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Vår vision: » Ditt boende - vårt ansvar «
skapar trygghet för våra hyresgäster.
Jag har nu varit VD för LysekilsBostäder i drygt ett år och
ser det som en förmån att ha fått förtroende att leda
LysekilsBostäder in i framtiden. Utgångsläget är gott.
LysekilsBostäder är Lysekils kommuns största fastighetsägare. 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. Att dagligen få arbeta med något som på djupet påverkar oss så
som boendet gör, är ett privilegium. Självklart innebär det
utmaningar, men vi är glada och stolta över att få arbeta
med en av samhällets stöttepelare, som faktiskt boendeformen hyresrätt är.
LysekilsBostäder har en välskött och effektiv verksamhet
– vi har nöjda kunder, motiverade medarbetare, stabila
finanser och en resurseffektiv verksamhet. Under 2017
gjordes investeringar och underhåll till ett sammanlagt
värde om 44 mkr. Med en soliditet på 16 % 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.
l att b gga 100 n a lägenheter i ekil
Bostadsbristen kvarstår, 2017 kom Boverket med en ny
behovsprognos för perioden 2017-2025 som visar på
ett fortsatt stor efterfrågan av bostäder där hyresrätten
har en självklar roll.. 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.
LysekilsBostäder har som mål att bygga 100 nya lägenheter
de kommande fem åren. Nyproduktion är, och kommer
alltid att vara, dyrare än en befintlig lägenhet. Därför ska vi
skapa projekt som vi vet går att hyra ut, med rätt hyresnivå.
Då kommer fler personer att kunna flytta in i vårt bestånd, samtidigt som flyttkedjor skapar förutsättningar för
att en billigare lägenhet blir tillgänglig.
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Utmaningarna under 2018 kommer till stor del att handla
om att göra verklighet av några av våra nyproduktionsprojekt, till både rimliga hyror och produktionskostnader.
Samtidigt som vi har stora underhållprojekt framför oss.
r gghet allt vik gare
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.
Ett bra sätt att öka trivseln och tryggheten men även
minska risken för inbrott i sitt bostadsområde har varit
att starta Grannsamverkan. Tillsammans med Lysekils
Kommun, Hyresgästföreningen och Polisen har vi under
hösten framgångsrikt startat Grannsamverkan på ett av
våra bostadsområden, Badhusberget. Vi planerar under
2018 att fortsätta arbetet med att starta upp Grannsamverkan på fler gårdar/bostadsområden.
i arbetar ak vt ör att in ka iljö verkan
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. Energieffektiviteten i förvaltningen är god och jag ser positivt
på framtiden.
D k ga o h ko etenta e arbetare
Slutligen kan jag med glädje konstatera att vi gör ett bra
arbete. Som kvitto på det får vi ett utmärkt betyg av våra
hyresgäster. Vår hyresgästenkät genomfördes under hösten visar att våra hyresgäster är så nöjda att de placera
oss på en tredje plats i undersökning för fastighetsbolag.
Det gör oss oerhört stolta och stimulerar till att ytterligare fokusera på våra hyresgäster.
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

Året som gick - 2017 i korthet
B ggna

ri et 2017

De ombyggda husen på Kungsgatan 30 - 32 vann
2017 års byggnadspris som delas ut av Lysekils
kommun. Syftet med priset är att uppmuntra god
arkitektur som förnyar vårt moderna kulturarv och
bidrar till våra kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer. Motivering löd: ”Byggnaden har på ett
varmt och förtjänstfullt sätt, med hänsyn till såväl
dess ursprung som till omgivningen, återställts till
en äldre stil med moderna funktionsmässiga inslag.”

rak k lat er i v ra a gheter
Under året har LysekilsBostäder, genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen, haft tre praktikplatser med fokus på nyanlända. Praktikperioden
varade i tre månader och praktikanterna har under
perioden givits möjlighet att utveckla sina kunskaper
i svenska språket samtidigt som de fått en introduktion om hur det går till på en svensk arbetsplats.

