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Verksamhet
Säfflebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som 

drivs i kommunal bolagsform i Säffle kommun och bolaget har 

sitt säte i Säffle. Bolaget har till uppgift att uppföra och förvalta 

bostadshus med tillhörande lokaler. Målet för verksamheten är 

nöjda hyresgäster och flexibilitet för att tillfredsställa kundens 

behov.

Bolaget förvaltade under 2016;   
1 355 lägenheter (83 646 kvm), 102 lokaler (16 283 kvm) samt 

622 garage och motorvärmare. Säfflebostäders fastigheter 

finns i Säffle kommun, de flesta i Säffle tätort, Svanskog, 

Värmlands Nysäter och i Värmlandsbro. Bolagets samtliga  

lägenheter upplåts med hyresrätt. Lägenheterna uthyres 

genom bolagets bostadsförmedling. Hyrorna fastställs genom 

årliga förhandlingar med Hyresgästföreningen i Värmland.

Sedan början av 2008 samordnar även Säfflebostäder 

(SäBo) sina fastigheter med kommunens verksamhets- och 

industrilokaler. 

Säffle kommun har i den samordnade fastighetsförvalt-

ningen med SäBo valt att tillämpa modellen med blockhy-

resavtal. Det innebär att Säffle kommun hyr ut verksamhets-

lokalerna med kallhyra till SäBo som i sedan i sin tur hyr ut 

dem till verksamheterna (skolor, äldreboende med flera) med 

varmhyra för att täcka de kostnader som bolaget har för drift 

och underhåll.

Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2015-2018 

valt följande ledamöter och suppleanter:  

Verkställande direktör    
Gustaf Andersson är anställd som verkställande direktör

Revisorer
Anette Storm, Owe Elvingsson och Anders E Hallgren (auktori-

serad revisor).  

Revisorssuppleanter    
Richard Svensson, Anita Dahlin och Stefan Lidén (auktorise-

rad revisor).  

Sammanträden    
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. 

Organisationsanslutning   
Bolaget är anslutet till: SABO, Fastigo samt HBV. 

Försäkringsvärde    
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade.   

Ägare och ledning    
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Kommunföretag i Säffle AB 

med organisationsnummer 556555-2295.    

 

Ledamöter

Markus Bäckström, ordförande
Örjan Ström, vice ordförande
Henrik Kristiansson
Christer Andersson
Bo Augustsson
Thomas Augustsson
Mathias Gyllensteen Söderström

Suppleanter

Karoliina Alegod
Maria Skogh
Christian Hidén
Kenneth Andersson
Jan Persson
Urban Johansson
Matthias Åberg

Resultat & ställning

2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 165 125 161 231 155 685           154 594              157 384           

Rörelseresultat                              12 150 9 980 11 376             19 471 12 528           

Resultat efter 

finansiella poster     

9 280 5 927 6 062             13 688                   5 121          

Balansomslutning 397 751 345 689 330 426          305 829             298 475         
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Väsentliga händelser 2016, ägda fastigheter 
Bolaget har under året arbetat utifrån sin långsiktiga plan. I kv. 

Vallen, 27 lägenheter, har omfattande renovering utförts i form 

av stambyte, utbyte av kök samt elstammar mm. Dessutom 

har resurser lagts ner på säkerhets/trygghetshöjande åtgärder 

såsom nya entrédörrar/säkerhetsdörrar in till lägenheterna, 

kodlås och tvättstugebokning. Åtgärderna har föregåtts av för-

handling med hyresgästföreningen och samtliga hyresgäster 

har skriftligen godkänt den överenskomna hyreshöjningen. De 

åtgärder som gjorts i projekten ger en beräknad energibesparing 

på ca 30 % per år. Totalt blir det en hyreshöjning på 260 tkr för 

dessa lägenheter per år.   

Vidare har nya fönster installerats på Bryngelsväg 1 och 

på Stenhusallén 2 är taket utbytt och i samband med detta 

installerades solpaneler. 

Naturligtvis har även bolaget lagt ner resurser på sedvan-

ligt lägenhetsunderhåll, ca  6 100 tkr.

Väsentliga händelser 2016, förvaltade fastigheter 
När det gäller de förvaltade fastigheterna är det viktigt med 

lokalplanering både på kort och lång sikt. 

I ”lokalkuggen” framkommer många viktiga önskemål som 

gäller den dagliga driften av lokalerna. 

