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Styrelsen och verkställande direktören för Salabostäder Aktiebolag, med  säte  i Sala, får härmed avge

årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse

Styrelse

Styrelsen utsedd av Sala kommun, har haft följande sammansättning från 2019/10/31.

Ordinarie: Suppleanter:

Hans Eljansbo (m), ordf. Håkan Pettersson (kd)
Anna Gillerblad (c), vice ordf. Ragge Jagero (sd)
Magnus Eriksson (sbä) Sven Undhagen (v)
Per-Olov Rapp (s)
Kristina Nyberg (5)

Styrelsen utsedd av Sala kommun, har haft följande sammansättning från 2019/06/ 14  -  2019/10/30.

Ordinarie:

Hans Eljansbo (m), ordf.
Magnus Eriksson (sbä), vice ordf.
Anna Gillerblad (c)

Per-Olov Rapp (s)

Kristina Nyberg (s)

Suppleanter:
Håkan Pettersson (kd)

Ragge Jagero (sd)
Sven Undhagen (v)

Styrelsen utsedd av Sala kommun, har haft följande sammansättning fram till 2019/06/13.

Ordinarie: Suppleanter:
Hans Eljansbo (m), ordf. Håkan Pettersson (kd)
Mårten Öhrström (c), vice ordf. Ragge Jagero (sd)
Magnus Eriksson (sbä) Peter Kraft (mp)
Per-Olov Rapp (5)
Åsa Nilsson (s)

Ansvarsförsäkringför styrelse och verkslällande direktör är tecknad hos  Chub!) European Group Ltd.

Arbetstagarrepresen tanter
Vision har haft följande arbetstagarrepresentanter i styrelsen:
Mikaela Jansson

Henrik Rosenlund

Sammanträden

(Vision)
(Vision ers)

Styrelsen har under året hållit 11 styrelsemöten. Årsstämman hölls den 13 juni 2019.

Verkställande direktör

Bernard Niglis är bolagets verkställande direktör.



Salabostäder  Aktiebolag

Org.nr  556352-0500

Revisorer
Ordinarie:

Anders Rabb, auktoriserad revisor

Elisabeth Nilsson (0), lekmannarevisor

0rganisationsanslutningar
SABO

Sabona
HBV

Ägare
Sala kommun äger samtliga aktier i bolaget.
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Suppleanter:
Peter Söderman, auktoriserad revisor

Christina Forsgren (s), lekmannarevisor

Sveriges Allmännytliga Bostadsföretag
Arbetsgivarfirbzmd
H  usbyggnadsvamr HB  V  Ekförening
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VISION  OCH MÅL

Allmänt  om  verksamheten
Salaboståder AB ägs av Sala kommun.  Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål
för sin verksamhet att inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affarslägenheter och hörande kollektiva anordningar.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att uppföra eller på annat sätt förvärva fastigheter för att på
marknadsmässiga villkor tillhandahålla goda bostäder i Sala, samt att tillhandahålla goda kontors- och
affärslokaler för att tillgodose de boendes behov av varor och tjänster. Till ändamålet hör även att ge

ägaren skälig avkastning.

Vision och fokuserade mål
Bolaget arbetar i enlighet med de beslut i KF 2019-1 1-25 (Plan 2021-2022) enligt följande "År  2024  har
Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god

livskvalitet i hela kommunen".

Salabostäder AB:s vision är att "vi skall vara regionens bästa bostadsbolag med fokus på långsiktig
hållbarhet".

Måluppfyllelse
Salabostäder är för kommunen ett viktigt verktyg för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv som är det direktiv Salabostäder har att förhålla sig till.

Ägardirektivet anger att Salabostäder ska agera långsiktigt och på konkurrensneutrala samt med
affärsmässiga villkor bidra till att kommunen uppfyller sitt bostadsförsörj ningsansvar.  I  ägardirektivet
framgår det att bolaget ska utveckla boendet i Sala, infrastrukturellt och miljömässigt, och att bolaget ska
medverka till att ta ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i Sala och därmed vara en förebild.
Ägardirektiv gällde fram till och med  2016  och efter det har inte något nytt antagits än i

Kommunfullmäktige. Fram tills att ett nytt ägardirektiv kommer följer Salabostäder det gamla.

De krav som ägaren formulerat för bolaget är dels de ekonomiska, dels de icke-ekonomiska. De
ekonomiska avser av Kommunfullmäktige beslutade krav på avkastning och soliditet, medan de

icke-ekonomiska främst har utformats som så kallade inriktningsmål. Bolagets långsiktiga
direktavkastning ska vara lägst 5 %. Direktavkastning (bruttovinsten (justerad till normalt
underhåll)/bokfört värde på fastigheterna) ska tillämpas. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst
10 % över tid.