40-åringar på tårtkalas
Under året har vi firat de trogna hyresgäster som
bott hos oss på LysekilsBostäder i 40 år eller mer.
Förutom tårta och kaffe bjöds de boende på en
uppskattad resa i LysekilsBostäders historia med
Ingemar Skarstedt som föreläsare. Alla hyresgäster
som firade 40 år som boende hos oss premierades
dessutom med en fri månadshyra.

b lan ta on - b gget har tartat
Det första spadtaget för Lysekils nya, moderna och
energieffektiva ambulansstation togs 4 september
2017 och bygget beräknas vara klart för inflyttning
i november 2018. Byggnaden kommer omfatta två
garage för ambulanser, tvätthall, teknikrum, kontor,
personalutrymmen samt parkeringsplatser. På taket
kommer solceller monteras vilka kommer att försörja
fastigheten med el.
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rann a verkan skadegörelse

in ka ri ken ör inbrott o h

Grannsamverkan har startats upp i bostadsområdet
Badhusberget, där LysekilsBostäder tillsammans
med Lysekils kommun, Hyresgästföreningen och
Polisen arbetar för att öka trivseln och tryggheten,
men även för att minska risken för inbrott och
skadegörelse i området. Att förändra attityder hos
människor samt att bry sig om sina medmänniskor
är en grundläggande tanke i grannsamverkan.

Kundmätning NKI
Under hösten genomfördes en kundundersökning,
Nöjdkundindex (NKI). Resultatet visade en ökning
från förra året med en enhet och den förbättringen
placerar LysekilsBostäder på en tredjeplats bland de
bolag som ingick i undersökningen. Vår placering är
ett resultat av ett systematiskt och gediget arbete. Vi
har medarbetare som är fantastiskt engagerade och
verkligen lägger fokus på att få våra kunder nöjda.

Matmässa - mat och glädje
För tredje året arrangerade LysekilsBostäder tillsammans med hyresgäster en matmässa i Badhusberget. Det bjöds på mat från Syrien, Eritrea,
Somalia, Finland och Sverige. Det blev mycket
glädje och god mat.

Sommarpersonal
Flera av bolagets bostadsområden har under
sommar hållits fina med hjälp av sommarvikarier.
Ungdomarna har varit anställda för att sköta uppgifter som bl.a. gräsklippning, skötsel av rabatter,
gårdssopning och enklare målningsarbeten.

5

ÅRSREDOVISNING 2017 | LYSEKILSBOSTÄDER

örvaltning berättel e
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 1 196 bostäder och 66
lokaler. Fastighetsbeståndets totala yta motsvarar
88 489 kvadratmeter och av den ytan utgörs 90
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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Kunder
LysekilsBostäder finns till både för våra befintliga
och för våra framtida hyresgäster. Vi ska ha en god
och nära service med snabb leverans och återkoppling. Med stort engagemang skapar våra medarbetare förutsättningar för att kunden ska må bra,
trivas och känna sig trygg. För att fånga våra kunders
behov har vi under året genomfört en kundundersökning som visar att vi har nöjda kunder i våra
bostadsområden. Att kontinuerligt följa upp och
utvärdera våra kunders åsikter är viktigt för att vi ska
kunna prioritera rätt åtgärder som ytterligare bidrar
till att öka kundernas nöjdhet.
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 2017 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.
a häll n tta
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
Flera av bolagets bostadsområden har under sommaren hållits fina med hjälp av sommarvikarier.
Ungdomarna har varit anställda för fastighetsskötsel
och enklare målningsarbeten.
Praktikplatser
LysekilsBostäder har genom åren erbjudit skolelever
praktikplatser så även 2017. Vi har under året haft

