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”Genom respekt och stolthet utvecklar vi
Eksjö kommunfastigheter för att nå våra mål.”
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FUNKTIONSORIENTERAD
STYRNING AV ORGANISATIONEN

Vår vision med funktionsorienterad organisa-
tion är att våra kunder ska få en kvalitetssäkrad 
leverans av våra tjänster – genomförande på 
rätt sätt med rätt resurs. Vår personal ska känna 
sig trygga vid genomförandet – dokumentation 
finns, vi har kompetens, vi får och ger feedback. 
Vi som ledning ska kunna stå upp inför vår sty-
relse och våra ägare - att våra resurser används 
på rätt sätt för kunder och medarbetare samt 
att vi genomför det som vi har ansvar för.
 

2017 har varit ett år där vi påbörjat att göra kontroller 

av vårt arbete. 

Vad är rätt och kan göras bättre? 

Vad är fel och behöver ändras eller tas bort? 

Beslut om ISO-certifiering under 2018, 9001 (kvalitet) 

och 14001 (miljö) är taget av styrelsen och vi driver 

arbetet målfokuserat mot detta. Den 1 januari 2017 

startade vår gemensamma felanmälan för 

Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter. Under 

2017 har vi besvarat ca 9 500 samtal till vår fel- 

anmälan och 71 % av alla samtal besvaras inom 

10-20 sekunder. 

Vi hade ett första trevande halvår med personal som 

ännu inte fått sina nya platser i organisationen och vi 

inom ledningen tog emot en mängd feedback från 

personal och kunder. Första september fick 

personalen nya ansvarsområden fördelade till ute- 

och inneteam. Att genomföra en stor förändring 

– att gå från individbaserad organisation till 

funktionsorienterad organisation är kännbar för alla. 

Alla personer klarar förändringar olika bra och har 

olika förutsättningar – detta gäller alla, både kunder 

och medarbetare oavsett roll i företaget. 

Vi lägger mycket resurser på att säkerställa 

dokumentationen för våra fastigheter samt att 

kontroller/ronderingar förs in i vårt fastighets- 

system. Detta gör att om någon av oss medarbetare 

blir sjuk eller har semester så finns en planering och 

dokumentation som gör att andra medarbetare kan 

hoppa in och fylla i detta hål som uppstår. Kunskapen 

sitter inte bara i huvudet på enskilda personer utan 

delas mellan alla anställda på ett lättåtkomligt sätt.  

För att dra nytta av dialogen mellan medarbetarna så 

har personalen flyttat in i Ekbolund, våra gemen- 

samma lokaler på Nannylundsområdet. All fastighets- 

personal, målare och vissa lokalvårdare utgår härifrån.

Det finns en systemplan, ett kontinuerligt arbete 

för att våra digitala system ska följa utvecklingen 

- anamma funktioner som ger oss bättre stöd och 

effektivitet.

Vi har under 2017 även genomfört NKI, Nöjd kund- 

index, för våra hyresgäster inom Kommun- 

fastigheter. NKI värdet blev 63 % nöjda, vårt mål är 

85 %. En viktig del i att skapa nöjdare kunder är att 

informera om vad de kan förvänta sig av oss samt en 

tydlig gränsdragningslista – vem ansvarar för vad, en 

öppen dialog, samt att vara tillgängliga och kunniga 

inom vårt kompetensområde. 

VÄRDERINGAR 
Mellan april och september genomförde vi ett 

gemensamt värderingsarbete där alla medarbetare 
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deltog. Värderingarna som vi enades om är: 

Målfokusering, Utveckling, Respekt och Stolthet. 

Genom respekt och stolthet utvecklar vi Eksjö 

Kommunfastigheter för att nå våra mål.

Vid våra medarbetar- och lönesamtal kommer det 

följas upp om vi medarbetare arbetar enligt det vi 

alla kommit överens om. Ledningen är ansvarig för 

att inte organisationen tappar dialogen om 

värderingarna men alla har ett ansvar att arbeta 

utifrån dem och vara delaktiga.

PROJEKT 

Om- och tillbyggnad av Prästängsskolan pågår och 

har pågått nästan hela året. Projektet håller tidplanen 

och budgeten. Färdigställande av sista avdelningen 

på förskolan Galaxen påbörjades något sent under 

året och det innebär att färdigställande sker i 

februari/mars 2018. 