Styrelsen och verkställande direktören gör helhetsbedömningen att uppdraget från ägaren har uppnåtts.
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RESULTAT  OCH STÄLLNING

Resultat och ställning

Nettoomsättningen  uppgick  till 189 426 tkrjämfört med 181 608 tkr  föregående  år. Finansnettot
försämrades med 587 tkr jämfört med  föregående  år och  uppgick  till —14 051 tkr  (-13  839 tkr). Bolagets
resultat efter finansiella poster  uppgick  till 12 680 tkr (15 465 tkr), vilket är  2  680 tkr högre än
budgeterat.

Resultatet efter skatt  uppgick  till  8  073 tkr (13 389 tkr). Bolagets egna kapital efter räkenskapsårets
utgång uppgick  till 120 976 tkr  (113  054 tkr).

Driftskostnaderna för  2019  ligger  i  samma nivåjämfört med föregående år och vad som var budgeterat
för  2019.  Underhållskostnadema visar för  2019  ett underskott mot budget  på 8  777 tkr vilket beror på att
fastighetsunderhållet  i  större grad bestått av flera mindre projekt som inte aktiverats.
Lägenhetsunderhållet fortsätter att öka vilket innebär högre kostnader initialt. Denna post är svår att
budgetera då det är hyresgästerna som styr sitt underhåll.

Avskrivningarna har för  2019  givit ett underskott på  3  621 tkrjämfört med föregående år. Skillnaden
beror främst på att aktivering av Knostret 1 och Kristina  4:264  gjorts under året samt att större
investeringar i maskiner och datasystem genomförts under året.

Efter avsättning av uppskjuten skatt  på  -4 607 tkr är resultatet för  2019 8  073 tkr.

Resultatet av bolagets verskamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat— och balansräkning med noter.

Femårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Balansomslutning 830,5 741,1 667,5 708,1 686,1

Omsättning 189,4 181,6 179,3 184,1 180,7

Underhåll 35,1 27,1 25,5 18,7 18,9
Driftskostnader 97,3 98,2 95,7 [02,5 104,1

Fastighetsskatt 4,1 3,6 3,6 3,6 3,6

Avskrivningar 24,7 21,9 21,9 22,9 21,8

Nedskrivningar 12,2 0,0 0,0 0,0 3,2

Återföring nedskrivningar 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella intäkter 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1

Finansiella kostnader 14,4 14,0 15,0 15,4 15,9

Resultat före skatt 12,7 15,5 17, ! 21,1 13,4

Soliditet (%) 14,6 15,3 15,0 12,2 10,2
Likviditet (%) 39,5 48,7 110,2 205,7 110,2
Medeital anställda 40,9 38,4 36,1 36,7 36,7

Arvoden och löner 16,3 17,1 14,9 15,2 15,4
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Förändring av eget  kapital  (Tkr)
Aktie-

kapital

Belopp vid årets ingång 10 247
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

Utdelning

Årets resultat
Belopp vid årets utgång 10 247

KUNDER  OCH  MARKNAD

Marknad

Reserv-

fond

8  900

8  900

Balanserat

resultat

80518

13 389

-152

93 756
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Årets Totalt

resultat

13 389 113 055

-13 389 0

-152

8 073 8  073

3 073 120 976

Sala bostäder hade vid årets slut  2  743 bostäder. Av lägenhetsbeståudet finns ca 124 lägenheter i

kommunens ytterområden. De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret Stamparen
1 och omfattade 141 lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1 500 lägenheter under
miljonprogrammet, det vill säga från början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under senare

delen av 1980-talet och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala Sala.
Ytterligare 142 lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet, varav 80 st

färdigställdes under  2019.

Vakansgraden har under hela året varit mycket låg och samtliga lägenheter har i princip varit uthyrda.

De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter:

Antal lägenheter

Vakanser, antal

Vakanser %

Hyresförluster, tkr

2019
2  743

0
0,0

3  341

2018
2  663

9
0,3

3  081

2017 2016 2015
2663 2656 2669

4

0,2

8 11
0,3 0,4

3  377  2  761  2  623
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Hyresförhandlingar
Efter förhandling med Hyresgästföreningen träffade parterna en överenskommelse från 1 januari 2019
avseende höjning av utgående hyror med 1,8  %  för bostäder.

Marknadsinsatser
Salabostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en tydlig
anknytning till våra bostadsområden och som berör många hyresgäster. Vår utgångspunkt är att
bostadsområden inte består av hus utan av människor som bor i dem. Därför måste allt utvecklingsarbete
utgå ifrån mämiiskorna. De föreningar som vi har sponsringsavtal med har under hösten arrangerat vår
familjedag med nästan 300 besökare och ett bra genomförande. Föreningarna arrangerar förutom det
även ytterligare en händelse var för våra hyresgäster. Det har varit allt från att prova på ridning till
handbollsmatch med fika.