Det fi nns ett utvecklingsbehov med att göra en mer lång-

siktig lokalplanering inom kommunkoncernen.

När det gäller de förvaltade fastigheterna har följande större 

underhållsåtgärder utförts; 

• Medis, inre underhåll  

• Tingshuset, fönster  

• Valhall, nytt golv  

• Tegnérköket, renovering 

• Ungdomens hus, inre underhåll 

• Illern, köket  

• Översyn lekutrustning  

   

Underhållsåtgärder har även utförts på specifi ka objekt som 

framkommit på ”lokalkuggen”. Dessutom utförs underhållsåt-

gärder kontinuerligt på olika projekt och översyn av lekplatser 

sker regelbundet. Totalt har underhållsåtgärder utförts för 14 

322 tkr under året. Av de totala underhållskostnaderna har 

43 % gått till skolor/förskolor, 36 % till kultur/fritid, 8 % till om-

sorgsboenden och resterande del till övriga verksamheter. 

SäBo leder om- och tillbyggnaden av Höglundaskolan och 

det nya LSS-boendet. Bolaget ingår i den styrgrupp som driver 

frågan om ny simhall. I styrgruppen ingår både politiker och 

tjänstemän.

Kunder och marknad - bostäder, ägda fastigheter 
Vid årets slut var 23 (58 ) lägenheter vakanta, ex Vegagatan 2. 

Andelen avfl yttningar har varit 24% (26 %) under året som gått. 

Vidare var det 50 (58) omfl yttningar som skedde inom bolagets 

bestånd. Arbete pågår ständigt med att skapa och utveckla 

våra kundrelationer, bli bättre på säljteknik och marknadsfö-

ring. På Hermes är Vegagatan 2 (40 lägenheter) tomställt då 

bolaget förbereder en avveckling av delar på Hermes.  
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Kunder och marknad - lokaler, ägda fastigheter
Av bolagets lokaler, omfattande totalt 16 283 kvm, var 2 005 

kvm ej uthyrda vid årsskiftet. Bland annat är det lokaler på 

Hermes, Saturnus och i Nysäter som är vakanta.  

Hyresreglering   
Vid hyresförhandling om hyrorna för år 2016 träffades följande 

överenskommelse med Hyresgästföreningen; hyrorna i samtliga 

bostäder och lokaler med förhandlingsklausul höjs med 0,7 %.

Uppdrag    
Sedan 2008 förvaltar SäBo en stor del av kommunens fastig-

heter i form av en samordnad fastighetsförvaltning.Vidare utför 

SäBo fastighetsskötsel och förvaltning av bolagen Forskningen 

i Säffle AB och Säffle Kedjan 2 AB.  

Miljö/Energi    
Under året har vi fortlöpande arbetat med att optimera energi-

förbrukningen. Bolaget har även arbetat med vattenbesparande 

åtgärder samt kontinuerligt utbyte till modernare och energi-

effektivare belysningsanläggningar på både de fastigheter 

SäBo äger och förvaltar.

Klimat och vädermässigt var Säffle ca 8 % varmare år 

2016 jämfört med ett normalår. Globalt sett var 2016 det 

varmaste året som uppmätts. Januari var 15% kallare och 

december var22 % varmare än ett normalår. Det gynnsamma 

klimatet samt energieffektiviseringar vid våra projekt har 

inneburit att kostnaderna för media är på en relativt låg nivå. 

I projekteringar är energi- och miljtänket en självklarhet, för 

att hitta de mest energieffektiva lösningarna, miljömedvetna 

materielval och utreda möjligheterna till miljöcertifieringar.

En stor miljösatsning under året är installation av solcells-

anläggning på 21 kW på Stenhusallén 2. För att möta framti-

dens krav och i linje med kommunens vision ”Våga leda grön 

utveckling”, har bolaget med hjälp av statliga bidrag installerat 

sex laddstationer för elbilar. Två finns i centrum, två finns på

Hermesområdet och två återfinns i Svaneholm. Vår förhopp-

ning är att kommunens medborgare och besökare ska utnyttja 

denna nya möjlighet.

Man kan konstatera att bolaget har lyckats väl i sin strävan 

efter att energieffektivera verksamheten, både i ägda och 

förvaltade fastigheter.  