Sociala sektorn har skrivit på beställning av ett nytt 

LSS boende (LSS=lagen om särskilt stöd och service 

till vissa funktionshindrade). Detta boende kommer 

byggas i Skogshyddan och innehålla sex lägenheter. 

Inom kommunens verksamheter är behoven väldigt 

stora och vi har en ständig dialog om om- och 

tillbyggnader, underhållsåtgärder och förbättringar. 

Dialogforum är skapade för att hela tiden hålla oss 

informerade om behov, tidplaner och budgetar.

EKONOMI 
Det går att läsa under väsentliga händelser att vi 

under året har arbetat med K3-redovisningen 

(anläggningsregistret). Vid en noggrann granskning 

av anläggningsregistret upptäcktes att satta 

nyttjandeperioder på komponenter inte stämde. 

Efter det rättats minskar de bokförda restvärdena på 

vissa av våra fastigheter och de avskrivningar som 

inte har bokförts i den omfattning som behövts 

kommer att genomföras.

2018 

Jag är positiv till fortsättningen på vårt förändrings- 

arbete för att nå våra mål och vår vision samt skapa 

en attraktiv arbetsplats och affärsmässigt bolag. 

Kunder och medarbetare är våra största tillgångar för 

att nå detta. 

”Vi ska bli Sveriges bästa arbetsgivare inom fastighets 

sektorn. Där vi tillsammans utvecklar Eksjö så att våra 

boendemiljöer och verksamhetslokaler är det som 

främst stärker tillväxten och förnyelsen i kommunen.”

MARIA LUND, VD

-
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Styrelsen och verkställande 
direktören för Eksjö kommun-
fastigheter AB avger härmed  
årsredovisning för perioden 
2017-01-01 – 2017-12-31.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bolaget har sitt säte i Eksjö.

STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
OCH REVISORER: 
Håkan Dufva, Eksjö, ordförande 

Sten Eriksson, Eksjö, vice ordförande 

Per-Olof Bjarnbäck, Eksjö 

Rolf Abelsson, Eksjö 

Lars Kyhlberg, Mariannelund 

Malin Jacobsson, Eksjö 

Peter Lindholm, Mariannelund

SUPPLEANTER:
Martin Grubb, Hult 

Björn Nord, Eksjö 

Lars Aronsson, Eksjö 

Ulf Björlingson, Eksjö 

Britt-Marie Palm, Eksjö 

Inger Axelsson, Eksjö 

Leif Fransson, Eksjö

Styrelsen, Eksjö Kommunfastigheter AB

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden och ordinarie årsstämma. Revisor är auktoriserad 

revisor Pernilla Rehnberg, Jönköping, med auktoriserad revisor Fredrik Johnsson, Jönköping, som suppleant. 

Lekmannarevisor är Per Ihse, Eksjö, med Stig Andersson, Eksjö, som suppleant.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:
Maria Lund
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VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING
Bolagets huvudsakliga verksamhet är att förvalta 

fastigheter avsedda för kommunal verksamhet 

och att med hyresrätt upplåta lokaler för sådan 

verksamhet, totalt 93 109 kvm. Ändamålet med 

bolagets verksamhet är att med iakttagande av 

de kommunala självkostnads- och likställighets- 

principerna främja lokalförsörjningen för den 

kommunala verksamheten samt att genom ett 

optimalt resursutnyttjande svara för en effektiv 

fastighetsförvaltning. Uppdrag avseende 

installationsunderhåll, byggunderhåll, projekt-

ledning, fastighetsskötsel och administration har 

under året utförts åt Eksjö kommun och dess 

bolag. 

Bolaget betalar till kommunkoncernen drifts- 

kostnader och andra kostnader. Dessa kostnader 

har under 2017 uppgått till 7 244 tkr (föreg. år 

6 515 tkr). Under 2017 har bolaget haft hyres- 

intäkter och andra intäkter från kommunen, netto 

uppgående till 67 328 tkr (föreg. år 56 225 tkr).

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget ägs från och med 2005-12-31 av Eksjö 

Stadshus AB, organisationsnummer  556111-3076 

med säte i Eksjö, som i sin tur ägs av Eksjö 

kommun.

