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VD har ordet
Under 2017 kommer vi arbeta fram en strategi
avseende nyproduktion av bostäder de kommande
fem åren.
LysekilsBostäders största utmaningar framåt
Vi måste förbereda oss på att möta nya förväntningar från kunder, tuffare myndighetskrav och ökad
konkurrens från andra boendeformer. En av våra
största utmaningar är att bygga nytt och renovera med bra kvalitet och till rimliga hyresnivåer. Vi
måste agera utifrån att det finns olika behov och
erbjuda det hyresgästerna efterfrågar.

Vår vision: » Ditt boende - vårt ansvar «
skapar trygghet för våra hyresgäster
LysekilsBostäder är Lysekils kommuns största fastighetsägare. Nästan var sjätte Lysekilsbo bor i en av
LysekilsBostäders lägenheter. Att vara en stor aktör
innebär stort ansvar och det är inte så att det enbart
handlar om lägenheter eller fastigheten, det handlar
om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi
och människa är i balans.
LysekilsBostäder har en välskött och effektiv verksamhet – vi har nöjda kunder, motiverade medarbetare, stabila finanser och en resurseffektiv
verksamhet. Under 2016 gjordes investeringar och
underhåll till ett sammanlagt värde om 55 mkr. Med
en soliditet på 15 % procent har vi en god finansiell
ställning, vilket är en förutsättning för att utveckla
våra bostadsområden, klara våra framtida behov av
underhåll samt planer på ökad nyproduktion.
Bostadssituationen i Lysekil
Hyresrätten har en självklar roll i ett modernt samhälle. Intresset för att välja ett enklare, mer okomplicerat boende är stort. Allt fler vill ägna sin fritid
till att umgås med nära och kära, till kulturliv, resor
och andra fritidsaktiviteter. Belastningen i vardagen
är mindre i en hyresrätt, liksom oron för räntekostnader och marknadsläge.
Bostadsbristen har även nått Lysekil men uppfattningen om behovet av nya bostäder varierar. Då nyproducerade hyresrätter får en relativt hög hyresnivå
tycker jag att det är viktigt att vi får en balanserad
bostadsmarknad där vi bygger det kunder efterfrågar.

Vi ser att trygghet, gemenskap med grannarna och
boendeinflytande är frågor som inverkar på våra
hyresgästers livsmiljö, och här kan vi tillsammans
påverka och förändra. En trevlig bostad i trivsam
omgivning är viktig för de allra flesta och som hyresgäst hos oss ska man kunna vara med och utveckla
sitt eget boende och sitt eget område. Genom vårt
sociala arbete vill vi helt enkelt bidra till att ge alla
som bor hos oss bästa möjliga förutsättningar att
leva ett gott liv.
Vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan
Miljöarbetet har aldrig varit så aktuellt som idag
och det kommer inte att vara mindre viktigt i framtiden. Naturens resurser är inte outtömliga och vi
handlar därefter. Vår största miljöbelastning kommer från energianvändningen, vilken påverkas av
de energival vi gör inom fastighetsel samt uppvärmning. Vi arbetar ständigt med att prioritera våra
framtida insatser i energifrågan till områden där vi
kan visa störst resultat.
I samband med renoveringar strävar vi efter att
behålla värmen vi tillför våra fastigheter, dvs den
värme som släpps ut via väggar och tak försöker vi
behålla genom att tilläggsisolera, lägga om tak, och
byta ut fönster. Energi¬effektiviteten i förvaltningen
är god och jag ser positivt på framtiden.
Jag vill passa på att tacka styrelsen och alla engagerade och duktiga medarbetare som på ett framgångsrikt sätt bidragit till bolagets goda resultat,
trivsel, kvalitet och nöjda hyresgäster. Tillsammans
skall vi fortsätta att utveckla boendet i Lysekils kommun.
Christina Johansson
VD
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Året som gick - 2016 i korthet
Effektivare avfallshantering i Brastad och Brodalen
I samarbete med Rambo har vi under året infört
ett nytt insamlingssystem för avfall. De nya insamlingssystemet gör att kommunen kan samla in mer
matavfall. Det finns ett nationellt miljömål att minst
50 % av matavfallet ska samlas in och behandlas
biologiskt. Av matavfallet kan både biogödsel och
biogas produceras.
På Björkvägen har det nya systemet dessutom ökat
servicen till våra hyresgäster eftersom bland annat
förpackningar och tidningar kan slängas direkt vid
fastigheten. Genom att göra det lättare för hyresgästerna samlas mer avfall in som går till materialåtervinning istället för förbränning vilket är positivt ur
ett miljöperspektiv.

LysekilsBostäder satsar på underhåll och renoveringar för våra hyresgäster
Renoveringen är en viktig del i ett långsiktigt förhållningsätt där vi arbetar proaktivt för att på sikt få
energieffektiva fastigheter med lägre kostnader för
drift och underhåll.
Fridhem
Det största ombyggnadsprojektet var sista etappen
på Fridhem där vi har renoverat fasader, balkonger,
installerat nya elmatningar, fönster och dörrar. För
att skapa större möjligheter för våra hyresgäster att
träffas och umgås har också investeringar gjorts på
de yttre miljöerna i området.
Badhusberget
LysekilsBostäder gör stora satsningar på utveckling
av boende och underhåll i Badhusberget. 120 lägenheter fått ny balkong eller uteplats. Under hösten
invigdes också en ny mulitsportarena, läs mer under
Mulisportarena - en satsning för de unga i Lysekil.
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Multisportarena – en satsning för de unga i Lysekil
Under hösten 2016 har en multisportarena invigts
i bostadsområdet Badhusberget. Den nya arenan
inrymmer en konstgräsbelagd bollplan för fotboll,
bandy, basket och liknande sporter. I anslutning till
planen ligger det en skatepark på cirka 200 kvadratmeter med inslag av bohusgranit. Satsningen är en
del i att göra Badhusberget mer trivsamt och få bort
områdets lite skamfilade rykte. Vi ser också att arenan skall bli en träffpunkt för alla ungdomar i Lysekil
som gillar spontanidrott.