Personal    
SäBo har låg personalomsättning och detta innebär att bolaget 

med tillförsikt kan se positivt på framtiden.

Sjukskrivningstalen har under året minskat något, dock 

har bolaget några långtidssjukskrivningar, 6,96 % (7,54 %). 

Det ska beaktas att SäBo har en hög medelålder bland sina 

anställda och det kommer att bli ytterligare någon pensionsav-

gång inom de närmaste åren.

Styrelsen antog år 2014 en ny jämställdhetsplan. Denna 

har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 

arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöj-

ligheter i arbetet. Jämställdhetsplanen har ett antal mål uppställda 

som ska följas upp i samband med årsredovisningen.

- Arbetsförhållanden   

Arbetsförhållanden är lämpade både för kvinnor och män, 

såväl inne på kontoret som ute på områdena.

Under året har samtliga anställda gått en mycket uppskattad 

och informativ utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). Vidare 

har några anställda gått kurser i arbetsmiljö (BAM) och syste-

matiskt brandskyddsarbete (SBA).  Ett antal fastighetsskötare 

har tagit motorsågskörkort samt fått utbildning i lift- och 

arbetsplatsformar. Arbetshjälpmedel finns att tillgå och även 

skyddsutrustning. Heltid är en självklarhet men för den som 

vill finns naturligtvis möjlighet att gå ned i sysselsättningsgrad.  

När det gäller mångfald diskuteras detta ofta då många av 

bolagets hyresgäster är av utländsk härkomst. 

- Förena förvärsarbete och föräldraskap samt kränkningar 

mm

Då medelåldern är ganska hög på bostadsbolaget, är det en-

dast ett fåtal anställda som har minderåriga barn. För de som 

har det ställer sig arbetsgivaren positiv till föräldraledighet och 

vid rekrytering av yngre medarbetare ser arbetsgivaren det 

som självklart att den anställde någon gång kommer att vara 

föräldraledig. När det gäller kränkningar, sexuella trakassarier 

fördöms detta i alla dess former.  

- Rekrytering, utbildning/kompetensutveckling/tillsätt-

ning av tjänster mm 

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

bakgrund eller funktionsnedsättning ska ha samma chans vid 

rekrytering och till utveckling i arbetet. Behov av kompetensut-

veckling diskuteras vid medarbetarsamtal. Under året har vi ta-

git emot två praktikanter med utländsk bakgrund. För en av de 

två ledde det till en kortare projektanställning hos bolaget.  

Ägardirektiv   
Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv för bolaget; 

ekonomiska mål samt uppdrag för år 2016.När det gäller ekono-

miska mål så har bolaget ett avkastningskrav på ägda fastigheter 

på 2,5% räntabilitet på totalt kapital, utfallet blev 3%, om hänsyn 

tas till nedskrivningarna blev utfallet 4%. Bolaget uppfyller     
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därmed ägarens krav.

Uppdraget som kommunfullmäktige har fattat beslut om 

är att bolaget ska upprätta en tillgänglighetsplan utifrån den 

utredning som gjordes 2015. Tillgänglighetsplanen är färdig 

och plan för åtgärder är påbörjad.

Framtid    
Säfflebostäder AB ser positivt på framtiden men vi måste vara 

beredda att möta upp till de höga krav som ställs av både nya 

och gamla kunder på bland annat standard och attraktiva 

lägen och inte minst tillgänglighet. Bolaget satsar även även 

på hållbart byggande. Vid ombyggnationer och renoveringar

görs energieffektiva lösningar/förbättringar. Vidare används, 

där det är möjligt, miljöklassade materiel typ Basta och Svanen. 

På Stenhusallén 2 har solceller installerats, tanken är att 

energin från dessa ska användas till fastighetsel och tapp-

varmvatten. Dessutom har sex laddningsstationer för laddning 

av elbilar installerats, fyra i tätorten och två i Svaneholm. Vår 

förhoppning är att de kommer att utnyttjas av kommunens 

invånare och dess besökare. Laddningen görs tillgänglig via 

en kostnadsfri app.

Vi märker fortfarande av  samordningseffekter av den nya, 

större organisationen. Vi bedriver en kostnadseffektiv förvalt-

ning utifrån de resurser som finns. 

SäBo har utarbetat en ”Vision 2020” som ska vara en 

plattform för vårt fortsatta arbete med attdriva bolaget framåt. 

