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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sunne Fastighets AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-3 1.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten

Sunne Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag vars huvuduppgift är att förvalta bostäder och
lokaler med tillhörande serviceanläggningar, erbjuda en bra och tiygg boendemiljö med god service för
våra hyresgäster. Bolaget ska även främja tillgången på ändamålsenliga lokaler och anläggningar för
kommunens verksamheter.

Företaget har sitt säte i Sunne, med adress Brårudsallén S.Sunne

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten under 2020 har till stor del varit fokuserad på att utreda och åtgärda de brister som

påtalats i samband med föregående års revision. Exempel på förbättringar som gjorts är framtagande av

nytt anläggningsregister där komponentavskrivningar tydligare framgår samt framtagande av nya
attestrutiner. Företagets rutiner och organisation har setts över och ett par adminstrativa tjänster har

avvecklats. Kostnader i form av både externa tjänster och intern tid har belastat årets resultat. Vissa

åtgärder återstår, men Bolaget bedömer att man i nuläget är bättre rustat att driva verksamheten framåt.

Väsentliga händelser och vidtagna åtgärder kan sammanfattas enligt följande:
Ny VD har tillsatts i bolaget
Tillbyggnaden av seniorboendet Allégården har fortlöpt och kommer vara inflyttningsklart i mars

2021. Här har vi satsat på miljö- och energibesparingsåtgärder i form av en solcellsanläggning.

Byggnationen vid Magasinsgatan har färdigställts med 45 st lägenheter och även här har vi
energibesparingsåtgärder med solcellsanläggningar och driftövefvakning, resulterade tyvärr i

nedskrivning 5 000 tkr efter gjord marknadsvärdering
Projektet med f.d. Hotell Selma Lagerlöf har påbörjats
Beslutad nyemission, 14 000 tkr, registreras i början av 2021

Värderingen på bolagets totala fastighetsbestånd uppgår per bokslutsdagen till 449,2 Mkr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den allmänna hyresförhandlingen för våra bostäder fastställdes, denna resulterade i en höjning med

2,4%, vilken skall gälla from l februari 2021.
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget fortsätter renoveringen av fd Hotel Selma Lagerlöf där vi har for avsikt att bygga nya lokaler till
kommunens hemtjänst för 47 Mkr samt SÄBO för 109 Mkr samt ytterligare 4 000 kvadratmeter lokaler
till andra kommunala och regionala verksamheter. Hyresgäster för hela fastighetsprojektet är säkrade,
däremot finns en viss osäkerhet i marknadsvärderingen efter färdigställandet.

Övriga framtida riskfaktorer ligger främst i ökade vakanser i hyresobjekten samt att ränteutvecklingen
leder till stigande räntesatser.

Användande av finansiella instrument

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändring av marknadsräntorna. För att
hantera dessa risker/möjligheter använder bolaget finansiella derivatinstrument, ränteswappar. Riktlinjer

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

finns derivatavtal (ränteswappar) som totalt uppgår till 140 mkr (170 mkr). Marknadsvärdet på
derivatavtalen uppgår till -4,6 mkr (-6,9 mkr). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala

skuldportföljen uppgår till 1,54 år (1,74 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 0,93%
(1,51%).

Hållbarhetsupplysningar

Bolaget arbetar systematiskt för att minimera klimatpåverkan och energiåtgången genom att över tid

implementera moderna system som övervakar och optimerar fastigheternas drift- och ventilationssystem.

Bolaget verkar för goda och jämlika arbetsvillkor samt för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och tillika
ett ansvarsfullt agerande från ledning och styrelse.

ÄgarförhåIIanden

Sunne Fastighets AB ägs till 100% av Sunne Kommun, org nr 212000-1843.