12 nya lägenheter mitt i centrum - Kungsgatan
På Kungsgatan 30-32 i Lysekil håller två befintliga
byggnader på att totalrenoveras och fasader återskapas till tidstypiskt snitt från byggnadernas
ursprung. Det byggs också två nya flerfamiljshus på
innergården. De nya byggnaderna kommer att bli av
typen lågenergihus med modern planlösning. Totalt
innebär denna investering ett tillskott på 12 lägenheter till Lysekils centrum och vårt fastighetsbestånd.
Projektet beräknas vara klart under 2017.

Foto: Anki Sandinge

Försäljning av fastigheter
Under året har vi sålt delar av fastighetsbeståndet
i Fridhem, 57 lägenheter samt två ägarlägenheter i
Skolbergets samfällighetsförening i Grundsund. Syfte
med försäljningen är att i framtiden skapa förutsättningar för nybyggnation och ett ökat framtida
underhåll.

Sommarjobb för ungdomar i våra fastigheter
LysekilsBostäder gav unga möjligheten att komma
ut i arbetslivet och satsade på sommarjobb i olika
former. Ungdomarna sysselsattes med arbetsuppgifter såsom målning, gräsklippning, rensa rabatter,
plantera blommor, gårdssopning mm.
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Förvaltningsberättelse
Verksamhet
LysekilsBostäder AB är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget har sedan 40-talet verkat i Lysekils kommun. Styrelsen består av förtroendevalda som utses av Lysekils kommunfullmäktige.
Företaget bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter
i Lysekil, Brastad, Brodalen och på Skaftö. Sammantaget har LysekilsBostäder 1 184 bostäder och 69
lokaler. Fastighetsbeståndets totala yta motsvarar
88 133 kvadratmeter och av den ytan utgörs 89
procent av bostäder.
Organisationstillhörighet
LysekilsBostäder är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag), de kommunägda bostadsföretagens riksorganisation. Vidare är bolaget medlem i
HBV (Husbyggnadsvaror), en medlemsägd inköpsorganisation samt i arbetsgivarorganisationen Fastigo.
Vår vision
Ditt boende - vårt ansvar!
Det skall vara bekvämt och tryggt att bo hos LysekilsBostäder.
Våra hyresgäster skall ha ett bekymmersfritt boende
och känna trygghet.
Vår affärsidé
LysekilsBostäder skall vara en betydelsefull aktör på
bostadsmarknaden i Lysekil och ett naturligt förstahandsval för den som söker en bostad i kommunen.
Bolaget skall erbjuda attraktiva bostäder till rimliga
kostnader i välskötta områden. Detta är en viktig del
i ambitionen att stärka Lysekils utveckling. Bolaget
skall också stärka och utveckla hyresrätter genom
att erbjuda de boende mer inflytande och ansvar för
sin bostad och sin bostadsmiljö.
Marknadsläge
Fastighetsbranschen, med inriktning mot bostäder,
lever i en marknad med mycket stor efterfrågan,
vilket också LysekilsBostäder delar. Någon minskad
efterfrågan av bostäder i den närmaste framtiden
finns inga tecken på, snarare tvärtom. Med låga
räntor och bra finansieringsmöjligheter ser bolagets
framtidsutsikter ljusa ut.
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Medarbetare
Våra anställda är en väsentlig framgångsfaktor genom
sin omsorg om såväl fastigheter som hyresgäster. Det
är viktigt att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och vi bedriver ett aktivt arbete för att vara
en god arbetsgivare som tillhandahåller attraktiva
arbetsuppgifter och bra arbetsvillkor. Det sker även
satsningar på att ständigt öka kompetensen hos
våra medarbetare. Frisknärvaron uppgick 2016 till
99 procent (99). Företaget arbetar tätt tillsammans
med personalen i syfte att behålla frisknärvaron och
strävar efter att minska riskerna med belastningsskador och öka trivseln på arbetsplatsen.
Samhällsnytta
En bra bostad är en förutsättning för ett bra liv.
LysekilsBostäder AB ägs av Lysekils kommun och
spelar en betydelsefull roll genom att verka för
utveckling av goda och trygga boendemiljöer. Vi tar
även ett socialt ansvar och bidrar till goda levnadsvillkor för alla som bor och verkar i Lysekil.
Sommarjobb
Vi har under sommaren haft ungdomar anställda för
fastighetsskötsel och enklare målningsarbeten.
Multisportarena
Under hösten 2016 har en multisportarena invigts
i bostadsområdet Badhusberget. Den nya arenan
inrymmer en konstgräsbelagd bollplan för fotboll,
innebandy, basket och liknande sporter. I anslutning till planen ligger det en skatepark på cirka 200
kvadratmeter med inslag av bohusgranit. Satsningen
är en del i att göra Badhusberget mer trivsamt och
få bort områdets lite skamfilade rykte. Vi ser också
att arenan skall bli en träffpunkt för alla i Lysekil som
gillar spontanidrott.
Integration
En annan stor hjärtefråga för LysekilsBostäder är
engagemanget för att försöka bidra till integration
då många av våra hyresgäster är utrikesfödda. Som
ett led i att hjälpa till pågår inom Badhusberget ett
”mjukt” projekt, som arbetar med attityder, boendestöd, områdesaktiviteter m.m.

