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Org nr 556042-8921

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sunne Fastighets Aktiebolag, 556042-8921, med säte i
Sunne, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Bolaget registrerade namnbyte vid
bolagsverket den 23 januari 2018, tidigare Sunne Bostads AB.

Allmänt om verksamheten

Verksamhetens art och inriktning
Sunne Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag vars huvuduppgift är att fön/alta bostäder och
lokaler med tillhörande serviceanläggningar, erbjuda en bra och trygg boendemiljö med god service
förvara hyresgäster. Bolaget ska även främja tillgången på ändamålsenliga lokaler och anläggningar
för kommunens verksamheter.

Styrelsen 2018
Ordinarie ledamöter
Styrelsen har under året utökats från tre till fem ledamöter och i mars tillträdde den nya styrelsen;
Lars-Ake Holmqvist, ordförande
Kerstin Larsson, vice ordförande
Marcus Bergsjö, ledamot
Anette Sätherberg, ledamot
Henrik Lagerlöf, ledamot

Suppleanter
Björn Wennerström
Bengt Hedelin
Henrik Frykberger
Per Vitalis
Hans-Olov Högberg

Ordföranden Lars-Ake Holmqvist har inte deltagit i styrelsen från augusti av hälsoskäl.
Styrelsen under året har hållit 8 ordinarie sammanträden samt 7 extrainkallade sammanträden.
Ordinarie bolagsstämma avhölls den 30 juni 2018.

Revisorer
Bernth Johnson, ordinarie lekmannarevisor Sunne kommun med Inger Axelsson som ersättare.
Peter Söderman, huvudansvarig auktoriserad revisor, öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

An/oden
Till styrelsens ledamöter, verkställande direktör och förtroendevald revisor har utbetalts/reserverats
1277 tkr (541 tkr) i lön och arvode. Beloppet inkluderar uppsägningsersättning till avgående VD.
Maja Hallberg har fungerat som t.f. VD efter att Jörn Okan sagts upp från VD-tjänsten från och med
augusti 2018.

Ägare och kapital
Sunne Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Sunne kommun.
Det egna kapitalet uppgick 2018-12-31 till 23 527 tkr.

Organisatoriska förändringar
Från och med 1 januari 2018 genomfördes verksamhetsövergång med kommunens
fastighetsavdelning. Dessa två verksamheter, bolagets och kommunens fastighetsförvaltning, flyttade
till gemensamt verksamhetskontor redan i juni 2017 och under året har arbetet med att forma den nya
organisationen och administration pågått. Efter sammanslagningen fick Sunne Fastighets AB ca 25
anställda och en årsomsättning om ca 122 mkr.,^
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Kommunen är från och med 2018 alltså hyresgäst, på marknadsmässiga villkor, till bolaget på i stort
sett samtliga verksamhetslokaler. l samband med verksamhetsövergången beslutade kommun-
fullmäktige att de kommunala verksamhetslokalerna tills vidare fortsatt ska ägas av kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade under året ge startbesked för "utbyggnad av Allégården". Projektet är
upphandlat och bolagets styrelse har vänt sig till kommunstyrelsen för besked om kommunen har för
avsikt att täcka eventuellt nedskrivningsbehov av bolagets eget kapital om projektets marknadsvärde
understiger produktionskostnaden. På balansdagen var fortfarande frågan under beredning, men
klarades ut under början av 2019.

Organisationsanslutning
Bolaget var under 2018 anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Hus-
byggnadsvaror HBV Förening och Pacta arbetsgivareorganisation,

Förvaltning
Från och med 2005-01-01 sköts företagsledning och teknisk förvaltning av egen personal. För
gräsklippning, snöröjning och jourtjänst anlitas externa entreprenörer. Bolaget förvaltade i eget
ägande, 662 lägenheter varav 98 studentbostäder och 109 servicelägenheter i LSS- och
äldreboenden. 22 lokaler samt 164 parkeringsplatser under 2018.
Dessutom förvaltas 120 000 kvm lokaler som kommunen äger.