 

Följande punkter är våra ledstjärnor:   

• Bostäder och lokaler med kvalitet  

• God service   

• Trygghet och omtanke  

• Levande och hållbart samhälle  

• Prisvärt   

• Personligt hem och lokaler med egen prägel  

Förslag till resultatdisposition   
 

I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar med 

tilläggsupplysningar, redovisningsprinciper och tillhörande noter.

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 60 299 056

 Årets resultat   9 087 150

69 386 206

Styrelsen och verkställande direktören för Säfflebostäder AB 
föreslår att:

I ny räkning balanseras 69 386 206



6

SÄBO ÅRSREDOVISNING 2016

Resultaträkning (kronor)
Not 2016-01-01 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning

     -Hyresintäkter 2,3 157 827 227 154 447 509

     -Övriga förvaltningsintäkter 7 298 194 6 783 301

Externa kostnader

     -Material 4,5 -6 026 325 -6 254 630

     -Tjänster 4,5 -45 359 944 -39 393 288

     -Taxebundna kostnader -21 812 716 -20 962 030

     -Uppvärmning -16 790 929 -15 427 974

     -Fastighetsskatt -1 337 557 -1 291 828

Övriga externa kostnader 14 -30 951 127 -31 106 637

Personalkostnader 6,7,8 -21 174 660 -19 245 250

Av- och nedskrivningar samt återföring av materiella anläggningar 9,10 -9 522 005 -17 569 225

Rörelseresultat 12 150 158 9 979 948

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 141 815 639 300

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -3 012 315 -4 691 964

Resultat efter finansiella poster 9 279 658 5 927 284

Skatt på årets resultat 13 -192 508 -324 080

Årets resultat 9 087 150 5 603 204

Balansräkning (kronor)
Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 15 319 685 587 297 713 417

Inventarier och maskiner 16 822 282 293 849

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 40 000 40 000

Uppskjutna skattefordringar 18 8 580 000 5 720 000

Summa anläggningstillgångar 329 127 869 303 767 266

Omsättningstillgångar

Varulager mm 185 077 168 874

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 396 646 380 884

Fordringar hos moderföretag 64 648 366 37 662 860

Fordringar hos koncernföretag 15 576 425 755

Skattefordringar 2 070 081 1 972 062

Övriga fordringar 445 865 445 364

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 860 387 861 267

Summa kortfristiga fordringar 68 436 921 41 748 192

Kassa 1 509 4 650

Summa omsättningstillgångar 68 623 507 41 921 716

Summa tillgångar 397 751 376 345 688 982
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Balansräkning (kronor)
Not 2016-12-31  2015-12-31

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 20

Aktiekapital              1 515 000 1 515 000

Reservfond 234 618 234 618

Summa bundet eget kapital 1 749 618 1 749 618

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 60 299 057 54 695 852

Årets resultat 9 087 150 5 603 204

Summa fritt eget kapital 69 386 207 60 299 056

Summa eget kapital 20 71 135 825 62 048 674

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 7 737 777 742 507

Uppskjuten skatteskuld 18 9 186 851 6 134 343

Summa avsättningar 9 924 628 6 876 850

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 257 701 776 240 298 649

Summa långfristiga skulder 257 701 776 240 298 649

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 1 864 477 1 132 081

Leverantörsskulder 20 777 232 12 530 570

Skulder till moderföretag 21 317 866 7 164 600

Skulder till koncernföretag 15 750 139 052

Övriga kortfristiga skulder 536 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 15 013 286 15 498 506

Summa kortfristiga skulder 58 989 147 36 464 809

Summa skulder 326 615 551 283 640 308

Summa eget kapital och skulder 397 751 376 345 688 982

Förändringar i eget kapital (kronor)
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital

Eget kapital 2015-12-31 1 515 000 60 533 674 62 048 674

Årets resultat 9 087 150 9 087 150

Eget kapital 2016-12-31 1 515 000 69 620 824 71 135 824

Aktiekapitalet består av 1 515 aktier med kvotvärde av 1 000 kronor.