praktikplatser till elever i åldrarna 15 år och uppåt,
det handlar främst om arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel.
Integration
En hjärtefråga för LysekilsBostäder är engagemanget för att bidra till integration då många av våra
hyresgäster är utrikesfödda. Som ett led i detta
har LysekilsBostäder flera aktiviteter och projekt
kopplat till integration. Ett av projekten som påbörjades under året som gått är Grannsamverkan.
Grannsamverkan har startats upp i bostadsområdet
Badhusberget, där LysekilsBostäder tillsammans
med Lysekils kommun, Hyresgästföreningen och
Polisen arbetar för att öka trivseln och tryggheten,
men även för att minska risken för inbrott i området.
Grannars samverkan och samarbete är en metod i
att minska det man kallar vardagsbrottslighet. Att
förändra attityder hos människor samt att bry sig
om sina medmänniskor är en grundläggande tanke i
grannsamverkan.
På Språkcaféet träffas de boende och fikar tillsammans medan de tränar svenska genom fria diskussioner och genom styrda övningar. Att få chansen
att mötas under dessa former är berikande och
upplyftande och det blir många intressanta möten.
Språkcaféet är öppet för alla. Under året har LysekilsBostäder genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen haft tre praktikplatser med fokus på nyanlända. Praktikperioden varade i tre månader och
praktikanterna har under perioden givits möjlighet
att utveckla sina kunskaper i svenska språket samtidigt som de fått en introduktion om hur det går till
på en svensk arbetsplats.
a ghet be t n et
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 20 av de
7
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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 en lägenhet ute till försäljning.
Hyresutveckling
2017 års hyresförhandling resulterade i en överenskommelse om en höjning av hyran med 0,55 procent.
Hyreshöjningarna gäller även bolagets lokaler. Garageplatser höjs med 10 kronor/månad och P-platser höjs
med 5 kronor/månad. Genomsnittshyran per kvadratmeter för bostäder var under året 1 046 kronor
med en spridning från 870 kronor till 1 622 kronor.
Hyresbortfall och avflyttning
Hyresbortfallet i form vakanser och rabatter uppgick
under året till 2 229 tkr (2 465) och minskade därmed något jämfört med föregående år, 236 tkr.
Förändringar i fastighetsbeståndet
Ökningen med 12 lägenheter jämfört med föregående
år beror på att vi i samband med totalrenoveringen av
Kungsgatan 30-32 även gjorde en nybyggnation på
totalt 12 lägenheter.
Stora satsningar på underhåll och investeringar
Kungsgatan 30-32
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. Totalt innebär denna investering ett tillskott
på 12 lägenheter till fastighetsbeståndet. Under
sommaren 2017 blev renovering och nyproduktion
klar, ett riktigt lyft för Kungsgatan och centrum i
Lysekil. Projektet mottog Byggnadspriset 2017 som
delas ut av Lysekils kommun. Syftet med priset är att
uppmuntra god arkitektur som förnyar vårt moderna kulturarv och bidrar till våra kulturhistoriskt
intressanta bebyggelsemiljöer.
Ambulansstation
LysekilsBostäder fick i uppdrag att genomföra byggnation av en ny ambulansstation i Lysekil för uthyrning till Västra Götalandsregionen. Målsättningen
är att bolaget ska tillgodose intressen som gagnar
kommunen i sin helhet och kan sammanfattas i begreppet samhällsnytta. Byggnaden kommer omfatta