Bostadskö
Den 31 december 2018 var ca 900 personer registrerade som bostadssökande.

Anställda
Bolaget har under året haft ca 22 årsanställda (helårsarbetare), varav ca 13 från kommunen.
Sjukfrånvaron uppgick till 284 (114) dagar vilket ger 4,3 % (2,9 %) sjukfrånvaro.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning
Soliditet %
Direktavkastning %
Belåningsgrad %

2018-12-31

117898
1519

286 791
8

5,2

63

2017-12-31

43995
934

267 756
8

5,3
79

2016-12-31

41 822
17

252 748
7

5.4

84

2015-12-31

41332
475

228 485
7

5.1
85

2014-12-31

41 303
570

220 497
7

5,8
89

Definitioner: se not 19

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

l början av 2018 genomfördes en sammanslagning mellan Sunne Bostads AB och Sunne kommuns
fastighetsförvaltning. Namnet byttes till Sunne Fastighets AB och Bolaget flyttade till mer
ändamålsenliga lokaler på Bråruds industriområde.
Styrelsen utökades från tre till fem ledamöter och i mars 2018 tillträdde den nya styrelsen.
Sunne Fastighets AB:s dåvarande VD och styrelsen hade olika uppfattningar i en rad frågor och den 6
augusti valde styrelsen att entlediga VD från sitt uppdrag.

Fokus under hösten 2018 har för styrelsen varit att rekrytera ny VD och att genomföra utredningar
gällande ekonomi och upphandlingar i samarbete med revisionsbyrån PwC och Lindahls advokatbyrå.
Styrelsen arbetade med en ledningsgrupp och tillförordnad VD under perioden 6 augusti fram till
årsskiftet. Styrelsen genomförde en rekryteringsprocess tillsammans med rekryteringsfirman
Testhuset, ett tjugotal ansökningar inkom. Efter genomförd process anställdes Anders Svensson som
tillträdde sin tjänst som VD den 1 jan 2019.

Utbyggnad av LSS-boendet på Rågvägen etapp 2 i Sunne startades. j\
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Måluppfyllelse
Ägardirektivet specificerar ägarens finansiella krav på bolaget i form av direktavkastning,
totalavkastning och belåningsgrad. Målsättningen för direktavkastning är 5 % i genomsnitt under en
treårsperiod. Arets direktavkastning uppgår till 5,2 % (5,3 %) vid ett marknadsvärde på 374 mkr på
bolagets fastigheter (fastighetsvärdering per december 2018). Målet för bolagets belåningsgrad är
högst 80 % och per 31 december 2018 uppgår belåningsgraden till 63 %.
Bolagets långsiktiga värdeutveckling, mätt som totalavkastning, ska ligga i linje med vad övriga

långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknader som liknar Sunnes. Uppföljning av det
nyckeltalet har inte kunnat göras vid tiden för denna årsredovisning.

Förväntad framtida utveckling
Arbetet med att starta upp den samordnade fastighetsförvaltningen och att skapa rätt förutsättningar
för samarbetet mellan Sunne kommun och Bolaget har pågått under 2017-2018. Ar 2019 kommer
arbetet att fortskrida för att nå en högre grad av konsolidering av förvaltningsverksamheten.
Enligt fastställd bolagsordning 2017-11-06 ska bolaget även främja tillgången till ändamålsenliga
lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter.
Förvaltningen av kommunens fastigheter innebär en större omslutning av bolaget, både vad beträffar
ekonomi och personal och bidrar därmed aktivt till att minska Bolagets känslighet.
Nybyggnation av lönsamma lägenheter kommer att påbörjas i Bolagets regi. Byggskedet av två större
projekt startas under hösten 2019. Allégårdens seniorboende som omfattar ca 40 lägenheter och är
ett upphandlat partneringprojekt med ett takpris på 67 MSEK. Magasinsgatan är ett koncept-
byggnadsprojekt och omfattar ca 45 allmännyttiga hyreslägenheter. Upphandling av en
totalentreprenad för byggnationen har påbörjats. Dessa båda projekt kommer att stärka bolaget
framtida resultat samt bidra till en förbättrad lägenhetsfärdelning i Bolagets bestånd.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Stigande marknadsräntor är den större riskfaktorn för bolagets resultat, men med en portfölj av
ränteswappar om 170 mkr kompenseras en del av räntekostnadsökningen.