ÄGARSTYRNING
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1§ kommunal-

lagen (KL) uppsiktsplikt över kommunal verk-

samhet som bedrivs i kommunala bolag och ska 

enligt 6 kap 1§ KL i årliga beslut pröva om den 

verksamhet bolaget har bedrivit under 

föregående kalenderår varit förenligt med de 

fastställda kommunala ändamålen och om de 

utförts inom ramen för de kommunala befogen-

heterna. Styrelsen bedömer att bolaget lever upp 

till de krav som framgår av kommunallagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

• Sista ombyggnadsetappen för förskolan Galaxen 

har pågått och den är klar i februari 2018. 

 

• Sociala sektorn har beställt ett LSS-boende 

(lagen om särskild stöd och service till vissa 

funktionshindrade). Boendet kommer innehålla 

sex lägenheter och ligga i Skogshyddan.

• Hyresförhandling har genomförts med Eksjö 

kommun och parterna enades om att det blir  

ingen hyreshöjning för 2018 – 2019, index- 

höjning genomförs dock enligt tidigare överens- 

kommelse. Ny hyresförhandling sker hösten 

2019 med nya hyror from 1 januari 2020.

• Förvaltningsrätten gav Skatteverket rätt i vår 

överklagan om kommunreversen och nu är en 

överklagan inlämnad till Kammarrätten för 

vidare hantering.

• Styrelsen har tagit beslut att bolaget ska 

certifiera sig i ISO 9001 och 14001 under 2018.

• Vårt digitaliseringsarbete har under året 

inneburit uppdatering av Vitec, vårt fastighets- 

system, säkerställande av avtal med leverantörer 

av system, avstämningsmöte med Kommunal- 

förbundet för dialog kring de tjänster vi har 

behov av och vad de kan leverera. Arbetet med 

vårt nya intranät, verksamhets- och lednings- 

system har pågått och kommer att 

implementeras 2018.

• Vid genomgång av nyttjandeperioderna har det 

gjorts en bedömning att perioderna bör 

förkortas för flera komponenter. Detta medför 

att årets och framtida avskrivningar ökar. Hela 

2017 har använts till att göra nya bedömningar 

av alla tekniska delar i våra fastigheter. Vid delårs-

bokslut 2018 kommer hela arbetet att vara klart 

och vi kan då presentera hela den ekonomiska 

konsekvensen av denna omarbetning.  

Information har skett till styrelse, ägare och 

medarbetare.

• En gemensam felanmälan infördes 1/1 och det 

har under året inkommit ca 9 500 st samtal. 

Arbetet med att styra över felanmälningarna till 

att bli mer digitala pågår.

• NKI = Nöjd kundindex har genomförts under 

året och resultatet blev 63 %. Målet är 85 %.

9



UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT

2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning, tkr 70 653 59 171 53 131 57 169 54 366

Årsarbetare, st 59 61 15 15 15

Resultat efter finansiella, tkr -424 1 550 1 682 2 455 1 463

Soliditet, % 13,6% 13,8% 10,2% 9,8% 9,3%

Balansomslutning 383 021 342 922 339 219 345 444 343 846

Soliditeten beräknas till justerat eget kapital i 

procent av balansomslutningen. Med justerat eget 

kapital menas beskattat eget kapital med tillägg 

för obeskattade reserver efter det att de 

reducerats med uppskjuten skatt. Uppskjuten 

skatt har för 2017 beräknats med 22%.

FRAMTIDA UTVECKLING

• Införandet av intranät, verksamhets- och 

ledningssystem genomförs 2018. I och med 

denna implementering så kommer alla styrande 

dokument, handböcker, mallar m.m. att börja 

gälla.

• Alla kontroller och ronderingar inom våra 

fastigheter läggs in i Vitec.

• Delegeringar inom el-området och systematiskt 

brandskyddsarbete ska genomföras.

• Fortsatt utveckling av vårt förändringsarbete 

kommer ske för att skapa en funktionsorienterad 

organisation. Ett arbete med att dokumentera 

alla våra fastigheter påbörjades under 2017 och 

detta kommer slutföras under 2018.

PERSONAL

• Lokalvårdsorganisationen har börjat genomföra 

storstäd till Barn- och ungdomssektorn och 

rekrytering har skett för att klara denna utökning.

• Vår personal har genomgått DHLR utbildning 

via Avonova, avtalspart inom företagshälsovård.

• Rollbeskrivningar har skrivits under av alla 

medarbetare under året.