två garage för ambulanser, tvätthall, teknikrum,
kontor, personalutrymmen samt parkeringsplatser.
På taket kommer solceller monteras vilka kommer
att försörja fastigheten med el. Det första spadtaget
togs 4 september 2017 och bygget beräknas vara
klart för inflyttning i november 2018.
Ombyggnadsprojekt
De största ombyggnadsprojekten under 2017 var
dels den sista etappen av Fridhem, där vi slutfört
upprustning av utemiljön med nya planteringar och
uteplatser, samt i Badhusberget där 125 lägenheter
har fått nyrenoverad balkong eller uteplats.
Värdering av fastigheter
LysekilsBostäder fastighetsbestånd värderas externt
var tredje år. Syftet med värderingen är att beräkna
fastigheternas värdemässiga utveckling samt bolagets justerade soliditet. Årets värdering visar på ett
betryggande övervärde i fastigheterna.
Fastigheternas bokförda värde
Det bokförda värdet på LysekilsBostäder fastigheter,
inklusive pågående investeringar, uppgick den 31
december 2017 till 511 518 tkr (508 753) varav
8 964 tkr kronor utgjordes av markvärdet.
Finansiering
LysekilsBostäder har en god finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 81 311
tkr (76 779). Soliditeten har under året ökat med 0,7
procentenheter till 15,6 procent (14,9). De räntebärande skulderna uppgick vid årets slut till 411 225
tkr (411 675 tkr). Den genomsnittliga låneräntan
uppgick vid årsskiftet till 2,70 procent exkluderat
borgensavgift. Belåningsgraden i förhållande till fastigheternas bokförda värde uppgick till 81 procent
(81). Alla lån är finansierade via Kommuninvest med
kommunal borgen som säkerhet.
Ekonomisk översikt
Hyresintäkter
För 2018 års hyresnivå träffades en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning på
0,55 procent från och med januari månad. Garageplatser höjs med 10 kronor per månad och P-platser
med 5 kronor per månad.
Driftkostnader
Bolagets driftkostnader har minskat jämfört med
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föregående år. Kostnadsminskningen beror främst
på det varma vädret vilket gör att vi har haft lägre
kostnader för el och fjärrvärme på totalt 2 021 tkr
jämfört med 2016.
Reparation- och underhållskostnader
Kostnader för underhåll omfattar såväl inre som
yttre underhåll av bolagets fastigheter. Under 2017
uppgick kostnaderna till 15 285 tkr (14 153) vilket
motsvarar 173 kronor per kvadratmeter (160).
Avskrivningar
Under 2017 har planenliga avskrivningar minskat
med 1 591 tkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på avyttring av delar av bostadsområdet Fridhem under 2016.
Jämförelsestörande poster
Under året har bolaget sålt fyra ägarlägenheter i
Skolbergets samfällighetsförening. Detta innebär en
realisationsvinst på totalt 1 782 tkr.
Årets resultat
Årets resultat är 4587 tkr vilket är bättre än budgeterat resultat.
ra

a tve kling

LysekilsBostäder ekonomiska utveckling bedöms
som stabil och uthyrningsgraden förutspås vara
fortsatt god. Resultatet efter finansiella kostnader
för 2018 förväntas uppgå till 3,8 tkr. I detta resultat
ingår kostnader för reparation och underhåll med
totalt 14 900 tkr vilket motsvarar 168 kr per kvadratmeter.
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.
LysekilsBostäder kommer under kommande år
arbeta aktivt för att vara delaktig i att nå Lysekils
kommuns tillväxtmål. Bolaget ska både skapa nya
bostäder och utveckla bostadsområden för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv för människor att

bo och arbeta i.
Under kommande år kommer LysekilsBostäder ha
ett fortsatt stort reinvesterings- och underhållsbehov i flera fastigheter för att upprätthålla kvalitet
och ett bekymmersfritt boende för hyresgästerna.
i k o h kän lighet anal

der 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.
än lighet anal

2017-12-31 tkr

Ett fastighetsbolag har begränsade möjligheter att
på kort sikt påverka resultatet. LysekilsBostäder har
därför ett långsiktigt perspektiv på förvaltning av
fastighetsbeståndet.

Hyresförändring bostäder, +1%
Hyresförändring lokaler, +1%
Förändring driftkostnader, +1%
Förändring låneräntan, +1%

Hyresintäkter
Bostadshyrorna är förhållandevis säkra och förutsägbara. Av LysekilsBostäder hyresintäkter kommer
87 procent från bostäder och 13 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.

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 3,10 år, varför effekter av plötsliga och stora ränteförändringar inte omedelbart får
genomslag i skuldportföljen.

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 2017.
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 47 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. LysekilsBostä9
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789
104
280
4110

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.
Finansnettots räntekänslighet 2018-2020
2018

2019

2020

Ränta utvecklas utifrån
marknadens förväntningar 11 087 9 650 8 914
Ränta +1 % jmf
marknadens förväntningar 11 844 10 761 10 420
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.