Under 2018 integrerades Sunne kommuns fastighetsförvaltning i Bolaget genom ett avtal om
Samordnad fastighetsförvaltning. Den snabba tillväxten som detta har inneburit ökade riskerna i
Bolaget under 2018. Bolaget har nu en stabil struktur och goda rutiner som kan hantera dessa risker
framåt.

2019 kommer att innebära genomförandestart av tillbyggnaden vid Altégården. Byggprojekt innebär
alltid en viss risk. Vid valet av entreprenadform och entreprenör har risk och möjligheter varit en viktig
parameter. De val som gjorts innebär att riskerna har eliminerats så långt som möjligt och
byggprojektet nu innebär betydligt större möjligheter än risker.

Bolaget har fått möjlighet till exploatering avtomtmarken norr om Magasinsgatan i Sunne.
Upphandling startas under våren 2019. Start för projektering kommer att ske under året. Även detta
byggprojekt innebär naturligtvis risker. Dessa risker kommer att minimeras genom att Bolaget väljer att
bygga hyresrätter i form av koncepthus med totalentreprenad. Detta är den byggnadsteknik och
entreprenadform som innebär lägst risk. ^
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Vid årets början
Omfäring av
föregående års vinst
Arets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital

8500

8500

Pågående
Nyemission

1500

1 500

Reservfond

1 272

1272

Balanserad
vinst

9066
1342

10408

Arets
vinst

1 342
-1 342

1 847
1847

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 254 429, disponeras enligt följande:
Be/opp /'

kronor

Balanseras i ny räkning

Summa

12 254 429

12254429

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflädesanalys, med tillhörande noter ^

^
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Resultaträkning

Be/opp / Tkr

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivning av materiella

anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Not

2

3

4

2018-01-01-

2018-12-31

117898
3645

121 543

-90 793

-14 860

-8903

6987

25

-5493

1519

2017-01-01-

2017-12-31

43995
993

44988

-23615

-5560

-9141

6672

40

-5778

934

Resultat före skatt 1519 934
Skatt på årets resultat 5 328 408

Arets resultat_1847 _1 342 (r'
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar 271386 261 662

Omsättningstillgångar
Varulager mm

Varulager

Pågående projekt, Sunne kommun

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank 14

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

6
7
8

9

10
12

254 321
787

1 102

14039

270 249

40
1097
1137

258 030
863

839

1 121

260 853

40
769

809

287
1527

1814

12827
315
424

13566

25

15405

286 791

202

202

790
1475

486

2751

3141

6094

267 756
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Belopp i Tkr Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital

Pågående nyemission

Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

15

16

8
1
1

11

10
1

12

23

235

235

6

9
11
28

500
500
272

272

408

847
255

527

200
200

903
153
947
061
064

8500
1500

1272
11 272

9066

1342
10408

21680

234 700
234 700

5142

28

480
5726

11376

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 286 791 267 756^

-y
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Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr _Not
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före

förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager mm
ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Upptagna lån, övrig ökning av skulder
Kassaflöde från
finansjeringsverksamheten

Arets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Noter till kassaflödesanalysen

Belopp i Tkr

2018-01-01-

-2018-12-31

1519
8902

10421
o

10421

-1612

-11626

17500

14683

-18299

-18299

500

500

-3116

3141
25

2018-01-01-
-2018-12-31

2017-01-01-
-2017-12-31

934
8992
9926

o

9926

32
-461

-3035

6462

-31 156

-31 156

1 500
15200

16700

-7994

11 135
3141

2017-01-01-

-2017-12-31

Not Likvida medel

Tillgodohavande på koncernkonto O 3141

Tillgodohavande på egna konton 25 O

Skuld på koncernkontot ingår i posten
rörelseskulder -7302

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. De kan lätt omvandlas till kassamedel. f|
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Allmänna redovisningsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar, l anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
Förvissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs
av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen

Materiella anläcianinastillfiänciar _Ar
Byggnader 10-100
Markanläggningar 20
Byggnadsinventarier 10
Inventarier 5-10

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som
obegränsad.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
-Stomme 100 år
-Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-40 år
-Installationer, värme, el, WS, ventilation mm 20-40 år
-Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 20-40 år
-Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-15 år

Nedskrivningar- materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag förförsäljningskostnader och
nyttjandevärde, Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats. ^
K"-
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Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Leasingavgifterna enligt operationella
leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och
underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först utprincipen. l
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 1 1 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande frän balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de
risker och fördelar som är förknippade med innehavet j allt väsentligt överförts till annan part och
företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Derivatinstrument som utgör finansiella tillgångar och för vilka säkringsredovisning inte har tillämpats
(se nedan) värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till !
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras över lånets löptid.
Derivatinstrument med negativt värde och för vilka säkringsredovisning inte har tillämpats (se nedan) j
redovisas som finansiella skulder och redovisas till det belopp som för företaget är mest förmånligt om !
förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen. .

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet
och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs
att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har
identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och
riskhanteringsstrategi är dokumenterad senast när säkringen ingås.
Säkring av risk
Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar på skulder värderas till netto av
upplupen fordran på rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden redovisas som
räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den ekonomiska innebörden av
säkringen och skulden är densamma som om skulden istället hade tagits upp till fast marknadsränta
när säkringsförhållandet inleddes. ^
^
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna awiker
från förväntningarna (investeringsrisk). Investerings risk föreligger även om tillgångarna är överförda till
ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmänsbeståmda planar

Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen prövas varje balansdag.

Bolaget har ett utgående skattemässigt underskott uppgående till 14 309 tkr.

Eventualförptiktelser
En eventualförpliktelse är:
En möjlig förpliktelse som till följd av inträffad händelse och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser, som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
Det flöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Företagets intäkter består främst av hyresintäkter vilka redovisas i den period som hyran avser. ^
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2018-01-01-

2018-12-31
2017-01-01-

2017-12-31

Ägda fastigheter

Hyresintäkler bostäder

Hyresintäkter lokaler

Övriga hyresintäkter

Hyresbortfall bostäder

Hyresbortfall studentbostäder

Hyresbortfall lokaler

Hyresbortfall p-platser

Summa ägda fastigheter

Förvaltade fastigheter

Hyresintäkter bostäder

Hyresintäkter lokaler

Övriga hyresintäkter

Hyresbortfall bostäder

Hyresbortfall lokaler

Hyresbortfall p-platser

Summa förvaltade fastigheter

Summa nettoomsättning

36886
13457

378

-1513

-1 181

-175

-143

47709

1013

75306
4

-110

-6021

-3

70189

117898

33043
11998

366
-432

-754

-99

-127

43995

43995

Not 3 Anställda och personalkostnader, medeltal
anställda

2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Sverige

Totalt

Varav män

22

22
67%

9
9

67%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningen

Andel kvinnor

Styrelsen

övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala
kostnader, inklusive pensionskostnader

40%
50%

40%
0%

2018-01-01-

2018-12-31
2017-01-01-

2017-12-31

Styrelse och VD

Övriga anställda

Summa

Sociala kostnader

(varav pensionskostnader) 1)
1) Av företagets pensionskostnader avser 60 tkr (20 tkr) företagets VD och styrelse, t

h-

1322
8309
9631
3737

248

541
2796
3337

1274
37
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Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader

Borgensavgift

Summa

Not 5 Skatt på årets resultat

Aktuell skattekostnad

Uppskjuten skatt

Not 6 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Nyanskaffningar

Omklassificeringar

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

varav mark

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-01-01-

2018-12-31

4341
1152
5493

2018-01-01-

2018-12-31

o
328
328

2018-12-31

386187

4880

391 067

-128157

-8589

.136746

254 321
12839

2018-12-31

2017-01-01-

2017-12-31

4678
1 100
5778

2017-01-01-

2017-12-31

o
408
408

2017-12-31

336 473
29992
19722

386187

-119634

-8523

-128 157

258 030
12671

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Nyanskaffningar

Avyttringar och utrangeringar

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

Arets avskrivning

Vid årets slut

1523
o
o

1523

-660

o
-76

-736

4294

60
-2831

1523

-6059

5797
-398

-660

Redovisat värde vid årets slut

l-

787 863,
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid året början

Nyanskaffningar

Avyttringar och utrangeringar

Vid året slut

Ackumulerade avskrivningar

Vid året början

Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

Arets avskrivning

Vid årets slut

1795

501

2296

-956

-238

-1 194

1 898

1003
-1 106

1795

-1723

836
-69

-956

Redovisat värde vid årets slut 1 102 839

Not 9 Pågående nyanläggningar mm

Vid årets början

Investeringar

Omklassificeringar, erhållet bidrag Boverket, 2018

Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

Not 11 Finansiella instrument och riskhantering

2018-12-31

1 121
13543

-625

14039

2018-12-31

40
40

2018-12-31

2017-12-31

16125
101

-15105

1121

2017-12-31

40
40

2017-12-31

Säkring av ränterisk
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändring av marknadsräntorna.

För att hantera dessa risker/möjtigheter använder bolaget finansiella instrument, ränteswappar.

Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal (ränteswappar) som totalt uppgår till 170 mkr (170 mkr).
Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -9,5 mkr (-13,4 mkr).

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 2,88 år (3,54)

och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,92% (1,87%). }\
^-



Sunne Fastighets AB 15(17)
Org nr 556042-8921

Not 12 Uppskjuten skatt

Uppskjuten Uppskjuten
2018-12-31 skattefordran skatteskuld

Väsentliga temporära skillnader

Skillnad i bokförda och skattemässiga avskrivningar

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 1097
2017-12-31

Väsentliga temporära skillnader

Skillnad i bokförda och skattemässiga avskrivningar

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 769

Bolaget har ett skattemässigt underskott som uppgår till 14 309 tkr (12 333 tkr).

Not 13 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 254 429, disponeras enligt följande:

2018-12-31

Balanseras i ny räkning 1 2 254 429

Not 14 Likvida medel

Som likvida medel redovisas bolagets disposition på koncernkonto vilket

i juridisk mening utgör en skuld till Sunne kommun.

Not 15 Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Övriga skulder till kreditinstitut

Ande] lån med kommunal borgen

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyresintäkter

Upplupna räntekostnader

Upplupna personalkostnader

Övriga upplupna kostnader

Summa

Not 17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2018-12-31 2017-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar, belånade 25 892 O
Summa 25 892 Ol\

^

235 200
89%

2018-12-31

1796
1 545

2432
5288

11061

234 700
100%

2017-12-31

2163
1553
814

1196
5726

^ •-^M}fU \7 i-' U
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Not 18 Händelser efter balansdagen

Två större projekt startas under hösten 2019. Allégårdens seniorboende som omfattar ca 40
lägenheter och är ett upphandlat partneringprojekt med ett takpris på 67 MSEK.
Magasinsgatan är ett koncept-byggnadsprojekt och omfattar ca 45 allmännyttiga hyreslägenheter, där
bolaget tilldelats exploateringsrätt. Upphandling av en totalentreprenad för byggnationen har
påbörjats. Dessa båda projekt kommer att stärka bolaget framtida resultat samt bidra till en förbättrad
lägenhetsfördelning i Bolagets bestånd.
Ny VD, Anders Svensson, tillträder 1 januari 2019.

