757

Ingående avskrivningar – 591 361 – 553 225
Försäljningar/utrangeringar 2 013 903
Årets avskrivningar – 41 587 – 39 039
Utgående ackumulerade 
avskrivningar – 630 935 – 591 361

Ingående nedskrivningar – 13 236 0
Årets nedskrivningar – 13 843 – 13 236
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar – 27 079 – 13 236

Utgående redovisat värde 1 132 235 1 137 160

Uppgifter om fastigheter 2016-12-31 2015-12-31

Redovisat värde 1 132 235 1 137 160
Verkligt värde 1 806 000 1 536 000
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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 marknadsvärde. 
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. Meto-
den bygger på ett bedömt normaliserat driftnetto som 
evighetskapitaliserats efter ett direktavkastningskrav. 
Det avkastningskravet är baserat på erfarenhetsmäs-
siga 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 2016-12-31 angivits.

Not 13 – Inventarier, verktyg  
och installationer
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 50 739 40 930
Årets anskaffningar 8 590 9 809
Försäljningar/utrangeringar – 6 488 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 52 841 50 739

Ingående avskrivningar – 22 151 – 18 517
Försäljningar/utrangeringar 1 903 0
Årets avskrivningar – 4 872 – 3 634
Utgående ackumulerade 
avskrivningar – 25 120 – 22 151

Utgående redovisat värde 27 721 28 588

Not 14 – Pågående nyanläggning
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 77 509 49 230
Årets anskaffningar 44 236 53 907
Aktivering pågående  
nyanläggning – 25 888 – 25 628
Utgående redovisat värde 95 857 77 509

Not 15 – Andelar i koncernföretag
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Årets anskaffningar 26 257 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 26 257 0

Not 16 – Specifikation av andelar i koncernföretag
Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Dahlinshuset AB 100 % 100 % 500 26 257

(tkr) Org nr Säte Eget kapital* Årets resultat*
Dahlinshuset AB 559068-2539 Arvika 50 2 469

* Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel. I Eget kapital ingår 78 % av obeskattade reserver.
Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster.

Not 17 – Andra långfristiga 
värdepappersinnehav
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden,  
4 stycken andelar á 10 tkr i HBV 40 40
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 40 40

Not 18 – Andra långfristiga fordringar
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 526 5 015
Amorteringar, avgående  
fordringar – 1 241 – 1 489
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 2 285 3 526
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Not 19 – Fordringar som avser flera poster
Företagets fordringar om 3 526 (5 015) tkr redovisas 
under följande poster i balansräkningen:

(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Finansiella  
anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 2 285 3 526

2 285 3 526

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1 241 1 489

1 241 1 489

Not 20 – Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda leverantörsfakturor 2 540 2 591
Upplupna lönebidrag 64 143
Övriga upplupna intäkter 5 706 3 855

8 310 6 589

Not 21 – Antal aktier och kvotvärde
2016-12-31 2015-12-31

Antal aktier 65 000 65 000
Kvotvärde i kronor 100 100

Not 22 – Disposition av vinst eller förlust
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Disponibla vinstmedel
Balanserat resultat  85 974     79 799    
Årets resultat  16 621     6 175    

 102 595     85 974    

Överfört i ny räkning 102 595  85 974    

Not 23 – Avsättningar
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Pensioner och liknande  
förpliktelser

Belopp vid årets ingång 4 092 4 226
Årets avsättningar 86 – 134

4 178 4 092

Not 24 – Uppskjuten skatteskuld
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Skatteskuld hänförlig till skillnad 
mellan bokförda och skatte-
mässiga värden på byggnader 47 914 44 888
Skattefordran hänförlig till 
skatte mässigt underskott – 7 928 – 8 018

39 986 36 870

Se även not 11 – Skatt på årets resultat.

Not 25 – Långfristiga skulder
(tkr) 2016-12-31 2015-12-31

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) 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna löner och  
semesterlöner 3 379 3 270
Upplupna sociala avgifter och 
särskild löneskatt 3 166 3 141
Upplupna räntekostnader 1 855 1 285
Övriga upplupna kostnader 4 676 3 805
Övriga förutbetalda intäkter 10 910 11 014

23 986 22 515

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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