Flerårsjämförelse
Bolaget ekono i ka tve kling i a

an rag

2017

2016

2015

2014

2013

Resultaträkning
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

tkr
tkr

88 981
4 587

89 436
10 425

90 091
6 624

86 816
1 639

83 351
9 039*

Balansräkning
Bokförd värde fastigheter
Låneskulder, totalt
Eget kapital
Balansomslutning

tkr
tkr
tkr
tkr

511 517
411 225
81 311
522 158

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*

a gheter
Bostäder antal
Lokaler antal
Garage, p-plats m m antal

st
st
st

1 196
66
1 190

1 184
69
1 163

1 241
69
1 189

1 244
68
1 192

**
**
**

keltal
Likviditet
Soliditet
Ekonomisk vakans bostäder
Ekonomisk vakans lokal

%
%
%
%

6
15,6
1,2
6,2

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

Personal
Antal anställda

st

15

15

15

13

13

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 2016-12-31

k e
kapital

e erv
fond

vrigt ritt
eget kapital

ret
resultat

a
eget kapital

4 072 780

9 110 637

53 170 101

10 424 878

76 778 396

Utdelning aktieägartillskott
enligt beslut av årsstämman

-54 575

Vinstdisposition enligt
beslut på årsstämma

10 424 878

Årets resultat
get ka ital 2017-12-31

4 072 780

9 110 637

63 540 404

-54 575
-10 424 878
4 586 751

4 586 751

4 586 751

81 310 572

Aktiekapitalet består av 4 073 st A-aktier.
illkorat ak eägar ll kott
Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 93 243 tkr (93 298 tkr).

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

63 540 404
4 586 751
kronor 68 127 155

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

61 500
68 065 655
kronor 68 127 155

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

i tkr

ot

2017

2016

3, 4

88 981

89 436

5

3 337

26 918

92 318

116 354

6, 7

-30 600

-32 206

8

-15 288

-14 153

-1 784

-1 548

- 10 232

-10 161

-15 553

-33 144

-

-602

-73 457

-91 814

18 861

24 540

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

9

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
a rörel en ko tna er
örel ere ltat
e ltat r n nan iella o ter
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

76

52

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

- 14 350

-14 167

-14 274

-14 115

4 587

10 425

-

-

4 587

10 425

a re ltat r n nan iella o ter
e ltat e er nan iella o ter
Skatt på årets resultat
ret vin t
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Balansräkning
illg ngar

ot

2017-12-31

2016-12-31

Byggnader och mark

13

505 860

503 728

Inventarier, verktyg och installationer

14

5 717

6 313

15

5 657

5 024

517 234

515 065

72

76

Kundfordringar

368

297

Aktuella skattefordringar

280

383

nläggning llg ngar
Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
a anläggning llg ngar
ättning llg ngar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

16

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

17

535

412

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

3 622

706

4 805

1 798

Kortfristiga placeringar

19

41

41

Kassa och bank

20

6

3

4 924

1 918

522 158

516 983

ao

ättning llg ngar

a llg ngar
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Balansräkning
get ka ital o h k l er
Eget kapital

ot

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst
a eget ka ital

22, 23

a l ng ri ga k l er
or ri ga k l er
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
a kor ri ga k l er
a eget ka ital o h k l er
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2016-12-31

4 073
9 111
13 184

4 073
9 111
13 184

63 540
4 587
68 127
81 311

53 170
10 425
63 595
76 779

410 775

411 000

410 775

411 000

450
10 117
7 510
282
11 713

675
3 692
12 811
1 067
10 959

30 072

29 204

522 158

516 983

21

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

ng ri ga k l er
Övriga skulder till kreditinstitut

2017-12-31

22

24
25

a a ö e anal
a a ö e anal

ot

2017

2016

26

18 861
13 771

24 540
7 239

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
a a ö e r n en lö an e verk a heten