I projektgruppen ingår förutom LysekilsBostäder AB,
Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen, Lysekils kommun (Socialförvaltningen, Folkhälsosamordnare)
samt Polisen. Satsningen har pågått i över ett och
ett halvt år och har lett till förändring av attityder,
ökad trygghet, samhörighet och trivsel. Vi kan också
se en minskad skadegörelse inom området vilket
lett till sänkta reparationskostnader. Under hösten
2016 beslöt styrelsen att skapa en fast funktion som
på heltid kan fokusera och arbeta vidare med dessa
frågor.
Fastighetsbeståndet
LysekilsBostäder förvaltar övervägande hyresrätter,
men i beståndet ingår även kommersiella lokaler i
anslutning till bolagets fastigheter. LysekilsBostäder
har lägenheter i Lysekil, Brastad, Brodalen, Fiskebäckskil och Grundsund. Bolaget har både äldre och
nyproducerade fastigheter med varierande standard
och hyror. Fördelningen över storlek är också god
och tyngdpunkten ligger på tvåor och treor.
LysekilsBostäder är delägare i Skolbergets samfällighetsförening som äger och förvaltar 28 ägarlägenheter. LysekilsBostäder äger vid årsskiftet 24 av de
28 totalt lägenheter. Målet är att LysekilsBostäder
skall äga 14 av lägenheterna och hyra ut dem som
ordinarie hyresrätt samt avyttra 10 ägarlägenheter.
Vid årsskiftet är fem lägenheter ute till försäljning.
Hyresutveckling
2016 års hyresförhandling resulterade i en överenskommelse om en höjning av hyran med 0,57 procent.
Hyreshöjningarna gäller även bolagets lokaler. P-platser
och garage får en höjning med 5 kronor/månad.
Genomsnittshyran per kvadratmeter för bostäder
var under året 994 kronor med en spridning från
859 kronor till 1610 kronor.
Hyresbortfall och avflyttning
Hyresbortfallet i form vakanser och rabatter uppgick
under året till 2 465 tkr. (4 271) Under året mer än
halverades hyresbortfallet för lägenheter, 1 239 tkr.
Lokaler och fordonsplatser ligger på samma hyresbortfall som föregående år. Antalet avflyttningar
uppgick till 14,4%.

Förändringar i fastighetsbeståndet
Minskning med 57 lägenheter jämfört med föregående år beror på att vi under året avyttrat en del av
fastighetsbeståndet i bostadsområdet Fridhem.
Stora satsningar på underhåll och investeringar i
våra fastigheter
På Kungsgatan 30-32 i Lysekil har två befintliga
byggnader totalrenoverats och fasader återskapats
till tidstypiskt snitt från byggnadernas ursprung.
Det har också uppförts två nya flerfamiljshus på
innergården. De nya byggnaderna kommer att bli av
typen lågenergihus med modern planlösning. Totalt
innebär denna investering ett tillskott på 12 lägenheter till fastighetsbeståndet. Under året investerades 17 504 tkr i dessa fastigheter. Det största ombyggnadsprojektet under 2016 var sista etappen på
Fridhem där vi renoverat fasader, balkonger, installerat nya elmatningar, fönster och dörrar. Under året
har 15 736 tkr satsats på underhåll och investeringar
i dessa fastigheter.
Fastigheternas bokförda värde
Det bokförda värdet på LysekilsBostäder fastigheter,
inklusive pågående investeringar, uppgick den 31
december 2016 till 508 753 tkr (506 800) varav 9
179 tkr kronor utgjordes av markvärdet. Den totala
hyresintäkten, exklusive parkeringsintäkter, uppgick
2016 till 88 407 tkr (89 749).
Finansiering
LysekilsBostäder har en god finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 76 779
tkr (66 418). Soliditeten har under året ökat med 2,6
procentenheter till 14,9 procent (12,2). De räntebärande skulderna uppgick vid årets slut till 411 675
tkr (459 075 tkr). Den genomsnittliga låneräntan
uppgick vid årsskiftet till 2,73 procent exkluderat
borgensavgift. Belåningsgraden i förhållande till fastigheternas bokförda värde uppgick till 81 procent
(91). Alla lån är finansierade via Kommuninvest med
kommunal borgen som säkerhet.
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Ekonomisk översikt
Hyresintäkter
För 2017 års hyresnivå träffades en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning
på 0,55 procent från och med januari månad. Detta
innebär en ökning av hyresintäkterna för bostäder
med 411 tkr. Garageplatser höjs med 10 kronor per
månad och P-platser med 5 kronor per månad.
Driftkostnader
Bolagets driftkostnader har ökat jämfört med föregående år. Kostnadsökning för vatten och fjärrvärme
är på totalt 1 991 tkr jämfört med 2015 beror både
på taxehöjning samt ökad förbrukning i flera av våra
bostadsområden.
Reparation- och underhållskostnader
Kostnader för underhåll omfattar såväl inre som
yttre underhåll av bolagets fastigheter. Under 2016
uppgick kostnaderna till 14 153 tkr (14 870) vilket
motsvarar 160 kronor per kvadratmeter (160).
Avskrivningar
Under 2016 har planenliga avskrivningar ökat med 1
838 tkr jämfört med föregående år. Ökningen beror
på färdigställda investeringar i befintliga fastigheter.
Jämförelsestörande poster
Under året har bolaget sålt en del av ett fastighetsbestånd i Fridhem samt två ägarlägenheter i
Skolbergets samfällighetsförening. Detta innebär en
realisationsvinst på totalt 25 455 tkr. I årets resultat
ingår även en nedskrivning motsvarande 16 000 tkr
avseende fastigheterna Södra Hamnen 1:82 och 1:84.
Årets resultat
Årets resultat är 10 425 tkr vilket är 3 801 tkr högre
än 2015.
Framtida utveckling
LysekilsBostäders ekonomiska utveckling bedöms
som stabil och uthyrningsgraden förutspås vara
fortsatt god. Resultatet efter finansiella kostnader
för 2017 förväntas uppgå till 2,6 tkr. I detta resultat
ingår kostnader för reparation och underhåll med
totalt 15 800 tkr vilket motsvarar 179 kr per kvadratmeter.
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En ökad lönsamhet är nödvändig för att kunna
hantera LysekilsBostäder befintliga bostadsbestånd.
Företagets fastigheter har ett underhållsbehov då
de till största delen byggdes under perioden 1952
till 1972. En del av fastighetsbeståndet har redan
genomgått en renovering och vår ambition är att
fortsätta i samma takt.
Vi har sedan några år tillbaka utökat satsningen på
underhåll och det planerar vi också att fortsätta
med.
I framtidsplanerna ingår även att tillskapa nya bostadslägenheter i kommunen. Närmast på tur är en
investering på 9 nya lägenheter för hyresgäster som
är 65 år eller äldre i Grundsund.
Risk– och känslighetsanalys
Ett fastighetsbolag har begränsade möjligheter att
på kort sikt påverka resultatet. LysekilsBostäder har
därför ett långsiktigt perspektiv på förvaltning av
fastighetsbeståndet.
Hyresintäkter
Bostadshyrorna är förhållandevis säkra och förutsägbara. Av LysekilsBostäder hyresintäkter kommer
88 procent från bostäder och 12 procent från lokaler, parkeringsplatser och garage. Lokalerna består
till stor del av verksamhetslokaler med kommunen
som hyresgäst. Många kontrakt har lång avtalstid
vilket innebär minskade risker för hyresförluster.
Uthyrningsgrad
Bostadsmarknaden i Lysekil bedöms under de kommande åren att präglas av efterfrågan på bostäder.
Utifrån detta bedöms vakansrisken i LysekilsBostäder vara begränsad. Den låga vakansgraden för
lägenheter var 0,8 procent per 31 december 2016.
Genom god kundvård, bra hyresnivåer och gott
underhåll av fastigheterna möter bolaget risken för
framtida vakanser.
Driftkostnader
De taxebundna kostnaderna består huvudsakligen
av värme, el, vatten och sophämtning. Kostnaderna
uppgår till 42 procent av de totala driftkostnaderna.
Förändring i taxor har därför stor inverkan på resultatet. Av kostnaderna utgör fjärrvärmekostnaderna
de största.