FASTIGHETER, INVESTERINGAR  OCH  FINANSIERING

Investeringar

Inköp av ett nytt affärssystem genomfördes och implementrerades under 2019. Det totala projektet

uppgick till 1 718 tkr och började skrivas av på i december.

F  astighetsbeståndet
Totala investeringarna i bolaget uppgick till 114 413 tkr (1 16 215 tkr) under året varav maskiner och
inventarier 1 818 tkr (1 153 tkr). Pågående ny— och ombyggnader uppgick till 112 595 tkr under 2019.

Under 2019 har byggnationen av 80 lägenheter i Kronparken, Kristina 4:264 färdigställts med på en
totalkostnad på 102 700 tkr. Projektet bestod av 2  SABO  Kombohus mini som inrymde 1:or och 2:or på
35 respektive 45 kvadratmeter. Inflytt skedde i oktober och alla lägenheter blev uthyrda. Projektet blev
försenat pga en överklagan som behandlades i Mark- och miljööverdomstolen. Det blev även en större
ändring i projektet då detaljplanen inte medgav miljöbodar och förråd i markplan vilket innebar att ett
källarplan kom till på varje hus istället. Den nya inriktningen på projektet visade sig bli en fördyrning på
ca 20 miljoner jämfört med ursprungskalkylen vilket har lett till en nedskrivning på 1 1 miljoner på
fastigheten i samband med att projektet aktiverades och marknadsvärderingen genomfördes.

I mars färdigställdes ROT—projektet i Knostret 1 där 54 lägenheter fick nya stammar, FTX—ventilation
och nya fönster. Kök och badrum blev också utbytta samt att all el gjordes om. Nya troax-förråd i
källaren samt att säkerhetsdörrar och passagesystem monterades. Totala projektet slutade på ca 45
miljoner och höll budget. Nya ROT—projektet på Berget ] startades under året och beräknas bli färdigt
under 2020.

Under året utfördes underhåll för 35 161 tkr (27 179 tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll 22 292
tkr (19 835 tkr) och fastighetsunderhåll 12 869 tkr (7 344 tkr). Det är en ökning på ca  8  000 tkr jämfört
med 2018 vilket beror på att fler mindre projekt har kostnadsförts i resultatet samt att HLU-underhållet
som hyresgästerna väljer har ökat. Fler är intresserade att få sin lägenhet rustad jämfört med tidigare.

Ny primäranslutning av Fjärrvärme har genomförts under året på området Jakobsberg och Bryggeriet.
Istället för en överlämningspunkt får vi sex överlänmingspunkter och lika många undercentraler. Nya
undercentraler har även tillkommit. Projektet är helt klart 2021.

Stort arbete har lagts under året på att förbättra och byta ut äldre belysningar på områdena men även i
husen.
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Marknadsvärden på  fastigheter
Bolaget har under året genomfört en  värdering av fastighetsbeståndet med hjälp av informations- och

analysverktyget Datscha. Syftet med värderingen är att bedöma de respektive fastigheternas

marknadsvärde. Marknadsvärdena i sin tur används för att redovisa värdeförändring, avkastning på

beståndet samt för att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. Med ett fastighetsmarknadsvärde avses

det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighetsmarknad vid en viss angiven

tidpunkt.

Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsrnetod baserad på fastighetemas driftnetto.

Avkastningskravet för lägenheter har satts till 5 % och för lokaler saint garage till 7 %. Vakansnivån har

bedömts vara fortsatt låg. Marknadsvärdet på bolagets färdigställda fastigheter är beräknade till 1 783

581 tkr (1 518 686 tkr). Motsvarande bokfört värde uppgick till 723 205 tkr (592 815 tkr). Övervärde

beräknas som skillnaden mellan bedömt marknadsvärde och bokfört värde. Under 2019 ökade övervärdet

till följd av höjt marknadsvärde till 1 060 376 tkr (925 871 tkr) vilket främst beror på nyproduktion och

ROT-proj ektet.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 234 tkr (38 164 tkr). Årets kassaflöde uppgick

till -628 tkr (24 449 tkr). Bolagets tillgängliga likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till

18 900 tkr (19 528 tkr).
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Väsentliga  risker  och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet exponeras för ett stort antal risker, till exempel anläggningsrisker, miljörisker,

politiska risker, finansiella risker och operativa risker vilka kan påverka möjligheterna att uppnå de

ekonomiska målen. För att kunna hantera hot och möjligheter bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete

för olika delar inom bolaget. Insatserna prioriteras selektivt efter riskernas väsentlighet.