• Utsedd personal har gått utbildning inom 

elområdet p.g.a. nya el-lagen som trädde i 

kraft 1/7.

• Under sommaren och hösten har fastighets- 

och målarpersonal samt viss personal inom 

lokalvården flyttat in i vår nya personallokal på 

Ekbolund.

• Vi har infört Benify, en förmånsportal för vår 

personal. 

• All personal har medverkat i framtagande av nya 

värderingar för bolaget. Målfokusering,  

Utveckling, Respekt och Stolthet blev resultatet.

• NMI = Nöjd medarbetarindex genomfördes i 

slutet av året och resultatet blev 66 %. 

Målet är 85 %.

• Årets resultat och ekonomiska ställning per 31 

december 2017 framgår av efterföljande 

resultat- och balansräkning. Alla belopp i denna 

årsredovisning redovisas i tkr om ej annat anges. 

Verksamheten har enligt styrelsens 

uppfattning uppfyllt bolagsordningens § 4.
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 42 350 254

Årets resultat 4 631 153

46 981 407

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 

Styrelsens förslag om utdelning 5 547 360

Så att i ny räkning överförs 41 434 047

46 981 407

Yttrandet skall ses mot bakgrund av den information som framgår av bolagets årsredo-

visning. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så 

som väsentliga investeringar, försäljningar eller avvecklingar.
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NOT NR 2017-01-01 2016-01-01

2 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning: 3

Hyresintäkter 48 226 47 421

Övriga intäkter 4 22 427 11 750

Summa nettoomsättning 70 653 59 171

Fastighetskostnader:

Reparations- och underhållskostnader 5 −7 992 −11 526

Driftskostnader 6 −28 584 −15 777

Administration och andra

gemensamma kostnader 7 −9 717 −8 429

Fastighetsskatt −346 −343

Utrangeringar 12-13 0 −402

Avskrivningar 12-13 −17 646 −13 812

Summa fastighetskostnader −64 285 −50 289

Rörelseresultat 8-9 6 368 8 882

Ränteintäkter 0 0

Räntekostnader 10 −6 792 −7 332

Resultat efter finansiella poster −424 1 550

Bokslutsdispositioner

Erhållet koncernbidrag 7 112

Förändring av avskrivning utöver plan 31 14

Resultat före skatt 6 719 1 564

Skatt på årets resultat 11 −2 088 −1 183

Årets resultat −4 631 381
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balansräkning

NOT 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR 2

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 12 312 922 322 357

Maskiner, inventarier och fordon 13 258 308

Pågående nyanläggningar 14 31 734 9 192

344 914 331 857

Summa anläggningstillgångar 344 914 331 857

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 60 56

Fordringar hos koncernföretag 7 373 1 122

Fordran hos intresseföretag 3 48

Skattefordran 528 205

Övriga kortfristiga fordringar 6 432 3 077

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 6 027 2 343

20 423 6 851

Koncernkonto Eksjö kommun 16 17 684 4 214

Summa omsättningstillgångar 38 107 11 065

Summa tillgångar 383 021 342 922
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 5 000 5 000

5 000 5 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 42 350 41 969

Årets resultat −837 381

41 513 42 350

Summa eget kapital 46 513 47 350

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 18 110 141

110 141

Avsättningar

Avsättning uppskjuten skatt 19 7 223 5 135

7 223 5 135

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 190 700 160 700

Lån från Eksjö kommun 20 89 110 96 110

Övriga långfristiga skulder 20 8 000 8 000

287 810 264 810

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder 20 7 000 7 000

Leverantörsskulder 13 234 13 201

Skulder koncernföretag 97 580

Övriga kortfristiga skulder 405 416

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 15 161 4 289

35 897 25 486

Summa eget kapital och skulder 383 021 342 922
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rapport över eget kapital
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TKR)

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2016 5 000 0 41 528 441 46 969

Disposition av föregående års resultat 441 −441 0

Årets resultat 381 381

Utgående balans per 31 december 2016 5 000 0 41 969 381 47 350

Aktiekapital 5 000 000 kr, 5 000 aktier á kvotvärde 1000 kronor.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 5 000 0 41 969 381 47 350