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)
Direktavkastning (%)

Belåningsgrad (%)

127 700
694

479 265
7,2

5
76

120501
-3524

363510
5,5

3
75

117898
1519

286 791
8,2

5
63

43995
934

267 756

^
5

79

41

252

822
17

748
7,0

5
84

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång

Nyemission pågående

Disposition enligt beslut
av årets ärsstämma:

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Aktie-

kapital
10000000

10000000

Ej registrerat

aktiekapital
o

14 000 000

14 000 000

Reserv-

fond

l 272 000

l 272 000

Balanserat

resultat

12 254 429

-3 523 603

8 730 826

Årets

resultat

-3 523 603

3 523 603

593 848
593 848

Totalt

20 002 826

14 000 000

o

593 848
34 596 674

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

årets vinst

disponeras så att

i ny räkning överföres

8 730 826
593 848

9 324 674

9 324 674

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt

kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not
l

2020-01-01

-2020-12-31

5(20)

2019-01-01
-2019-12-31

NETTOOMSÄTTNING
Hyresintäkter

Övriga förvaltningsintäkter

Summa nettoomsättning

FASTIGHETS- OCH
FÖRVALTNINGSKOSTNADER
Fastighetskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar/nedskrivningar

Summa fastighets- och förvaltningskostnader

Rörelseresultat

2
3 127 700

11224
138 924

120 501
17015

137 516

4,5

6,7

-93 933

-6356

-16 923
-14744

-131 956

-103 548

-8004
-14764

-9183

-135 499

6968 2017

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

Räntekostnader

Summa finansiella intäkter och kostnader

22
-6296
-6274

49
-5590
-5541

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

694 -3524

694
-100

594

-3524

o
-3524

^
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Balansräkning
Tkr

Not
l

2020-12-31

6(20)

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram och licenser

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anldggningstHlgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

10
11
12

13

14
8,15

544
544

350 292
706
126

98806
449 930

40
997

1037
451 510

653
653

284 356
712
308

58301
343 676

40
1097
1137

345 466

16

220
220

6036
10197
2941

19174

8360
27754

302
302

13520
971

1604
16095

1646
18043

479 265 363 510
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Balansräkning
Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7(20)

Not
l

2

17,18

19,20,
21

22

2020-12-31

10000
14000
1272

25272

8731
594

9325
34597

405 200
405 200

o
16272

672
3072

19452
39468

479 265

2019-12-31

10000
o

1272
11272

12254
-3524

8731
20003

295 200
295 200

l 813
29 183

340
l 678

15293
48307

363 510
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not
l

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt

Resultat efter finansiella poster

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete

Förändring av kundfordringar

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av leverantörsskulder

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets börjau

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

694
14624

103
15421

82
7484

-10563

-12 854

5497
5067

122 593
240

122 353

14000
110000
124 000

6714

1646
8360

-3524

9183
o

5659

1512
-678

-l 852

22280
-2038

24883

-82 637

o
-82 637

o
59375
59375

1621

25
1646

^
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Noter
Tkr

Not l Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från uthyrning av bostäder och lokaler. Hyresintäkter redovisas i

den period de avser. Övriga intäkter avser främst förvaltningsuppdrag åt kommunen samt utförda tjänster

åt övriga hyresgäster och faktureras på löpande räkning i den takt arbetena utförs.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar immateriella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. De immateriella anläggningstillgångarna består av

programvaror till bolagets ekonomienhet och till fastighetsförvaltningen. De immateriella

anläggningstillgångarna aktiveras och skrivs av linjärt under tillgångens beräknade nyttjandeperiod,
under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012: l är uppfyllda. Avskrivningsbara immateriella
tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga for användning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt

kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla

komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod, När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommade fall tillgångens restvärde.
Avskrivningarna ingår i resultaträkningen. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte

av. Linjär avskrivningsmetod anväds för övriga typer av materiella tillgångar. Avskrivning sker linjärt
över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

{^
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Följande avskrivningsprocent tillämpas;

Immateriella anläggftingstillgångar

Dataprogram 20%

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 1-10%
Markanläggningar 5%

Byggnadsinventarier 10%
Inventarie 10-20%

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när

komponenterna liar 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. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till

återvinningsvärdet.

Finansiella instrument
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden.

Derivatinstrnment

Bolaget uttnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker (säkringsredovisning).

Derivat (ränteswappar) värderas utifrån anskaffningsvärdet. Avtal om så kallade ränteswappar skyddar

bolaget mot ränteändringar. Instrumentet 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,

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag for
transaktionskostnader. 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.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

^
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Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i

eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per

balansdagen.