Den finansiella risken hanteras av bolagets ekonomiavdelning som ansvarar för finansiering och

likviditetspianering. Bolaget konsulterar Entropi, som är ett kunskapsföretag med gedigen erfarenhet från

riskhantering och handel på finansmarknaderna, i alla frågor rörande finansiering innan beslut fattas.

Arbetet styrs av styrelsens beslutad finanspolicy som syftar till att säkerställa bolagets

finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt.

De finansiella riskerna kan främst delas in i finansieringsrisk, ränterisk, valutarisk, kreditrisk och

motpartsrisk. F inansierings- och likviditetsrisk definieras som det lånebehov som inte kan täckas i ett

ansträngt marknadsläge. Ränterisken avser risken för negativ påverkan på bolagets resultat- och

balansräkning till följd av förändringar i ränteläget. Bolaget är främst exponerad för finansierings- och

ränterisker.
Finansiella instrument används i syfte att begränsa ränterisker i låneportföljen samt att på ett flexibelt sätt

kunna påverka iåneportföljens räntebindning.

Försäkringar
Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos QBE Insurance Ltd och skadedjursförsäkring är tecknad hos

Anticimex.

Finansiering
Bolaget har antagit en finanspolicy där den genomsnittliga räntebindningen inte får understiga l år och

inte överstiga 7 år.

Räntebindning till Lånebelopp Andel av lån  %
2020 96.900 15,4  %
2023 340.000 54,2  %
2025 120.000 19,1  %
2029 70.000 11,3  %

626.900 100,0 %

Genomsnittsränta inklusive borgensavgift till kommunen för 2019 var 2,4  %  (2,5 %).
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ORGANISATION

Personal

Antalet anställda inom bolaget uppgick vid utgången av 2019 till 42 årsarbetare. Medelantalet anställda
under året uppgick till 40,9 årsarbetare. Av de anställda var 26,5 män och 14,4 kvinnor. Löner och
sociala kostnader har belastat bolaget med 22 417 tkr varav de sociala kostnaderna utgjorde 6 156 tkr.

Redogörelse för antal anställda och utbetalda löner för bolaget redovisat i bokslutskommentarerna.

Det finns en långsiktig plan gällande kompetensförsörjning för att säkerställa att vi har engagerade och
motiverade medarbetare med rätt kompetens för att möta framtida utmaningar. Fokus ligger inom
hyresjuridik, kundbemötande och ledarskap.

Arbetsmiljö och friskvård
Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön för all personal. Bolaget har
köpt in personlarm som all personal ska använda sig av om det uppstår otrygga situationer eller att det

finns en hotbild. Satsningar har även genomförts gällande ergonomiska hjälpmedel som ett steg till att
förebygga skador i axlar, nacke och rygg etc.

Det erbjuds även personalvårdsfönnåner för att ge personalen möjlighet att bibehålla en god hälsa,
förebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap. Personalen kan fritt välja
motionsformer till ett värde av  3  000 kronor per år. Aktiviteten måste rymmas inom Skatteverkets regler
för skattefri förmån. Några exempel på aktiviteter är gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter,

vanligt förekommande lagidrotter, spinning, thai chi, gigong m.fl.

Kvalitetspolicy
Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter som köpta

tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner för
kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. Den pågående
förändringen av organisation och ansvar med tyngdpunkt på att flytta ut ansvaret i organisationen är ett
led i att förbättra vår kvalitetsuppföljning när det gäller köpta tjänster. Förändringen har redan gett effekt
när det gäller kontroll av utförda tjänster. De förändringar som gjorts och fortfarande görs ger effekt både

ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Framförallt gäller det avtalsuppföljning och kontroller av utförda
arbeten. De medel som kan frigöras på detta sätt används för underhåll av våra hus.

En påtaglig effekt av detta är vårt arbete med fukt/vattenskador som lett till väsentligt ökad ersättning
från försäkringsbolag samtidigt som den genomsnittliga kostnaden per skada minskat avsevärt.
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MILJÖ

Miljöpolicy
Bolagets miljöpolicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på ett

aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system och
därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets områden.
Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver.
Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor.

Återbruk och avfall
Genom att materialåtervinna hyresgästernas avfall minskas miljöpåverkan och spar på naturens resurser.
Återvinning innebär också en ekonomisk besparing, genom lägre kostnader på sophantering.
Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer. Vid större
renoveringar går befintliga vitvaror ut till försäljning via secondhandbutik.

Energieffektivisering
Fjärrvärme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i centrala Sala sker
till 100% med fjärrvärme från Sala-Heby Energi AB. Övriga fastigheter uppvärms med biobränsle.