Disposition av föregående års resultat 381 −381 0

Årets resultat 4 631 4 631

Utgående balans per 31 december 2017 5 000 0 42 350 4 631 51 981

Aktiekapital 5 000 000 kr, 5 000 aktier á kvotvärde 1000 kronor.
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2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster −424 1 550

Vinst vid avyttring av inventarier/fastigheter 0 −15

Avskrivningar som belastat resultatet 17 646 13 812

Utrangeringar 0 402

Under året betald skatt 0 348

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 17 222 16 097

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar −6 460 −4 970

Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 10 411 1 533

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 173 12 660

Investeringsverksamheten

Utbetalning för förvärv av fastigheter/pågående nyanläggn −30 657 −27 580

Försäljning av inventarier 0 15

Utbetalning för förvärv av inventarier −46 −104

Kassaflöde från investeringsverksamheten −30 703 −27 669

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 30 000 0

Amortering av lån −7 000 −12 000

Erhållet aktieägartillskott 0 12 650

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 000 650

Årets kassaflöde 13 470 −14 359

Likvida medel vid årets början 4 214 18 573

Likvida medel vid årets slut 17 684 4 214
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notförteckningar
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1 Allmän information
Eksjö Kommunfastigheter AB med organisationsnummer 556667-8230 är ett aktiebolag registrerat 

i Sverige med säte i Eksjö. Företagets verksamhet omfattar förvaltning av fastigheter avsedda för 

kommunal verksamhet och att med hyresrätt upplåta lokaler för sådan verksamhet.

Moderföretag i den största koncernen som Eksjö Kommunfastigheter AB är dotterföretag till är Eksjö 

Stadshus AB, org.nr. 556111-3076, med säte i Eksjö. 

NOT 2 Redovisningsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period hyrorna avser. Övriga intäkter redovisas i den period intäkterna 

uppkommer.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, juste-

ringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatte-

regler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att 

fastställas.      

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatte- 

effekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas 

mot eget kapital.      

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som upp- 

kommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.  

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. 

 Leasingavtal       
Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

21



NOT 2 Redovisningsprinciper forts.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. 

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfat-

tar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar. 

Derivat och finansiell riskhantering 

Säkring och ränterisk
Eksjö Kommunfastigheter AB tillämpar säkringsredovisning i syfte att minska fluktuationer i resultat 

som en följd av säkring av ränterisker. Omvärdering sker ej av den säkrade posten om det finns en 

motsatt värdeförändring på säkringsinstrument.

Bolaget innehar ränteswappar för att säkra kassaflöden hänförligt till lån som löper med rörlig ränta. 

Vid kassaflödessäkring redovisas erlagd respektive erhållen ränta på säkringsinstrumentet i samma 

period som räntan på säkrade posten redovisas.

Bolagets samtliga ränteswappar som innebär att rörlig ränta swappas till fast ränta är identifierade 

som kassaflödesförsäkringar, innebärande säkring av bolagets kassaflöde hänförligt till lån som löper 

med rörlig ränta. Ränteswappar innebärande att fast ränta swappas till rörlig ränta är identifierade 

som verkliga värdesäkringar, innebärande säkring av ränterisken i lån som löper med fast ränta. 

Värdet av ränteswappar uppgår till -2 684 311 kr (-4 795 951 kr).

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott som en ägare lämnar redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. 

Aktieägartillskott som en ägare erhåller redovisas direkt i eget kapital.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 

kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är 

föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden 

inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Materiella anläggningstillgångar 
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikatorer på att 

förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående års 

balansdag.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter  

bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.
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Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, 

eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess 

bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive 

komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anlägg-

ningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av. 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att 

förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balans-

dag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella 

restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Avseende om- och tillbyggnad av verksamhetsfastighet ska klassificering ske enligt nedanstående 

kategorier:

• Kostnadsföring - Reparationer och löpande underhåll

• Aktivering/investering - Byggnadsinventarier

• Aktivering/investering - Anläggningstillgång byggnad

Utgifter för löpande underhåll och reparationer ska redovisas som kostnad. Åtgärder med bedömd 

förbrukningstid av tre år eller mindre kan kostnadsbokföras direkt. K3-reglerna talar om väsentlig 

tillkommande kostnad. Byte av mindre delar av komponent kan därmed kostnadsbokföras direkt.