Uppskjuten skaft
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden for tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran 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 beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och

ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas 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.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer

som avgiftsbestämda planer i enlighet med forenklingsregeln i BFNAR 2012: l (K3).

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

^
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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
marknadsvärde

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Sunne Fastighets AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det

verkliga resultatet. Några uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden föreligger inte.

Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Agda fastigheter
Hyresintäkter bostäder

Hyresintäkter lokaler

Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall bostäder

Hyresbortfall studentbostäder
Hyresbortfall lokaler

Hyresbortfall p-platser

Hyresrabatter

Förvaltade fastigheter

Hyresintäkter bostäder

Hyresintäkter lokaler

Övriga hyresintäkter

Hyresbortfall bostäder

Hyresbortfall lokaler

Hyresbortfall p-platser

Summa nettoomsättning

^

2020-01-01
2020-12-31

37901
13891

301
-851

-896

-157

-66

-84

50038

981
77992

4
-44

-1266
-4

77663

127701
127 701

2019-01-01

-2019-12-31

37454
13359

379
-1353

-1322

-317

-148

o
48051

l 136
72690

4
-68

-1307
-4

72450

120501
120 501
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Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 952 965 kronor.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år

Senare än ett år men inom fem år

2020-01-01

-2020-12-31

709
495

1205

2019-01-01

-2019-12-31

903
811

1714

Leasingavtalen rör fordon, tvättmaskiner med tillhörande utrustning, datorer, mobiltelefoner samt

kaffeautomat

Not 5 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

PWCAB
Revisionsuppdrag

Skatterådgivning

Not 6 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör

Övriga anställda

Sociala kostnader

Pensionskostnader for styrelse och verkställande direktör

Pensionskostnader för övriga anställda

Övriga sociala avgifter enligt lag ocli avtal

Totala löner, sociala kostnader och pensionskostnader

^

2020-01-01

-2020-12-31

482
243
726

2020-01-01

-2020-12-31

7
18
25

1018
9974

10992

171
532

3375
4078

2019-01-01

-2019-12-31

518
99

617

2019-01-01

-2019-12-31

9
16
25

908
8856
9764

33
469

3005
3507

15070 13271
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Not 7 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen

Andel män i styrelsen

Ande} kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Avtal om avgångsvederlag

Inga avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner finns i bolaget.

Not 8 Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Justering avseende tidigare år

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära

skillnader

Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats

Ej avdragsgilla kostnader
Underskottsavdrag vars skattevärde ej

längre redovisas som tillgång

Redovisad effektiv skatt

^

2020-01-01

-2020-12-31

40%
60%
0%

100 %

2019-01-01

-2019-12-31

40%
60%
0%

100%

2020-01-01

-2020-12-31

ära

2020-01-01

-2020-12-31

Procent Belopp

694

21,40 -148

-14

62
-100

o
o

100
100

2019-01-01

-2019-12-31

Procent

21,40

o
o

o
o

2019-01-01

-2019-12-31

Belopp
-3524

754
-16

-738

o



2020-12-31

1311
o

-199

1112

-657

196
-106

-568

2019-12-31

l 181
129

o
1311

-560

o
-97

-657

Sunne Fastighets AB 15 (20)
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Not 9 Dataprogram och licenser

Ingående anskaffningsvärden

Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde 544 653

Not 10 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde 350 292 284 356

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde

Verkligt värde

Taxeringsvärden byggnader

Taxeringsvärden mark

Verkligt värde baseras på inköpt tjänst av ett externt, oberoende företag, vilka är certifierade i

fastighetsvärdering. Begränsningar eller väsentliga åtaganden rörande förvaltningsfastigheterna

föreligger inte utanför bolagets ramar.