Ovillkorat aktieägartillskott

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

(18 165 000 kronor).
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Kassaflödesanalys (kronor)
2016-01-01 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 12 150 158 9 979 948

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 9 522 005 17 569 225

Erhållen ränta 141 815 639 300

Erlagd ränta -3 012 315 -4 691 964

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital

18 801 663 23 496 509

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -16 203 -18 046

Ökning/minskning av rörelsefordringar -26 688 730 -3 324 519

Ökning/minskning av rörelseskulder 22 524 338 8 624 490

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 621 068 28 778 434

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -32 022 608 -27 291 755

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 022 608 -27 291 755

Finansieringsverksamheten

Upptagande av lån 20 000 000 0

Amortering av skuld -2 601 603 -1 489 374

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 398 397 -1 489 374

Årets kassaflöde -3 143 -2 695

Likvida medel vid årets början 4 650 7 345

Likvida medel vid årets slut 1 509 4 650
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer 

med Årsredovisningslagen samt allmänna råd, rekommenda-

tioner och uttalanden från Bokföringsnämnden.

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovis-

ningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokfö-

ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3). 

Bolagets verksamhetsgrenar utgörs av uthyrning av 

bostäder och lokaler på ägda fastigheter samt förvaltning av 

fastigheter som ägs av Säffle kommun.   

Intäkter      

Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från uthyrning av 

bostäder och lokaler och redovisas löpande i takt med att bo-

städerna och lokalerna hyrs och disponeras av hyresgästerna.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgif-

ter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård. Kortfristiga 

ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det 

finns en legal eller eller informell förpliktelse att betala ut en 

ersättning. 

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda 

avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller 

informell förpliktelse att betala något ytterligare även om 

det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets 

resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas 

pensionsberättigande tjänster utförts.

Bolaget har tidigare haft anställda som omfattas av 

förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget redovisar förmåns-

bestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklings-

regler. Den förmånsbestämda pensionsplanen finansieras i 

egen regi och bolaget redovisar pensionsskulden enligt den 

beloppsuppgift som erhålls från KPA.   

Låneutgifter     

Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling 

av anläggningstillgång.    

 

Inkomstskatter     

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 

som gäller på balansdagen. 

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skatteskuld avser skillnader mellan avskriv-

ningar i räkenskaperna och i deklarationen. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 

eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning. 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns 

en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, 

redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en 

händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I 

sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-

värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 

utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrang-

eras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten 

och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas 

upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del 

tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde 

vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 

som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 

över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 

fall tillgångens restvärde. 

Avskrivningarna ingår i resultaträkningen. Bolagets mark 

har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 

Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 

materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

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.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 

för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 

Hyreshus

Stommar  50-100 år 

Fasader, yttertak, fönster  40-50 år 

Hissar, ledningssystem  25-50 år 

Övrigt  15-50 år 

Inventarier, verktyg och installationer  20-30 år 
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vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp 

till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för indivi-

duellt bedömda osäkra fordringar. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består av aktier i medlemsföretag. Innehavet innehas 

på lång sikt.      

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till an-

skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Varulager 

Varulager, dvs oljelager och el/vitvarulager, har värderats 

till anskaffningsvärdet.     

 

Avsättningar

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell 

förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  

 

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 

medfört in- eller utbetalningar.   

 

Koncernförhållanden

Kommunföretag i Säffle AB (556555-2295) med säte i Säffle, 

är moderbolag i en av Säffle kommun helägd koncern, där 

Säfflebostäder AB ingår. Kommunföretag i Säffle AB 

upprättar koncernredovisning.    
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Noter till resultaträkningen
Not 2 Hyresintäkter, ägda fastigheter 2016 2015

Bostäder 70 508 971 69 516 539

Lokaler 16 783 785 16 632 643

Övrigt 2 019 340 1 963 572

Summa 89 312 096 88 112 754

Avgår hyresbortfall:

Egna hyror -1 703 319 -1 607 659

Outhyrda bostäder -2 333 917 -3 233 991

Outhyrda lokaler -1 816 431 -1 831 523

Outhyrd övrigt -440 987 -423 500

Hyresnedsättningar -203 747 -129 703

Plomberade rum -19 512 -26 664

Summa avgår -6 517 913 -7 253 040

Summa hyresintäkter 82 794 183 80 859 714

Not 3 Hyresintäkter, förvaltade fastiheter 2016 2015

Bostäder 11 555 203 11 538 973

Lokaler 64 303 263 63 153 443

Övrigt 103 460 92 923

Summa 75 961 926 74 785 339

Avgår hyresbortfall:

Egna hyror -28 008 -27 468

Outhyrda bostäder -149 224 -124 624

Outhyrda lokaler -668 894 -976 518

Outhyrd övrigt -61 183 -52 434

Hyresnedsättningar -21 573 -16 500

Summa avgår -928 882 -1 197 544

Summa hyresintäkter 75 033 044 73 587 795

Av de totala hyresintäkterna på både ägda och förvaltade fastigheter, 157 827, tkr avser 76 228 tkr (48 %) koncerninterna hyresintäkter. Föregående år var motsvaran-

de siffra 76 750 tkr (49 %).