Företaget arbetar konsekvent för att minska användning av fjärrvärme, vatten samt el. Detta sker genom
upprustning av fastigheterna men även genom samarbete med hyresgästerna för att minska förbrukningen. Vädrets säsongsvariationer har en relativt
stor betydelse för utfallet.
Framtida underhållsbehov
I takt med att fastigheterna blir allt äldre kommer
ökade underhållsinsatser att krävas. LysekilsBostäder har identifierat ett stort underhållsbehov under
de kommande åren. Genom ett omfattande underhåll under de senaste åren, samt flerårsplaner för de
kommande åren, anses riskerna till största del vara
omhändertagna.

Finansnettots räntekänslighet 2017-2019
2017

2018

2019

Ränta utvecklas utifrån
marknadens förväntningar 11 609 11 799 10 577
Ränta +1 % jmf
marknadens förväntningar 11 821 12 437 11 665
Risk för oegentligheter och fel
Vi arbetar ständigt med att förbättra de interna
rutinerna. Genom det systematiska arbetet med
internstyrning och kontroll beaktar bolaget detta
riskmoment.

Känslighetsanalys 2016-12-31 (tkr)
Hyresförändring bostäder, +1%
Hyresförändring lokaler, +1%
Förändring driftkostnader, +1%
Förändring låneräntan, +1%

819
103
292
4110

Finansnetto och ränterisker
Ett fastighetsföretag har i allmänhet stora låneskulder vilket innebär att de finansiella riskerna är stora.
Finansnettot har en stor påverkan på resultatet
och räntekostnaderna påverka därigenom direkt
möjligheterna till underhåll och investeringar av
fastighetsbeståndet. Hanteringen av ränterisken
sker inom ramen för bolagets finanspolicy. Bolagets
genomsnittliga räntebindningstid får uppgå till lägst
1 år och till högst 7 år. Vid årsskiftet var räntebindningstiden i bolaget 4,11 år, varför effekter av plötsliga och stora ränteförändringar inte omedelbart får
genomslag i skuldportföljen.
Finansnettot räntekänslighet
Under antagande om oförändrade villkor rörande
lånevolymen, räntebindningstid samt positionssammansättning avseende ränteexponering, kommer
vårt finansnetto att påverkas enligt tabellen nedan.
Beräkningen är baserad på de räntenivåer som var
gällande på balansdagen, samt utifrån omedelbar
och bestående ränteförändring på en procentenhet.
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Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

2016

2015

2014

2013

2012

Resultaträkning
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

tkr
tkr

89 436
10 425

90 091
6 624

86 816
1 639

83 351
9 039*

79 610
3 774

Balansräkning
Bokförd värde fastigheter
Låneskulder, totalt
Eget kapital
Balansomslutning

tkr
tkr
tkr
tkr

508 752
411 675
76 779
516 983

506 800
459 075
66 418
545 608

523 498
479 100
59 901
560 912

538 172
485 000
58 384
562 074*

494 890
443 000
49 448
515 836

Fastigheter
Bostäder antal
Lokaler antal
Garage, p-plats m m antal

st
st
st

1 184
69
1 163

1 241
69
1 189

1 244
68
1 192

**
**
**

**
**
**

Nyckeltal
Likviditet
Soliditet
Ekonomisk vakans bostäder
Ekonomisk vakans lokal

%
%
%
%

6
14,9
1,5
5,5

155
12,2
3,0
1,6

153
11,0
4,2
4,0

72
9,0
3,1
3,2

68
10,0
4,0
4,5

Personal
Antal anställda

st

15

15

13

13

12

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
*) För jämförelseåret 2013 har omräkning skett pga. byte av redovisningsprincip enligt BFNAR 2012:1.
**) Har dokumenterats på detta sätt sedan 2014-01-01.
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Förändring eget kapital
kr

Eget kapital 2015-12-31

Aktie
kapital

Reserv
fond

Övrigt fritt
eget kapital

Årets
resultat

Summa
eget kapital

4 072 780

9 110 637

46 610 600

6 623 854

66 417 871

Utdelning aktieägartillskott
enligt beslut av årsstämman

-64 353

Vinstdisposition enligt
beslut på årsstämma

6 623 854

Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

4 072 780

9 110 637

53 170 101

-64 353
-6 623 854
10 424 878

10 424 878

10 424 878

76 778 396

Aktiekapitalet består av 4 073 st A-aktier.
Villkorat aktieägartillskott
Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 93 298 tkr (93 362 tkr).