Ny primäranslutning av Fjärrvärme har genomförts under året på området Jakobsberg och Bryggeriet.
Istället för en överlämningspunkt får vi sex överlämningspunkter och lika många undercentraler. Nya
undercentraler har även tillkommit. Projektet innebär att kulvertförlusterna minimeras och stryrning av
värme underlättas vilket leder till minskad energianvändning. Projektet är helt klart 2021.

Stort arbete har lagts under året på att förbättra och byta ut äldre belysningar på områderna men även i
husen.

Som Salas klart största bostadsbolag har Salabostäder ett stort ansvar att bidra till minskad

klimatpåverkan. Bolaget arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska energianvändningen.
Datorisering och uppkoppling av värmeanläggningar runt om i fastighetsbeståndet har genomförts
löpande där behovet funnits och kommer att pågå framöver. Temperaturmätning i lägenheterna görs
också löpande för att kunna driftoptimera byggnadernas uppvärmningssystem och följa upp

lägenhetskomforten.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 93 755 909
årets vinst 8 072 846

10] 828 755

disponeras så att
till aktieägare utdelas 105 544
i ny räkning överföres 101 723 211

101 823 755
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Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Verksamhetens art och omfattning framgår av årsredovisning. Riskerna bedöms vara normala för de

branscher som bolaget är verksam inom. Den föreslagna utdelningen utgör mindre än 0,2 procent av

bolagets egna kapital. Förslaget till utdelning är i enlighet med Lag (201 10:875) om allmännyttiga

kommunala bostadsaktiebolag. Utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får högst motsvara räntan på

det kapital som kommunen vid föregående års räkenskapsårs utgång har skjutit till bolaget som betalning

för aktier. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar

hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Bolagets ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen och ger inte upphov till annan bedömning än

att bolaget kan fortsätta sin verksamhet. Årsredovisningen innehåller också uppgifter om tillämpade

principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Den föreslagna utdelningen påverkar bolagets soliditet marginellt från 14,6 % till 14,5 %. Bolagets

likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara löpande betalningsförpliktelser på kort och lång sikt

samt framtida nödvändiga investeringar.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina

förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna

utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3  §  2-3 st.

(försiktighetsregeln).
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Resultaträkning
Tkr

Nettoomsättning

Hyresintäkter
Övriga  förvaltningsintäkter
Realisationsvinst
Summa nettoomsättning

Fastighetskostnader
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa fastighetskostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa

Resultat efter finansiella poster

Resultat före ska tt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not

2,3

8

9

2019-01-01
-2019—12—31

185  710
3  451

265
189 426

—97 358
-35 160

-4  127

—25 490
—560

-162 695

26  731

375
-14 426
-14 051

12 680

12 680

-4  607

8  073

13(31)

2018-01-01

4018—12-31

179 290
2  318

0
181608

-98 292
—27 179

-3 668

-21 869
-1  296

—152 304

29  304

143
-13 982
~13 839

15 465

15 465

—2 076

13  389
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Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade  utgifter för programvaror

Materiella mtIäggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnader

Finansiella anläggat'ngstit't'gångar

Aktier och andelar

Summa anläggningstiligångar

Omsättningstillgångar

K  ortfiistiga  fordringar

Hyres- och kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

10

11

12
13
14

15

16
17

2019-12—31

1 689

1  689

723 205
2  314

546
79 795

805 860

70

70

807 619

1 149
651

2146

3 946

18 900

22 846

830 465

14(31)

2018-12-31

1 074

1 074

592 815
1 286

742
122 706

717 549

70
70

718 693

709

398
1 794
2 901

19 528

22 429

741 122
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Balansräkning
Tkr

EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Builder eget  kapital

Aktiekapital (10.247 st aktier a 1 000 kr)

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar

Uppskjutna skatter

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Not

18

19

20,21

22

2019-12—31

10 247

8 900

19 147

93 756
8 073

101 829

120 976

24 736

24 736

626 900
626 900

19 840

715
1 373

35 925

57 853

830 465

15(31)

2018-12—31

10 247

8 900

19 147

80 518
13 389

93 907

113 054

20 129

20 129

561 900

561 900

10 139
298

1 263
34 339

46 039

741 122
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Kassaflödesanalys Not 2019—01—01 2018-01-01

Tkr 1 -2019-12-31 —2018-12-31

Den  löpande verksamheten

Resultat före finansiella  poster 26 731 29 304

Avskrivningar och nedskrivningar 26 050 23 164

Resultat vid försäljning av fastigheter -265 0
Betald skatt 417 -3 966

Erhållen ränta 375 143

Erlagd ränta -14 426 —13 982

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital 38 882 34 663

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar —440 265

Förändring av kortfristiga fordringar -605 -112

Förändring av leverantörsskulder 9  701 —5 798

Förändring av kortfristiga skulder 1 696 9 146

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 234 38 164

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar —644 -1 074

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 14 4] 1 —1 16 384

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 345 0

Kassaflöde från investeringsverksamlleten -114  710 -117 458

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld 65 000 55 000

Utbetald utdelning -152 —155

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 64 848 54 845

Årets kassaflöde -628 -24 449

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 19 528 43 977

Likvida medel vid årets slut 18 900 19 528
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Noter
Tkr

Not  1  Redovisnings- och värderingsprinciper

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

De viktigaste redovisnings— och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella
rapporterna sammanfattas nedan.

Kassaflfidesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets
rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Bland likvida medel ingår kassa— och

banktillgodohavanden.

Resultaträkning
Hyresfntäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på perioden redovisas

som intäkt. Förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt. Vidaredebiterade kostnader för bland annat

el, städning, återställning av lägenhetens skick etc. redovisas som övriga förvaltningsintäkter.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.

Ersättningar till anställda
Kortfrisriga  ersättningar

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande är

ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in
ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderas i anskaffningsvärdet för en
anläggningstillgång.

Pensioner

Bolagets pensionsförpliktelser enligt allmän pensionsplan täcks genom försäkringspremier i KPA.
Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda och innebär att premierna kostnadsförs löpande.

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen
har använts.
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Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgängens bedömda nyttjandeperiod. linjär
avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella anläggningstillgånger.

Följande avskrivningsprocent tillämpas i bolaget:

Byggnader 15—100 år
Markanläggningar 20 är

Inventarier 5 år

Bredband/Fibernät 15 är

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är

byggnader, markanläggningar och mark. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte
av.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningar av

byggnader:
Stomme 70-100 år

Tak 40-70 år

Fasad 50-80 år

Installationer 35 år

Badrum/kök 40 år

Inre ytskikt 16 år

Nedskrivningar  — materiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.

När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. För fastigheter
som tidigare skrivits ner görs vid varje bokslut en prövning om återföring bör göras. Om behov finns
återförs tidigare gjorda nedskrivningar över resultaträkningen.

Underhåll och reparationer
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av byggnader, mark, markanläggningar samt

inventarier redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

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

skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
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Balansräkning
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset de 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 om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Pågående ny—, till— och ombyggnader

Pågående ny-, till- och ombyggnader har värderats till nedlagda direkta kostnader.
Balansposten har inte belastats med räntekostnader.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumenten
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 förpliktelser har reglerats eller på
annat sätt upphört.

K  undflJI-drin gar/kartfi'isl  ;" ga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Långji'istiga skulder
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar och de innehas
på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde med bedömning
av nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader.

Derivalinsrmment som ingår  i sdkringsredovisning

Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För
att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk
som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom
effektivitetsmåtningar och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida
säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av
värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts. Förluster hänförliga till den säkrade risken
redovisas inte sålänge som säkringsförhållandet består.

Den ränteriskexponering som bolaget har i sin balans- och resultaträkning och som påverkas av
ränteförändringar, framför allt genom bolagets kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av
förlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i form av
nyinvesteringar, har bolaget valt att löpande hantera med hjälp av vanliga standardiserade ränteswapar i
första hand om inget annat redovisats speciellt. Såkringsförhållanden kan ske mot både rörlig och fast
ränta. Denna ränteriskexponering hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av krediter, ränteswapar
och öriga ränteriskexponeringar.

Ränteriskhanteringen skall syfta till att minska riskerna och genomföras med en konservativ grundsyn,
där långsiktig stabilitet, men med full flexibilitet, skall vara ett av huvudmålen. Syftet med
ränteriskhanteringen skall därmed inte vara någon "tradingverksamhet", men med en aktiv
ränteriskhantering, kan det innebära ett mindre antal nya eller stängda ränteswapar per år. Detta speciellt
om swapportföljens riskprofil behöver förändras, eller om förutsättningarna på kapitalmarknaden
förändras radikalt under en kortare tidsrymd. Som ett led i den aktiva hanteringen av ränteriskema kan
därmed förtida avslut av ränteswapavtal förekomma vilket år en naturlig del i hanteringen.

Tillåtna säkringsinstrument regleras i finanspolicyn och används enbart för att hantera uppkomna risker.
Portföljteorin tillämpas enligt ovan och därmed utgör samtliga derivat säkringsinstrument, om inte annat
speciellt anges. Samtliga säkringsinstrument redovisas månatligen i finansrapporten och finns tillgängliga
i intern dokumentation.

Intäkter och kostnader för ränteswapar nettoredovisas under räntekostnader. Marknadsvärdeförändringar
under swapavtalens löptid redovisas inte i resultatet.