Not 4 Planerat underhåll och 
reparationer, ägda fastigheter

2016 2015

Planerat underhåll 12 523 733 11 858 185

Reparationer 7 870 008 5 577 265

varav vattenskador 2 967 575 1 393 082
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Noter till resultaträkningen
Not 5 Planerat underhåll och reparationer, 

förv fastigheter
2016 2015

Planerat underhåll 14 322 144 11 644 729

Reparationer 3 638 620 3 444 005

varav vattenskador 1 105 469 2 638

Not 6 Medeltalet anställda, fördelning på män och kvinnor

2016 2015

 Antalet anställda Varav män Antalet anställda Varav män

Administration och förvaltning 13                    6 13                     6

Fastighetsarbetare 24                  23 23                   23

Summa  37                29 36                   29

Not 7 Löner, andra ersättningar och kostnader

Löner och andra ersättningar 2016 2015

Till styrelse och VD 1 187 488 1 181 853

Till övrig anställd personal 12 450 801 11 863 303

Summa löner och andra ersättningar 13 638 289 13 045 156

Lönesumman till övriga anställda är minskad med lönebidrag på 189 tkr (136 tkr).

Sociala kostnader 2016 2015

Till styrelse och VD 520 107 479 613

Varav pensionskostnader 605 927 446 314

Till övrig anställd personal 6 443 029 4 351 101

Varav pensionskostnader 848 857 375 945

Summa sociala kostnader 6 963 136 4 830 714

Summa personalkostnader 20 601 425 17 875 870

Pensionsskuld

Skuld för pensionsåtagande hos KPA för 

personal

737 777 742 507

Summa pensionsskuld 737 777 742 507

Not 8 Könsfördelning 2016 2015

Antal Varav män Antal Varav män

Företagsledning   1                    1   1                  1

Styrelse   7                    7   7                  7

Summa   8                   8   8                  8
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Noter till resultaträkningen
Not 9 Av- och nedskrivningar samt åter-

föringar av materiella anläggnings-
tillgångar, ägda fastigheter

2016 2015

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Byggnader 9 365 794 17 465 705

Inventarier och maskiner

Inventarier 101 573 59 128

Summa avskrivningar 9 467 367 17 524 833

Not 10 Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar, förvaltade 
fastigheter

2016 2015

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och maskiner

Inventarier 43 638 44 392

Summa avskrivningar 43 638 44 392

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

2016 2015

Genomsnittliga ränteintäkter för bank-

medel

0,00% 0,00%

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

Genomsnittliga räntekostnader för 

fastighetslån

1,00% 1,75%

Not 13 Skatt 2016 2015

Uppskjuten skatt 192 508 324 080

Skatt på årets resultat 192 508 324 080

Not 14 Revisionskostnader 2016 2015

Pwc 45 000 55 000
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Noter till balansräkningen
Not 15 Byggnader och mark

2016 2015

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 434 373 448 407 541 832

Nyanskaffningar 31 348 964 28 155 991

Avyttringar och utrangeringar 0 -1 324 375

Summa utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden

465 722 412 434 373 448

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början   -83 685 222 -77 584 968

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -6 942 057 -6 100 254

Summa utgående ackumulerade 

avskrivningar 

-90 627 279 -83 685 222

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -52 974 809 -41 974 497

Årets nedskrivningar -13 000 000 -11 000 312

Årets återföringar 10 565 263 0

Summa utgående ackumulerade 

nedskrivningar

-55 409 546 -52 974 809

Utgående planenligt restvärde vid 

årets slut 

319 685 587 297 713 417

Samtliga av bolagets ägda fastigheter innehas för långsiktig uthyrning. Fastigheterna klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. Fastigheternas redovisade värde 

uppgår till 319 686 tkr. För att bedöma fastigheternas verkliga värde har en oberoende värderingsman utfört värdering. Det verkliga värdet utgörs av ett marknads-

värde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser anseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick.  Fastigheterna 

värderades inför årsbokslutet av en oberoende värderingsman. Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen genomförda 

transaktioner mellan oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar. Värdet på fastigheterna var 2016-12-31 601 700 tkr. Som framgår ovan 