•^

2020-12-31

430 003
38784
41635

510 423

-145 647

-9484

-155 131

o
-5000

-5000

2019-12-31

391 067
12436
26501

430 003

-136746

-8901

-145 647

o
o
o

350 292
449 200

219952
55141

275 093

284356
394 100

226416
19098

245 514
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Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden

Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-12-31

1523
73

-406

1189

-811

406
-79

-483

2019-12-31

1523
o
o

1523

-735

o
-76

-811

706 712

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-12-31

916
-544

373

-609

428
-66

-247

2019-12-31

l 115
-199

916

-634

135
-110

-609

126 308

Not 13 Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

k

2020-12-31

58301
82141

-41 635

98806

2019-12-31

14664
70137

-26501

58301

98806 58301

^
~(^^
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Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2020-12-31

40
40

2019-12-31

40
40

40 40

Not 15 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2020-12-31

Temporära skillnader

Avdragsgilla temporära skillnader

2019-12-31

Temporära skillnader

Avdragsgilla temporära skillnader

Uppskjuten
skattefordran

997
997

Uppskjuten
skattefordran

1097
1097

Netto

997
997

Netto

1097
1097

Förändring av uppskjuten skatt

Avdragsgilla temporära skillnader

Belopp vid
årets ingång

1097
1097

Redovisas i

resultaträk.

-100

-100

Belopp vid
årets utgång

997
997

Avser ett skattemässigt underskott i bolaget vilket per 201231 uppgår till 5810 032 kr.

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Försäkringspremier

Övriga forutbetalda kostnader

Upplupen intäkt

Not 17 Antal aktier och kvoh^ärde

Namn
Antal A-Aktier

(^

2020-12-31

797
1763

381
2941

Antal
aktier

100000
100 000

2019-12-31

619
623
362

1604

Kvot-

värde

100
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Not 18 Disposition av vinst eller förlust

2020-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel;

balanserad vinst 8 731

årets vinst 594

9325

disponeras så att

i ny räkning överföres 9 325

Not 19 Långfristiga skulder

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Kommuninvest 103544
Kommuninvest 108955

Kommuninvest 95795

Kommuninvest98212

Kommuninvest 128877

Kommuninvest 119787

Kommuninvest 115796
SEB 42642045
Kommuninvest 120593

Kommuninvest 121635

Kommuninvest 123073

Kommuninvest 124967
Kommuninvest 126670

Kommuninvest 127912

Kommuninvest 120799

Not 20 Upplysningar om finansiella instrument
De långfristiga skulderna är föremål for risker/mojligheter vid förändring av marknadsräntorna. För att

hantera dessa risker/möjligheter använder bolaget finansiella derivatinstrument, ränteswappar. Riktlinjer

och ramar for riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy. Per bokslutsdagen

finns derivatavtal (ränteswappar) som totalt uppgår till 140 mkr (170 mkr). Marknadsvärdet på
derivatavtalen uppgår till -4,6 mkr (-6,9 mkr). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala
skuldportföljen uppgår till 1,54 år (1,74 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 0,93%
(1,51%).

/C-

2020-12-31

42200
50000
39000
13000
50000
16000
60000
25000
14000
13000
12000
20000
10000
25000
16000

405 200

2019-12-31

42200
50000
39000
13000
50000
16000
60000
25000

o
o
o
o
o
o
o

295 200

^-"jr.
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Not 21 Ställda säkerheter
2020-12-31 2019-12-31

För skulder till kreditinstitut:

Fastighetsinteckningar 25 892 25 892
25 892 25 892

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader

Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyresintäkter

Övriga upplupna kostnader

2020-12-31

2030
1305

12573
3545

19452

2019-12-31

1599
1527
8942
3224

15293

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget har inte haft någon väsentlig påverkan av den pågående Covid-19 pandemin.

r
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Sunne 2021-^/7

Freddy Kjellström

Ordförande

Bo Eråker

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021 - O 5" - 2J

Peter/SödentK
Auktbriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sunne Fastighets AB, org.nr 556042-8921

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sunne Fastighets AB för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Sunne Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2020
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Sunne Fastighets AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Sunne Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även färden
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

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

Revisorns ansvar

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

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

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 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

^" 1 av 2
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sunne Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkeseliska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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 verksamhetsart, 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 därmed 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 av bolagets 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning aren del av revisionsberättelsen.

Karlstad den 21 maj 2021

öhrlings Prjcewater^ouseCoopers AB

PeterfSöderman'
Auktcfriserad revisor
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