Säkringsredovisning ska avbrytas när säkringsinstrumment förfaller, säljs, löses eller avslutas på annat
liknande sätt eller att säkringen inte längre förväntas vara effektiv. När säkringsredovisning upphör ska
säkringsinstrumentet värderas enligt grundreglerna, d.v.s. lägsta värdets princip om derivatet har ett
positivt värde och en skuld om derivatet har ett negativt värde. Eventuella differenser redovisas i
resultaträkningen på sådant sätt att säkringen är fortsatt och fullt ut effektiv. D.v.s. att de grundläggande
målen avseende säkrade kassaflöden över tiden uppfylls.
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Avsättningar
Bolaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig

uppskattning av beloppet kan göras. Bolaget nuvärdeberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer

än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad.

Bolagets pensionsskuld redovisas som avsättning. Pensionsskulden är hänförlig till pensionsavtalet med

KPA. Avsättningen sker efter en på försäkringstekniska grunder av KPA gjord beräkning.

Skatt

Aktuella skatter värderas utifran de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna

skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som

uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den

huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och underskottsavdrag.

En skattesats om 20,6  %  har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar

redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas

mot de temporära skillnaderna.

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. Skatteeffekter av poster

som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Omsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Redovisat resultat

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och Obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisningen enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en

betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden.
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande

förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.
Uppskattningar  och  bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar  och  bedömningar kan komma att avvika från nuvarande

uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det
räkenskapsår som ändringarna görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både
aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar

Bolaget har betydande värden redovisade  i  balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar.
Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i bolagets not
1  Redovisnings- och värderingsprinciper.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter

Bolaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli

realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa måste vissa antaganden och uppskattningar göras
avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade
tillgångar och skulder motsvaranden skattemässiga värden.

Uppskattningar inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att
gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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Not  2  Hyresintäkter

I nettoomsättningen  ingår intäkter från:

Bostäder
Lokaler

Övrigt
Avgår rabatter (underhållsrabatter)

Avgår outhyrda objekt
Bostäder

Lokaler
Övrigt

Summa hyresintäkter

Hyresintäkter bostäder

Not  3  Operationell leasing

2019

176  055
10 181
5  988

-3  174
189 051

-1 391
—1 006

-944
-3 341

185 710

185710
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2018

171 546

8 489
S  483

—3 150

182 369

-1  345
-863
-872

-3 081

179 288
179 288

Framtida minimileasingavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år
F örfaller till betalning senare än ett men inom fem år
F örfaller till betalning senare än fem år

2019

1 752
5  724
1 045

8 521

2018

2 430
2  533

1 463
6  426

98 %  av uthyrningen i bolaget avser uthyrningen av bostäder, garage, förråd och bilplatser. Avtalen
avseende uthyrningen är tillsvidareavtal med tre månaders uppsägningstid.

Not  4  Driftskostnarler

F astighetsskötsel och städ
Reparationer
Taxbund na kostnader

Uppvärmning
Administration

Övriga driftskostnader

2019

19 893
16  882
19 651
21 900
16  087
2 945

97 358

2018

17 995
18 575
17  308
22 976
18  575
2 903

98 332
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Not  5  Ersättning till revisorerna

Revisionsuppdraget
Skatterådgivning

2019

286
27

312

Not  6 Medeltal  anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Ovriga anställda

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader, varav för styrelse  2  tkr (3 tkr) och
verkställande direktör 184 tkr  (159  tkr)

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och

pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Not 7 Utgifter för årets underhållskostnader

Lägenhetsunderhåll
Övrigt underhåll

2019

14,4
26,5
40,9

1 100
15161

16 261

6156

1  438

7  594

23  855

33%
67%

0%
100%

2019

22 291
12 869

35  160

24  (31)

2018

216
26

242

2018

14,9
23,5
38,4

1 091
15  999
17 090

5  400

1 165
6 565

23  655

17%
83%

25%
75%

2018

19 835
7  344

27179
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Not  8  Planenliga avskrivningar och nedskrivningar

Immateriella tillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier
Nedskrivningar
Återföring nedskrivningar
Summa planenliga avskrivningar och nedskrivningar

Not 9 Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt

Procent

Redovisat resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats 21,40

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej avdragsgilla räntor
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av skillnad av redovisad och
skattemässig vinst vid försäljning av
fastighet

Skatteeffekt av avdragsgilla kostnader
som ej ingår i det redovisade resultatet
Skatteeffekt av temporär skillnad i
avskrivning på byggnader
Skatteeffekt av förändring av övervärde
på byggnader
Skatteeffekt av sänkt bolagsskatt avseende
värdet på redovisat underskott
Redovisad ska ttekostn ad 36,33