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel

53 170 101

Årets vinst

10 424 878
kronor 63 594 979

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägaren återbetala
att i ny räkning balanseras

54 575
63 540 404
kronor 63 594 979

För styrelsens och VDs yttrande över den föreslagna återbetalningen se not 21 Förslag till vinstdisposition.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Not

2016

2015

3, 4

89 436

90 091

5

26 918

6 803

116 354

96 894

6, 7

-32 206

-33 951

8

-14 153

-14 870

-1 548

-1 623

-10 161

-10 049

-33 144

-15 267

-602

-653

-91 814

-76 413

24 540

20 481

Resultaträkning
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Reparationer och underhåll
Fastighetsskatt
Personalkostnader

9

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

52

104

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-14 167

-13 961

-14 115

-13 857

10 425

6 624

-

-

10 425

6 624

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets vinst

12
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2016-12-31

2015-12-31

Byggnader och mark

13

503 728

506 061

Inventarier, verktyg och installationer

14

6 313

3 752

15

5 024

739

515 065

510 552

76

65

297

347

-

31 078

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

16

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar

17

795

554

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

706

2 846

1 798

34 825

Kortfristiga placeringar

19

41

40

Kassa och bank

20

3

1

1 918

34 931

516 983

545 483

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Balansräkning
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst
Summa eget kapital

22, 23

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

14

ÅRSREDOVISNING 2016 | LYSEKILSBOSTÄDER

2015-12-31

4 073
9 111
13 184

4 073
9 111
13 184

53 170
10 425
63 595
76 779

46 610
6 624
53 234
66 418

411 000

459 027

411 000

459 027

675
3 692
12 811
1 067
10 959

47
7 531
3 745
690
8 025

29 204

20 038

516 983

545 483

21

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

2016-12-31

22

24
25

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

Not

2016

2015

26

24 540
7 239
-

20 481
15 267
-37

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning fordran kommunen
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning skuld kommunen
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

52
-14 167
17 664
-11
31 078
50
1 899
-3 839
9 066
3 311
59 218

104
-13 961
21 854
19
-1 100
-38
-1 956
1 721
220
-2 358
18 362

Investeringsverksamheten
Sålda immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-45 548
33 796
-11 752

-18 237
19 902
1 665

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Återbetalt aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-47 400
-64
-47 464

-20 025
-107
-20 132

Årets kassaflöde

2

-105

Likvida medel vid årets början

1

106

Likvida medel vid årets slut

3

1

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Övriga jmf störande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernuppgifter
LysekilsBostäder AB är ett helägt dotterbolag till
Lysekils Stadshus AB (org.nr. 556708-4982) med säte
i Lysekil.
Allmänna redovisningsprinciper
LysekilsBostäder ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Intäkter
Intäkter har tagits upp till verkligt värde, dvs vad
företaget erhållit eller kommer att erhålla, och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering
av hyror sker så att endast den del av hyrorna som
belöper på perioden redovisas som intäkter.
Hyresavtal
Den huvudsakliga delen av bolagets fastighetsbestånd utgörs av bostadslägenheter. Dessutom finns
lokalhyresavtal och avtalens löptid varierar mellan
1 till 10 år varav en del automatiskt förlängs om
uppsägning inte sker.
Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens
bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Alla utgifter som är direkt hänförliga till
anskaffningen av varorna ingår i anskaffningsvärdet.
Varulagret avser bränslelager.

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 än
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.
På grund av sambandet mellan redovisning och
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte
delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation
och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om
fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader
för rivning och återställande av platsen. I sådana fall
görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med
samma belopp.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser
och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
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Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för
övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Kontorsbyggnader
Stommar 100 år
Fasader, yttertak, fönster 50-55 år Hissar, ledningssystem 40 år Övrigt 20-30 år
Flerfamiljshus
Stommar 100 år
Fasader, yttertak, fönster 50-55 år Hissar, ledningssystem 40 år Övrigt 20-30 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-25 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-15 år
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. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer
där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra
än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör göras.
I resultaträkningen redovisas i förekommande fall
nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i
den funktion där tillgången nyttjas.
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 instrumentet
har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen
när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är
räntefria eller som löper med ränta som avviker från
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12
månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från
det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad
över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp
som ska återbetalas.
Derivatinstrument
LysekilsBostäder AB utnyttjar derivatinstrument för
att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande
av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen
ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även
bolagets mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Bolaget dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen
ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög
utsträckning är effektiva när det gäller att motverka
förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de
säkrade posterna.
Dokumenterade säkringar av bolagets räntebindning (säkringsredovisning)
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget
mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller
LysekilsBostäder AB en fast ränta och det är denna
ränta som redovisas i resultaträkningen i posten
Räntekostnader och liknande resultatposter.
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De transaktioner som inte uppfyller kraven för
säkringsredovisning värderas löpande i enlighet med
lägsta värdets princip, varvid de värdeförändringar
som uppkommer inom ramen för lägsta värdets
princip omedelbart redovisas i resultaträkningen.
Värdeförändringar på derivatinstrument som utgör
kortfristiga och långfristiga skulder och inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning redovisas i
olika poster i resultaträkningen beroende på syftet
med innehavet av derivatinstrumentet. Ränteinstrument redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Upplupna intäkter och kostnader
hänförliga till derivattransaktioner redovisas brutto
i balansräkningen. Information om utestående
kontrakt ges i Not 21. För samtliga kontrakt har säkringsredovisning tillämpats.
Säkringsredovisningens upphörande:
Säkringsredovisningen avbryts om
•

säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas
eller löses in; eller

•

säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning Eventuellt resultat
från en säkringstransaktion som avbryts i förtid
redovisas omedelbart i resultaträkningen, utom i
de fall säkringsrelationen fortlever i enlighet med
koncernens dokumenterade strategi för riskhantering.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas
och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då
en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då
en samtida avyttring av tillgången och reglering av
skulden avses ske.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare
redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella.
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt
över leasingperioden. Leasingintäkterna redovisas
linjärt under leasingperioden.
Avsättningar
Bolaget gör en avsättning när det finns en legal eller
informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning
av beloppet kan göras. Bolaget nuvärdesberäknar
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förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv
månader. Den ökning av avsättningen som beror på
att tid förflyter redovisas som räntekostnad.
Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan
och berörda personer har informerats.
Avsättningar görs för förlustkontrakt, vilket görs med
det lägsta av den oundvikliga förlusten om kontraktet fullföljs, eller utgifter i form av skadestånd eller
liknande om kontraktet bryts.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp
i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som
bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas f o m räkenskapsåret 2014 som
bokslutsdispositioner. Tidigare erhållna eller lämnade koncernbidrag redovisas över eget kapital.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar
i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald
semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld
då det finns en legal eller informell förpliktelse att
betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I bolaget förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 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. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
Övriga långfristiga ersättningar: I bolaget förekommer inga långfristiga ersättningar till anställda
som varit anställda i koncernen en lång tid utöver exempelvis rätt till jubileumsgåva efter 30 års
tjänstgöring. Långfristiga ersättningar redovisas som
en skuld bland övriga avsättningar och värderas till
nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen.
Ersättningar vid uppsägning: Ersättning vid uppsägning från bolagets sida som sker efter förhandlingar

med resp. facklig organisation, där man kommit
överens om att avsluta en anställning före den
normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande
om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning.
Om ersättningen inte ger bolaget någon framtida
ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad
när bolaget har en legal eller informell förpliktelse
att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas
till den bästa uppskattningen av den ersättning som
skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida
placeringar som är noterade på en marknadsplats
och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel
redovisas i investeringsverksamheten.
Nyckeltalsdefinitioner
Likviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i förhållande
till kortfristiga skulder
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.
De uppskattningar och antaganden som innebär en
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.
Värdering förvaltningsfastigheter
För bolagets uppskattningar och bedömningar se
not 12 Byggnader och mark, förvaltningsfastigheter.
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Not 3

Hyresintäkter (tkr)

Hyresintäkter, bostäder
Hyresintäkter, lokaler
Hyresintäkter, garage, p-platser och övrigt
Hyresrabatter
Outhyrda bostäder, lokaler, garage mm
Summa
Not 4

2016-12-31
79 614
10 274
2 012
-478
-1 987
89 435

2015-12-31
81 613
10 212
2 538
-980
-3 292
90 091

Transaktioner med närstående

Uppgifter om moderföretaget
Moderföretag i den koncern där LysekilsBostäder AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är
Lysekil Stadshus AB (org.nr. 556708-4982) med säte i Lysekil. Lysekils kommun upprättar sk sammanställd
redovisning där koncernredovisningen för Lysekil Stadshus AB ingår.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning
avseende koncernföretag.
Inköp
Försäljning
Inköp och försäljning med Lysekils kommun
Inköp
Försäljning

2016

2015

42 %
-

34 %
-

6%
14 %

4%
12 %

Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och verkställande direktörer
Bolaget har inga långsiktiga förpliktelser för pension eller liknande förmåner för ledande befattningshavare.
Pensionsrättigheter för anställda är avgiftsbestämda.
Avtal om avgångsvederlag
Om bolaget säger upp verkställande direktören har han uppsägningstiden tolv månader. Något avtal om
avgångsvederlag finns inte.
Övrigt
I separat not 8 finns upplysningar om löner mm till styrelse och VD.
Not 5

Övriga rörelseintäkter (tkr)

Försäljning el, värme och vatten
Vinst vid avyttring av byggnader och mark
Övrigt
Summa

20
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2016

2015

333

1 087

25 455

4 897

1 129

819

26 917

6 803

Not 6

Driftskostnader (tkr)
2016

2015

Revisionsarvoden, se även not 6

127

124

Försäkringspremier

627

619

Renhållning, sotning

2 786

3 040

Bränsle

8 704

8 167

Vatten

7 047

5 593

El

3 821

3 874

Fastighetsskötsel

3 950

3 632

Badhusbergsprojektet

121

2 172

Hyresförluster

450

319

Administration

4 117

5 953

64

62

336

394

32 150

33 949

2016
123

2015
118

5

6

128

124

2016

2015

5 659

2 355

100

-

-

121

Fridhem fasad

921

-

Drottninggatan, byte hiss

153

324

Badhusberget, fasad balkong

2 088

2 099

Badhusberget 7, ombyggnad

-

2 855

Vadstensberget, fasad målning

-

1 143

1 993

1 588

Almens förskola, ljud

-

175

Elpannor 314, 315

-

104

Tvättutrustning

560

254

Vitvaror

578

741

-

789

12 052

12 548

2 101

2 322

14 153

14 870

Kabel-TV
Hyresgästföreningen
Summa
Not 7

Ersättning till revisorerna (tkr)

PwC Revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa
Not 8

Underhåll och reparationer (tkr)

Lägenhetsrenoveringar, samtliga områden
Lokaler renovering, samtliga områden
Solrosen, lokalombyggnad

Mark samtliga områden

Övrigt, samtliga områden:
Summa underhåll
Reparationer
Summa underhåll och reparationer
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Not 9

Personal
2016

2015

Kvinnor

6

6

Män

9

9

Totalt

15

15

821

1 020

5 593

5 422

6 414

6 442

2 181

2 085

Pensionskostnader för övriga anställda

543

514

Övriga personalkostnader

991

998

10 129

10 039

Kvinnor

1

1

Män

4

4

Totalt

5

5

Män

1

1

Totalt

6

6

Medelantalet anställda

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader (tkr)
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal

Totalt
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Vid uppsägning från bolagets sida av verkställande direktör är uppsägningstiden tolv månader. I VDs anställningsvillkor utgår utöver lön, pension och semester inga övriga förmåner.
Not 10

Ränteintäkter (tkr)

Ränteintäkter
Summa
Not 11

2015
104
104

2016
11 551
2 615
14 166

2015
11 186
2 775
13 961

Räntekostnader (tkr)

Räntekostnader fastighetslån
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa
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2016
52
52
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Not 12

Skatt på årets resultat (tkr)
2016

2015

Aktuell skatt

-

-

Uppskjuten skatt

-

-

Skatt på årets resultat

0

0

10 426

6 624

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)

2 293

1 457

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

3 310

233

95

-

-16 124

-8 314

0

0

2016

2015

744 912
22 101
-10 773
756 240

747 364
17 651
-20 102
744 913

-202 878
1 830
-16 544
-217 592

-189 662
2 544
-15 760
-202 878

Ingående uppskrivningar
Årets förändringar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

0

Ingående nedskrivningar
Återförd nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Bokfört värde byggnader i Sverige

-35 974
1 054
-34 920
503 728
489 981

-37 028
1 054
-35 974
506 061
496 750

Redovisat resultat före skatt

Skatteeffekt av skattepliktig realisationsvinst
Underskott från tidigare år
Redovisad skattekostnad
Not 13

Byggnader och mark (tkr)

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Förvaltningsfastigheter
Bolagets fastigheter med undantag för en mindre del, som används i rörelsen och de som är föremål för
försäljning, innehas för långsiktig uthyrning.
För upplysningsändamål görs återkommande en värdering för att bedöma fastigheternas verkliga värde,
inklusive de fastigheter som är föremål för försäljning. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerad e, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella
tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa värderingsmetoder som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva marknad er eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka
fastighetens verk liga värde, dock minst vart tredje år.
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Senaste värdering gjordes under 2014 av en oberoende värderingsman. Det sammanlagda värdet bedömdes uppgå till ca 689 mkr. Värdebedömningen av fastigheterna är utförd som en s.k. beståndsvärdering i programmet Datscha. En sådan har ett något enklare utförande jämfört med sådana mera detaljerade utlåtanden, som vanligtvis förekommer vid värdebedömning av enstaka flerfamiljshus. Hyror, areor och drift- och
underhållskostnader har lagts in i Datscha .
Ett värderingsscenario för varje fastighet har skapats. Vid värdebedömningen har faktiska mediakostnader och schabloniserade kostnader for administration, försäkring och fastighetsskötsel samt uppskattade
underhållskostnader använts. Direktavkastningskraven har bedömts utifrån läge och fastighetstyp. Faktisk
vakans har beaktats. Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde användes en kalkylperiod på 6 år och ett
avkastningskrav för restvärdeberäkningen på 2% över direktavkastningskravet, inflationsutvecklingen antogs
vara 2% per år och fastigheterna förutsattes fortsatt vara uthyrda i oförändrad omfattning. Under 2016 har
en hyresfastighet samt två ägarlägenheter avyttrats till pris överstigande bokfört värde.
Ledningen bedömer i övrigt att de parametrar som användes i 2014 års värdering inte har förändrats i en
riktning som indikerar marknadsvärden understigande de bokförda. Nästkommande värdering av hela fastighetsbeståndet kommer att genomföras under 2017 enligt beslut av ledningen.
Not 14

Inventarier (tkr)

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar - inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar - avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Not 15

9 530
3 161
12 691
-5 778
-600
-6 378

9 166
364
9 530
-5 218
-560
-5 778

6 313

3 752

2016

2015

739
20 286
-16 000
5 025

2 824
222
-2 307
739

Varulager (tkr)

Värderat till anskaffningsvärde
Bränslelager
Summa

24

2015

Pågående nyanläggningar (tkr)

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Nedskrivning
Utgående nedlagda kostnader
Not 16

2016
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2016-12-31
76
76

2015-12-31
66
66

Not 17

Övriga fordringar (tkr)

Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Fordringar leverantörer
Summa
Not 18

2016-12-31
670
36
706

2015-12-31
2 846
2 846

Kortfristiga placeringar (tkr)

Andelskapital i HBV
Summa
Not 20

2015
175
289
90
554

Förutbetalda kostnader och uppslupna intäkter (tkr)

Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda leverantörsskulder
Summa
Not 19

2016
252
357
186
795

2016
41
41

2015
41
41

2016
2
1
3

2015
1
1

Kassa och bank (tkr)

Kassa
Checkräkning
Summa

Bolaget är knutet till kommunens koncernkonto och bankmedel om - 31 078 tkr (31 243 tkr) har redovisats
som skuld hos kommunen (fordran).
Not 21

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
att till aktieägaren utdelas
att i ny räkning balanseras

kronor

53 170 101
10 424 878
63 594 979

54 575
63 540 404
kronor

63 594 979

Styrelsens och verkställande direktörens uppfattning är att den föreslagna utdelningen till ägaren i enlighet
med § 3 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879, nya Allbolagen), inte hindrar
bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar.
Vidare är bedömningen att storleken på det egna kapitalet, såsom det redovisas i senaste balansräkningen,
står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.
Med hänvisning till ovanstående och vad som kommit till styrelsens kännedom, med avseende på bolagets
ekonomiska ställning, är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig. Detta med hänsyn tagen till
de krav som verksamhetens art, omfattning och risker på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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Not 22

Upplåning (tkr)

Förfallotidpunkt, 1,0-5 år från balansdagen
Summa

2016
411 000
411 000

2015
459 028
459 028

Nedan framgår bolagets förfalloprofil,
(inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen:
Inom 1 år
Inom 1-2 år
Inom 2-3 år
Inom 3-4 år
Inom 4-5 år
Inom 5-6 år
Inom 6-7 år
Inom 7-8 år
Inom 8-9 år
Summa