76
-14 350
18 358
4
-71
-2 936
6 425
-5 301
-31
16 448

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

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
a a ö e r n inve tering verk a heten

-25 355
9 415
-15 940

-45 548
33 796
-11 752

-450
-55
-505

-47 400
-64
-47 464

3

2

3

1

6

3

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Återbetalt aktieägartillskott
a a ö e r n nan iering verk a heten
ret ka a ö e
Likvida medel vid årets början
ikvi a

15
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

on ern
gi er
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.
re avtal
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.
ateriella anläggning llg ngar
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.

nko t katter
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.
öljan e av krivning

er llä

a

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
e krivningar av i ke- nan iella llg ngar
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.
17
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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 äkring re ovi ning
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.

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.
äkring re ovi ningen
höran e
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.
vittning av nan iell or ran o h nan iell k l
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.
v ättningar
Bolaget gör en avsättning när det finns en legal eller
informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning
av beloppet kan göras. Bolaget nuvärdesberäknar
förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv
månader. Den ökning av avsättningen som beror på
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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.
be katta e re erver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp
i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
Bok l t i o i oner
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.
r ättningar ll an täll a
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.
a a ö e anal
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.
keltal e ni oner
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

kattningar o h be ö ningar

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.
är ering örvaltning a gheter
För bolagets uppskattningar och bedömningar se
not 13 Byggnader och mark, förvaltningsfastigheter.
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Not 3

re intäkter tkr

2017-12-31
Hyresintäkter, bostäder
Hyresintäkter, lokaler
Hyresintäkter, garage, p-platser och övrigt
Hyresrabatter
Outhyrda bostäder, lokaler, garage mm
a
Not 4

ran ak oner

2016-12-31
79 363
10 400
1 446
-465
-1 764
88 980

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

e när t en e

gi er o
o er öretaget
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
nkö o h ör äljning
Inköp
Försäljning

e

ekil ko

2017

2016

34 %
-

42 %
-

6%
14 %

6%
14 %

n

ör liktel er av een e en ioner o h liknan e ör ner ll t rel ele a öter o h verk tällan e irektörer
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.
vrigt
I separat not 9 finns upplysningar om löner mm till styrelse och VD.
ot 5

vriga rörel eintäkter tkr
2017

2016

329

333

Vinst vid avyttring av byggnader och mark

1 782

25 455

Övrigt

1 226

1 129

3 337

26 917

Försäljning el, värme och vatten

a
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ot 6

Dri

ko tna er tkr
2017

2016

131
656

127
627

Renhållning, sotning

2 721

2 786

Bränsle

7 527

8 704

Vatten

7 110

7 047

El

3 143

3 821

Fastighetsskötsel

4 352

3 950

Badhusbergsprojektet

162

121

Hyresförluster

187

450

Administration

4 338

4 171

64

64

208

336

30 599

32 204

2017
126
5
131

2016
123
5
128

2017
5 134
900
250
1 800
100
250
552
434
789
229
250
131
147
728
463
183
12 340
2 948
15 288

2016
5 659
100
921
153
2 088
1 993
560
578
12 052
2 101
14 153

Revisionsarvoden, se även not 7
Försäkringspremier

Kabel-TV
Hyresgästföreningen
a
Not 7

r ättning ll revi orerna tkr

PwC Revisionsuppdraget
Övriga tjänster
a

ot 8

n erh ll o h re ara oner tkr

Lägenhetsrenoveringar, samtliga områden
Lokaler renovering, samtliga områden
Fridhem mark
Fridhem fasad
Fridhem målning tvättstuga
Drottninggatan, byte hiss
Badhusberget, fasad balkong
Badhusberget, tak
Järnvägsgatan 6, korridorer
Badhusberget, målning
Tornvägen, målning fasad
Energispar, samtliga områden
Mark samtliga områden
Betonglagning, samtliga områden
Elpannor, samtliga områden
Tvättutrustning, samtliga områden
Vitvaror
Målning, samtliga områden
Övrigt, samtliga områden
Summa underhåll
e ara oner
a n erh ll o h re ara oner
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ot 9