2019

Belopp

12 680

-2714
-32

—2 016
0

O

9  836

-1 840

—7 720

-121
-4 607

2019

29
23 679

47
624
362

12 214
-11 464
25  490

2019

-4 607
-4 607

Procent

22,00

13,42

25  (31)

2018

21  280

203
386

21 869

2018

-2 076
»2  076

2018

Belopp
15 465

-3 402
-41

0

1 429

-1 438

1  874

—497
—2 076
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Not 10 Balanserade utgifter för programvaror

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not l] Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Omklassificering
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark

2019—12—31

1 074
644

1 718

—29
—29

1 689

2019-12-31

946 701
155 505

—2 292
1 099 915

-328  079
1 653

-23 726
-350 152

-25 807
11  464

.-12  214

-26 557

723 205

781 014
198 500
979 514

707 968
15 237

723 205

26  (31)

2018-12-31

1 074
1 074

1 074

2018—12-31

942 733
8 105

—4 137

946 701

—309 641
2  841

—21 280

-328  079

-25  807
0
0

-25 807

592 815

681 538
207 617

889155

577 499
15 316

592 815

Vid värderingen  2019  har informations- och analysverktyget Datscha använts. Värderingen bygger på

faktiska hyresnivåer och schabloner avseende drift— och underhållskostnader samt schablonmässig

hyresutveckling.

Beräknat 1783  581 1518  686
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Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaftiiingsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 14 Pågående ny— och ombyggnader

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

Utgående redovisat värde

2019-12—31

3  819
1652
5471

-2 532
-624

-3 156

2 315

2019-12-31

3  308
166

3 474

-2 565
-362

-2 927

546

2019—12-31

122 706
112 595

-155 505
79 795

79 795
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2018-12-31

2  838
981

3  819

—2 329
-203

-2 532

1  287

2018-12-31

3135
173

3308

—2 179
-3  86

-2 565

742

2018-12—31

11613
115 061

-3  968
122 706

122 706



Salabostäder  Aktiebolag

Org.nr  556352-0500

Not 15 Andelar  i  intresseföretag
Antal

Namn andelar

SABO  Byggnadsförsäkrings AB 70

Not 16 Hyres— och kundfordringar

Hyresfordringar
Kundfordringar
Summa hyres— och kundforclringar

Not 17 Övriga fordringar

HBV
Skattekonto
Summa övriga fordringar

Not 18 Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst

årets vinst

disponeras så att
till aktieägare utdelas
i  ny räkning överföres

Kvotvärde

1

2019-12-31

100
l  049
1  149

2019—12-31

651
0

651

2019-12-31

93 756
8  073

101 829

106
101  723
101829

28 (3])

Bokfört

värde

70

70

2018-12—31

70

639

709

2018-12-31

398

O

398
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Not 19 Uppskj uten skatteskuld

29 (31)

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skulders respektive skattemässiga värden är
olika. Temporära skillnader avseende följ ande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna
skatteskulder:

2019-12-31 2018—12—31

Uppskjuten skattefordran hänförlig till deklarerat underskott —10 426 —7 312

Uppskjuteu skatteskuld hänförlig till skattemässigt ej
avdragsgilla kostnader 35 162 27 441
Belopp vid årets utgång 24 736 20 129

Not 20 Upplåning
2019-12-31 2018—12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 626 900 561 900
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0 0

626 900 561 900

Förfallotider
Långfristiga skulder med löptider över 5 år

Skulder till kreditinstiut 626 900 561 900

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att
hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan
räntcbindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när

som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och
ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 530 MSEK (460). Den genomsnittliga

räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,30 är (3,32 är) och den genomsnittliga
effektiva räntan uppgår till 1,87  %  (2,00 %). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -26,6 MSEK
(82,7).

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid.
Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att
använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt
slutförfallödatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i
derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsforhållandet skall vara effektivt och dokumenteras
när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för

finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för
riskhanteringen.
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Not 21 Upplåning -  f‘drfalloprofil
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende

räntebindningen.

2019—12-31 2018-12-31
Inom 0—1 år 97 102

Inom 1-2 år 0 0

Inom 2-3 år 340 O

Inom 3-4 år 0 340

Inom 4-5 år 120 0

Inom 5-6 år 0 120

Inom 6-7 år 0 0

Inom 7—8 år 0 0

Inom 8-9 år 0 0

Inom 9—10 år 70 0

Summa 627 562

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31 2018-12—31

Upplupna räntor 5 930 5 635

Upplupna semesterlöner 931 854

Upplupna sociala avgifter ] 140 327

Förutbetalda hyror 13 936 12 907

Intäktsrabatter ROT projekt Länstyrelsen 9 001 9 340

Övriga poster 4 985 5 276
35 925 34 339
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
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