överstiger fastigheternas totala verkliga värde det totala redovisade värdet väsentligt. Vid värderingarna har dock framkommit nedskrivningsbehov på enskilda fastigheter 

varför nedskrivning på dessa gjorts med 13 000 tkr per 2016-12-31. Återföring har även skett av tidigare gjorda nedskrivningar med 10 565 tkr per 2016-12-31.

Not 16 Inventarier och maskiner

2016 2015

Ingående ackumulerade anskaff-

ningsvärden

4 118 641 4 023 641

Nyanskaffningar under året 673 644 95 000

Avgår försäljningar och utrang-

eringar

0 0

Summa utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden

4 792 285 4 118 641

Ingående avskrivningar -3 824 792 -3 721 272

Försäljning/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -145 211 -103 520

Summa utgående ackumulerade 

avskrivningar

-3 970 003 -3 824 792

Utgående planenligt restvärde vid 

årets slut

822 282 293 849
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Noter till balansräkningen
Not 17 Långfristiga värdepappersinnehav

2016 2015

4 andelar á 10 000 kronor i Husbyggnadsvaror HBV 40 000 40 000

Not 18 Uppskjutna skatter 

Bolaget har sedan tidigare år skattemässiga underskottsavdrag. Kvarvarande belopp av dessa underskottsavdrag uppgår per 2016-12-31 till 36 253 tkr. Härav bedöms 

för närvarande i vart fall 15 000 tkr kunna utnyttjas som skattemässigt avdrag inom en rimlig framtid. Uppskjuten skattefordran på dessa outnyttjade underskottsavdrag 

har därför beräknats till 3 300 tkr. Bolaget har även en skattefordran på gjorda nedskrivningar, 2 860 tkr. Avskrivning på byggnader görs i deklarationen med skatte-

mässigt högsta tillåtna belopp och i räkenskaperna med belopp baserat på beräknad ekonomisk livslängd. Detta gör att avskrivning i deklarationen görs med högre 

belopp än i räkenskaperna. Skillnaden mellan dessa avskrivningar uppgår ackumulerat per 2016-12-31 till 17 956 tkr, skillnaden för år 2016 är 1 335 tkr. Bolaget har 

därför en beräknad uppskjuten skatteskuld på denna skillnad med 22 % av beloppet, eller 3 950 tkr. Bolaget har även en uppskjuten skatteskuld på gjorda skattemässi-

ga underhållsavdrag, 2 759 tkr.

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016 2015

Förutbetald försäkringspremie 805 950 797 098

Ej fakturerad intäkt 0 49 380

Övrigt 54 437 148 939

Summa 860 387 995 417

Not 20 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 1 515 aktier med kvotvärde av 1 000 kronor.

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

Not 21 Förslag till disposition av resultatet

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 60 299 056

Årets resultat 9 087 150

69 386 206

Styrelsen och verkställande direktören för Säfflebostäder AB föreslår att:

i ny räkning balanseras 69 386 206

Not 22 Fastighetslån

2016 2015

259 566 254 241 430 731

Varav med förfall inom 1 år * 111 041 268 149 079 052

Varav med förfall senare än 1 år 148 524 986 92 351 679

Varav med förfall senare än 5 år 0 0

Summa långfristiga skulder 259 566 254 241 430 731

* Amortering ca 1,0 miljoner, övriga lån normalt omförhandlas med ny löptid.
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Noter till balansräkningen

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016 2015

Semesterlöneskuld/övertidsskuld 1 902 612 1 721 343

Räntor 260 111 341 072

Förutbetalda hyror 8 552 447 6 414 223

Upplupna leverantörsskulder 2 471 087 5 148 136

Övrigt 1 827 029 1 873 732

Summa 15 013 286 15 498 506

Not 24 Ställda säkerheter

2016 2015

Ställda panter till kreditinstitut 81 417 640 81 417 640

I eget förvar 24 640 967 24 640 967

Not 25 Ansvarsförbindelser

2016 2015

Garantiförbindelse (Fastigo) 242 459 250 349
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