Personal
2017

2016

6
9
15

6
9
15

966

821

5 559

5 593

6 525

6 414

2 142

2 181

Pensionskostnader för övriga anställda

644

543

Övriga personalkostnader

921

991

10 232

10 129

1
4
5

1
4
5

1
6

1
6

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
otalt
öner, er ättningar, o iala avgi er o h en ion ko tna er tkr
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal

otalt
t rel ele a öter o h le an e be attning havare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män
otalt
ntal verk tällan e irektörer o h an ra le an e be attning havare
Kvinnor
Män
otalt

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

änteintäkter tkr

Ränteintäkter
a

Not 11

2016
52
52

2017
11 877
2 473
14 350

2016
11 551
2 615
14 166

änteko tna er tkr

Räntekostnader fastighetslån
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
a
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76
76
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Not 12

katt

ret re ltat tkr
2017

2016

Aktuell skatt

-

-

Uppskjuten skatt

-

-

0

0

4 587

10 426

1 009

2 293

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-54

3 310

Skatteeffekt av skattepliktig realisationsvinst

-55

95

-900

-5698

0

0

2017

2016

756 240
20 311
-9 425
21 025
788 161

744 912
22 101
-10 773
756 240

-217 592
1 090
-15 933
-232 435

-202 878
1 830
-16 544
-217 592

Ingående uppskrivningar
Årets förändringar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

0

Ingående nedskrivningar
Återförd nedskrivning
Omklassificeringar
tg en e a k
lera e ne krivningar
tg en e re tvär e enligt lan
Bok ört vär e b ggna er i verige

-34 920
1 054
-16 000
-49 866
505 860
487 559

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

katt

ret re ltat

e ovi at re ltat öre katt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)

Underskott från tidigare år
e ovi a

katteko tna

Not 13

B ggna er o h

ark tkr

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
tg en e a k
lera e an ka ning vär en
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
tg en e a k
lera e av krivningar

örvaltning a gheter
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, 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 marknader 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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Under 2017 genomfördes en marknadsvärdering av en oberoende värderingsman. Det sammanlagda värdet
bedömdes uppgå till ca 868 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 för 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.

Not 14

nventarier tkr

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- inköp
- försäljningar och utrangeringar
tg en e a k
lera e an ka ning vär en
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- försäljningar och utrangeringar
- avskrivningar
tg en e a k
lera e av krivningar
tg en e re tvär e enligt lan
ot 15

12 691

9 530

22
-493
12 220
-6578

3 161
12 691
-5 778

493
-618
-6 503

-600
-6 378

5 717

6 313

2017

2016

5 025
5 653
-5 021
5 657

739
20 286
-16 000
5 025

ar lager tkr

är erat ll an ka ning vär e
Bränslelager
a

24

2016

g en e n anläggningar tkr

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Nedskrivning
tg en e ne lag a ko tna er
ot 16

2017
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2017-12-31
72
72

2016-12-31
76
76

Not 17

vriga or ringar tkr
2017
374
161
535

Övriga fordringar
Fordringar leverantörer
a
ot 18

ör tbetal a ko tna er o h

l

na intäkter tkr
2017-12-31
3 622
3 622

Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda leverantörsskulder
a
ot 19

2016-12-31
670
36
706

or ri ga la eringar tkr

Andelskapital i HBV
Summa
Not 20

2016
225
186
411

2017
41
41

2016
41
41

2017
5
2
7

2016
2
1
3

a a o h bank tkr

Kassa
Checkräkning
Summa

Bolaget är knutet till kommunens koncernkonto och bankmedel om - 7 510 tkr (-7 518 tkr) har redovisats
som fordran i kommunens redovisning och skuld i bolagets redovisning i posten Skulder till koncernföretag.
Not 21