Byggnader
Stomme & grund 100 år
Stomkompletteringar/innerväggar 40 år
Värme, sanitet, sprinklers 40 år
El 40 år
Storköksutrustning 12 år
Inre ytskikt 15 år
Fasad 50 år
Fönster 40 år
Yttertak 40 år
Ventilation 25 år
Hiss 25 år
Styr- och övervakning, larm 10 år
Utomhusmiljö 20 år
Restpost 50 år
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Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt 

tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden men inte sådana anordningar som är nöd-

vändiga för byggnadens allmänna användning. Om anordningen är väsentligen oberoende av vilken 

särskild näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden ska anordningen hänföras till byggnaden.

Vid blandad användning sker en proportionering på verksamheten respektive byggnadens allmänna 

användning. 

Avseende (byggnads-)inventarier gäller enligt Skatteverkets rekommendation 0,5 basbelopp, d.v.s. 

22 200 kr, som nedre gräns för aktivering. Vad gäller avskrivningstid för byggnadsinventarier kan 

längden på hyresavtalet vara en vägledning.

Övriga tillgångar och skulder
Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta.     

Skulderna är bokförda till anskaffningsvärdet.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt 

pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter 

avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 

Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar 

till anställda.

Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. 
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NOT 3 Uppgift om inköp och försäljning inom samma 

kommunkoncern

2017 2016

Inköp 16 % 18 %

Försäljning 95 % 95 %

NOT 4 Övriga intäkter 2017 2016

Fastighetsskötsel 1 991 1 601

Sålda konsulttjänster 2 156 1 808

Försäljning lokalvård 16 004 6 177

Upplåtelse av reklamrättighet 2 000 2 000

Aktiverat arbete för egen räkning 276 164

22 427 11 750

NOT 5 Reparations- och underhållskostnader 2017 2016

Löpande underhåll 7 992 11 526

Planerat underhåll 0 0

7 992 11 526

Utgifter för löpande underhåll och reparationer ska redovisas som kostnad. Åtgärder med bedömd 

förbrukningstid av tre år eller mindre kan kostnadsbokföras direkt. K3-reglerna talar om väsentlig 

tillkommande kostnad, byte av mindre delar av komponent kan därmed kostnadsbokföras direkt. 

Planerat underhåll redovisas som investeringar fr o m räkenskapsåret 2014.

NOT 6 Driftskostnader 2017 2016

Fjärrvärme 182 191

El 207 242

Vatten 13 18

Köpt snöröjning 256 253

Försäkringar 456 412

Serviceavtal 200 20

Köpt fastighetsskötsel, konsulttjänster 2 129 1 459

Personalkostnader 5 242 4 574

Fordon och maskiner 547 729

Lokalhyra 449 248

Kostnad för såld lokalvård 15 373 5 943

Övrigt 3 530 1 688

28 584 15 777

NOT 7 Revisorns arvode och kostnadsersättning 2017 2016

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 27 27

Summa arvoden 27 27

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar 

granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens förvaltning samt arvode för revisions-

rådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.
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NOT 8 Medelantal anställda 2017 2016

Män 16 19

Kvinnor 43 42

59 61

NOT 9 Löner, ersättningar och sociala kostnader 2017 2016

Styrelsen:

Ersättningar 163 177

varav sociala kostnader 39 42

163 177

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 18 814 11 017

Pensionskostnader 2 453 1 317

21 267 12 334

Sociala kostnader 5 858 3 465

Summa styrelsen och övriga 27 288 15 976

Styrelsen består av 1 kvinna samt 6 män. VD-tjänst motsvarande  

en halvtidstjänst köps från Eksjöbostäder AB.

NOT 10 Räntekostnader och liknande kostnader 2017 2016

Räntekostnader 4 110 3 919

Räntekostnader, Eksjö kommun 1 999 2 730

Borgensavgift 683 683

6 792 7 332

NOT 11 Skatt på årets resultat 2017 2016

Aktuell skatt 0 −29

Förändring uppskjuten skatt −2 088 −1 154

Skatt på årets resultat −2 088 −1 183

Avstämning årets skattekostnad 2017 2016

Resultat före skatt 6 719 1 564

Skatt beräknad med skattesats 22% −1 478 −344

Ej avdragsgillt/skattepliktigt −610 −608

Ändring av tidigare års taxering 0 −231

Årets skattekostnad −2 088 −1 183
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NOT 12 Förvaltningsfastigheter 2017-12-31 2016-12-31