Not -19 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning:
Intäkter från bolagets kärnverksamhet

Balansomslutning:
Totala tillgångar

Soliditet:
(Totalt eget kapital +78% av obeskattade reserver)/Totala tillgångar

Direktavkastning:
Bolagets driftnetto i relation till medelvärde ((IB+UB/2) av fastigheternas marknadsvärde

Belåningsgrad:
Beskriver hur stor bolagets räntebärande skuld är i förhållande till fastigheternas bedömda
marknadsvärdet

'..>
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granslmingsåtgärdcr bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet tUl följd av ocgentlighcter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i don interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar ocl<så en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild,

Vi mäste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Sunne Fastighets AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman
beviljar den under räkenskapsåret verksamme verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Per den l juli 2017 uppgraderades bolagets ekonomisystem bl.a. avseende kundfaktureringsmodul. Uppgrad-
eringen medförde emellertid att vissa funktioner i ekonomisystemet slogs ut, vilket bl.a. fick till följd att boksluts-
arbetet under våren 2018 försenades samt att kundkravrutinen inte fungerade under stora delar av 2018. Detta
har medfört väsentliga kostnader för bolaget för såväl betydande merarbete som anlitande av lcpnsultstöd. Dess-
utom har detta inneburit en förhöjd risk for kundförluster eftersom kravrutinen inte fungerat. Även om bolaget
har vidtagit vissa åtgärder för att komma tillrätta med problemen har vi inte kunnat inhämta revisionsbevis för att
dessa varit tillräcldiga och att de genomförts i tid. Sammantaget är det oldart i vad mån tillräckliga och adekvata
åtgärder vidtagits i syfte att begränsa den ekonomiska skada som bolaget kan ha lidit under de aktuella
omständigheterna.

Vid bedömningen av ansvaret för att vidta åtgärder i syfte att begränsa bolagets skada i den uppkomna situationen
finns anledning att erinra om den ansvarsfördelning som föreskrivs i 8 kap. aktiebolagslagen mellan styrelsen och
verkställande direktören. Av 8 kap. 4 § alrtiebolagslagen framgår att styrelsen ska se till att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. Enligt 8 kap. 29 § ska den verl<ställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt

•?c" 2 av 4



.B.

pwc

styrelsens riktlinjer och anvisningar samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. Något
förenklat kan sägas att den verkställande direlrtören har det operativa ansvaret medan styrelsen har en i första
hand övervakande roll.

Mot ovanstående bakgrund är det vår bedömning att det primärt har ålegat den verkställande direktören att vidta
sådana åtgärder att bolagets skada av den bristande funktionen hos ekonomisystemet begränsades. Vi kan för
övrigt inte se att den verl<ställande direktören på ett tydligt sätt informerat styrelsen om allvaret i saken genom
sina rapporter eller i samband med styrelsemöten, vilket begränsat styrelsens möjligheter att vidta skadebe-
gränsande åtgärder.

Sammanfattningsvis har den bristande fimlrtionen hos ekonomisystemet medfört betydande merkostnader och en
risk för kundförluster. Omständigheterna har varit sådana det har ålegat den under räkenskapsåret verksamme
verkställande direktören att vidta sådana åtgärder att skadeverkningarna begränsats. Underlåtenheten att vidta
erforderliga åtgärder och att i tid informera styrelsen har medfört en risk för en ekonomisk skada som inte är
oväsentlig. Mot denna bakgrund avstyrker vi att bolagsstämman beviljar dåvarande verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi har utfört revisionen av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens
förvaltning enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förihållande till Sunne Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetisl<a ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens ansvarsfrihet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamlietsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Revisorns ansvar

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

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

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

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
protessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särsluld betydelse för bolagets situation. Vi
går igeuom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta ^\
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för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt, sociala avgifter och mervärdesskatt
vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.

Karlstad den 17 juni 2019

Öhrlings Pricewater)'louseCoopers AB

(^ISd
Peter Söderman'
Aulctorifeerad revisor
HuvudaVisvarig revisor

Ŝtefan Lungström
Auktoriserad revisor
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