56 675
45 000
50 000
90 000
130 000
40 000
411 675

104 075
45 000
50 000
90 000
130 000
40 000
459 075

Not 23

Verkligt värde på derivatinstrument som används för säkringsändamål

Utestående ränteswapavtal
Netto verkligt värde

2016
355 000
-38 607

2015
355 000
-33 876

Ytterligare information beträffande säkringsredovisningen återfinns i avsnittet Användning av finansiella
instrument under 2016 i Förvaltningsberättelsen och i Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper under
rubriken Finansiella instrument.
Not 24

Övriga kortfristiga skulder (tkr)

Mervärdeskatt
Källskatt
Deponeringsavgift bostadskö
Övriga skulder
Summa
Not 25

2015
509
149
32
690

Uppslupna kostnader och förutbetalda intänkter (tkr)

Förskottsbetald hyra
Upplupna räntekostnader
Upplupna driftskostnader
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Summa

26

2016
530
145
33
359
1 067
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2016-12-31
5 478
3 132
1 474
511
363
10 958

2015-12-31
3 898
2 698
446
630
353
8 025

Not 26

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
2016
32 092
-24 853
7 239

Avskrivningar
Vinst vid försäljning av inventarier
Summa
Not 27

Ansvarsförbindelser

Eventualskulder
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Not 28

2015
15 267
15 267

2016-12-31
10 897
10 897

2015-12-31
0

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

LysekilsBostäder har väckt talan mot Skolbergets Samfällighetsförening och yrkat skadeståndsersättning för
obefogad hävning av driftavtal. Skolbergets Samfällighetsförening har bestritt käromålet och för egen del
genstämt LysekilsBostäder med yrkande om återbetalning av ersättning enligt driftavtalet med mera. Tvisten
handläggs av Uddevalla tingsrätt och datum för huvudförhandling har ännu inte bestämts.
Lysekil 2017-03-16
Styrelsen för LysekilsBostäder AB

Richard Åkerman
Ordförande

Tomas Andreasson
Vice ordförande

Ronny Hammargren
Ledammot

Keith Blinkfyr
Ledamot

Ann-Marie Söderström
Ledamot

Christina Johansson
Verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i LysekilsBostäder Aktiebolag, org.nr 556516-7870

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för LysekilsBostäder Aktiebolag för år 2016. Bolagets årsredovisning
ingår på sidorna 6-27 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av LysekilsBostäder Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december
2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
LysekilsBostäder Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.

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

•

28

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

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

•

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

•

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

•

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

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

Rapport om andra k rav enligt lagar oc h andra f ö rf attningar
Uttalanden
U töver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för LysekilsBostäder Aktiebolag för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till LysekilsBostäder Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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

•

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. G ranskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
U ddevalla den 7 april 2017
Ö hrlings P ricew aterhouseC oopers AB

K jetil G ardshol
Auktoriserad revisor
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Styrelse 2017
Ordförande
Richard Åkerman
Invald: 2015
Sysselsättning: Pensionär
Övriga uppdrag: Ordinarie
ledamot kommunfullmäktige
och andre vice ordförande

Ledamöter
Vice ordförande
Tomas Andreasson
Invald: 2015
Sysselsättning: Ekonomichef
Övriga uppdrag: Ordinarie

Ronny Hammargren
Invald i styrelsen: 2015
Sysselsättning: Jobbar på G&M
Övriga uppdrag: Vice ordförande
Socialnämnden

ledamot i Rambo

Keith Blinkfyr

Ann-Marie Söderström

Invald: 2004
Sysselsättning: Befälhavare

Invald: 2004
Sysselsättning: Pensionär
Övriga uppdrag:
• Sekreterare i Lysekilshus 1
• Vice ordförande samt sekreterare
SKPF pensionärerna avd 117
• God man och kontaktombud i L.K.

Sjöfartsverket
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Fastighetsbestånd
Hyreshus
Valbogatan

Byggår

Omb år

Tot antal läg

Yta m²

1 rok

1952-54

1986

104

5 383

38

Järnvägsgatan

1957

45

2 577

11

Kungsgatan

1959

34

2 192

2

1975-77

115

8 588

6
8

Fridhem
Kvarnberget

1962

1988-90

61

4 098

Kungsgatan

1889-1930

1950

2

182

Drottninggatan

1963-64,72

104

6 764

20

404

28 211

60

Badhusberget

1968-72

Björkvägen

1961,64

37

2 087

10

Bagarvägen

1966-67

29

1 672

10

Sågvägen

1974

26

1 622

6

Björkvägen

1957

18

1 058

Sågvägen

1990

20

1 628

Enevägen

1991

42

3 365

Skolberget

2012

25

1 986

Järnvägsgatan

2013

33

2 117

3

Järnvägsgatan

1986

22

1 099

6

Lönndalsvägen

1987

10

516

3

Broälvsv/Domareksvägen

1991

16

683

Stenströmsbacken

1992

9

437

Vadstenberget

1992

28

2 455

1 184

78 720

183

0

0

0

1 184

78 720

183

Summa

harlottenberg

1991

Trötens förskola

1990

Mariedals förskola

1977

Almens förskola

1977

Summa
Totalt antal
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1992-93

1989

2 rok

3 rok

4 rok

42

21

25

lokaler

Yta m2

garage

p-plats

3

11

463

9

31

6

3

10

806

6

15

14

15

3

5

633

6

39

54

11

2

84

104

26

22

5

1

5 rok

5

32
8

523

6
37

40

40

4

4

129

69

232

43

10

1 268

103

256

13

13

1

2

82

10

9

5

12

2

6

14

17

66

15

3

4

10

6

10

4

16

18

8

63

10

11

4

25

21

9

307

16

3

674

7

2

291

16

1

101

5

9

3

1 579

15

4

405

495

96

5

0
405

495

96

65

30

3

15

106

29

1

9

p däck

5

31
10

4

28

216

745

64

6 940

2

517

6

1

570

15

1

794

10

1

592

5

2 473

69

9 413

171

31
216

776
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