Ingående ackum. anskaffningsvärden 430 371 408 955

Omklassificering 8 115 22 396

Försäljningar/utrangeringar −980

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 438 486 430 371

Ingående ackum. avskrivningar enl plan −108 014 −94 872

Försäljningar och utrangeringar 0 578

Årets avskrivningar enligt plan −17 550 −13 720

Utgående ackumulerade avskrivningar −125 564 −108 014

Utgående redovisat värde 312 922 322 357

varav anskaffningsvärde för mark 15 606 15 606

Upplysningar avseende verkligt värde kan inte mätas på ett tillförlitligt  

sätt, och uppgifterna kan inte tas fram utan oskälig kostnad.

NOT 13 Maskiner, inventarier och fordon 2017-12-31 2016-12-31

Ingående ackum. anskaffningsvärden 667 587

Inköp 46 104

Försäljningar/utrangeringar 0 −24

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 713 667

Ingående ackum. avskrivningar enl plan −359 −292

Försäljningar/utrangeringar 0 24

Årets avskrivningar enligt plan −96 −91

Utgående ackumulerade avskrivningar −455 −359

Utgående redovisat värde 258 308

NOT 14 Pågående nyanläggningar 2017-12-31 2016-12-31

Ingående redovisat värde 9 192 4 008

Investeringar 30 657 27 580

Omklassificeringar −8 115 −22 396

Utgående redovisat värde 31 734 9 192

NOT 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda kostnader 6 027 2 343
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NOT 16 Koncernkonto Eksjö kommun 2017-12-31 2016-12-31

Koncernkonto 17 684 4 214

17 684 4 214

Kreditlimit koncernkonto 15 000 15 000

NOT 17 Aktiekapital 2017 2016

5000 aktier med kvotvärde 1000 kronor

NOT 18 Obeskattade reserver 2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 110 141

110 141

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 24 31

NOT 19 Uppskjuten skatteskuld 2017-12-31 2016-12-31

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader −2 088 −5 135

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 0 0

Uppskjuten skatteskuld −2 088 −5 135

Uppskjuten skatt vid årets ingång 5 135 3 981

Redovisat som årets skattekostnad 0 0

Uppskjuten skatt vid årets utgång −7 223 −5 135

Årets förändring av uppskjuten skatt −2 088 −1 154

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas base-

rat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat.  

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22,0 % (22,0 %).

NOT 20 Långfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31

Amorteringar inom 2-5 år 28 000 28 000

Amorteringar efter 5 år 259 810 236 810

Skulder till kreditinstitut 190 700 160 700

Skulder till Eksjö kommun 89 110 96 110

Övriga skulder 8 000 8 000

287 810 264 810

Kortfristig del av långfristig skuld 2017-12-31 2016-12-31

Eksjö kommun 5 000 5 000

Olsbergs Hydraulik AB 2 000 2 000

7 000 7 000
Limit avseende checkräkningskredit uppgår till 15 000 tkr.
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 NOT 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löner 924 840

Upplupna sociala avgifter 842 802

Upplupen löneskatt 950 323

Upplupna räntekostnader 379 439

Förutbetalda hyror 11 461 1 163

Övriga upplupna kostnader 605 722

15 161 4 289

NOT 22 Ställda säkerheter    

Bolaget har inga ställda säkerheter.  

NOT 23 Eventualförpliktelser  

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

NOT 24 Väsentliga risker

Förändringsarbetet inom bolaget, ny organisation och certifieringsarbetet.

NOT 25 Händelser efter balansdagen

Styrelsen har 2018-02-05 antagit Förteckning över delegation och attest inom EBO och EKFAB, 

här framgår vilket ekonomiskt ansvar, arbetsmiljöuppgifter, personalansvar m.m.  alla roller har 

inom företaget. Utökning av borgensram begärs av Kommunfullmäktige via Eksjö Stadshus AB 

för ombyggnad av ishall samt nybyggnation av LSS-byggnad. Undertecknade beställningar av 

dessa uppdrag finns.

NOT 26 Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst 42 350 254   kr

Årets förlust 4 631 153 kr

46 981 407 kr

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande: 41 511 452 kr 

Styrelsens förslag om utdelning 5 547 360 kr

I ny räkning balanseras 41 434 047 kr

46 981 407 kr
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