ör lag ll vin t i o i on

ill r tä
an ör ogan e t r öljan e vin t e el
Balanserade vinstmedel
Årets vinst
t rel en öre l r att vin t e len i onera
att till aktieägaren utdelas
att i ny räkning balanseras

att

kronor

63 540 404
4 586 751
68 127 155

61 500
68 065 655
kronor

68 127 155

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

l ning tkr

Förfallotidpunkt, 1,0-5 år från balansdagen
a
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
a
Not 23

erkligt vär e

eriva n tr

ent o

använ

2017
410 775
410 775

2016
411 000
411 000

141 225
50 000
90 000
130 000
-

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

411 225

411 675

ör äkring än a

Utestående ränteswapavtal
Netto verkligt värde

l

2017
175 000
-17 506

2016
355 000
-38 607

Ytterligare information beträffande säkringsredovisningen återfinns i avsnittet Användning av finansiella
instrument under 2017 i Förvaltningsberättelsen och i Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper under
rubriken Finansiella instrument.
Not 24

vriga kor ri ga k l er tkr

Mervärdeskatt
Källskatt
Deponeringsavgift bostadskö
Övriga skulder
a
ot 25

l

2016
530
145
33
359
1 067

na ko tna er o h ör tbetal a intänkter tkr

Förskottsbetald hyra
Upplupna räntekostnader
Upplupna driftskostnader
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
a
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2017
81
171
31
283
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2017-12-31
6 996
3 578
211
574
354
11 713

2016-12-31
5 478
3 132
1 474
511
363
10 958

ot 26

teringar ör o ter o

inte ing r i ka a ö et,
2017
15 553
-1 782
13 771

Avskrivningar
Vinst vid försäljning av inventarier
a
Not 27

2016
32 092
-24 853
7 239

Ansvarsförbindelser

vent al k l er
Övriga ansvarsförbindelser
a an var örbin el er

2017-12-31
10 897
10 897

2016-12-31
10 897
10 897

Inga väsentliga skulder förväntas uppkomma till följd av någon av ovanstående typer av eventualskulder.

Lysekil 2018-03-14
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

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-13.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor

27

ÅRSREDOVISNING 2017 | LYSEKILSBOSTÄDER

28

ÅRSREDOVISNING 2017 | LYSEKILSBOSTÄDER

29

ÅRSREDOVISNING 2017 | LYSEKILSBOSTÄDER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor
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t rel e 2017
Ordförande
Richard Åkerman
nval 2015
el ättning Pensionär
vriga
rag Ordinarie
ledamot kommunfullmäktige
och andre vice ordförande

Ledamöter
Vice ordförande
Tomas Andreasson
nval 2015
el ättning Ekonomichef
vriga
rag Ordinarie

Ronny Hammargren
nval i t rel en 2015
el ättning Jobbar på G&M
vriga
rag Vice ordförande
Socialnämnden

ledamot i Rambo

Keith Blinkfyr

Ann-Marie Söderström

nval 2004
el ättning Befälhavare

nval 2004
el ättning Pensionär
vriga
rag
• Sekreterare i Lysekilshus 1
• Vice ordförande samt sekreterare
SKPF pensionärerna avd 117
• God man och kontaktombud i L.K.

Sjöfartsverket
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a ghet be t n
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a ghet be t n
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

Fridhem
Kvarnberget

1962

1988-90

61

4 098

8

Kungsgatan

1889-1930

2016-2017

14

760

4

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

1 196

79 298

187

0

0

0

1 196

79 298

187

Summa

Charlottenberg

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

5 rok

lokaler

Yta m2

garage

p-plats

3

11

463

9

33

6

3

10

806

6

15

14

15

3

5

633

6

39

54

11

2

84

128

26

22

5

8

1

1

5

357

6

40

40

4

4

129

38

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

5

32

16

3

618

7

2

291

16

1

101

5

9

3

1 579

15

4

412

496

96

5

0
412

35

496

96

65

30

307

15

108

29

3

9

p däck

5
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31
10

4

28

216

772

61

6 718

2

517

6

1

570

15

1

794

10

1

592

5

2 473

66

9 191

173

31
216

803

173
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