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Att se oss alla - medarbetare - växa i sina 
roller är fantastiskt roligt och givande.
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FÖRÄNDRING OCH FRAMTIDSTRO

2016 har varit mitt första hela år och det har va-
rit väldigt händelserikt. Den största händelsen 
var absolut när våra nya hyresgäster flyttade in i 
kvarteret Lunden den 1 juni, 28 nya lägenheter. 
Vi fick själva mycket nya erfarenheter om vad vi 
ska tänka på och som vi kan planera bättre till 
etapp 2. 

I upphandling av etapp 2 lämnade JL Byggtjänst AB 

det mest fördelaktigaste priset och markarbetena 

påbörjades i slutet av året. Detta är ett viktigt projekt 

som kommer stå klart under hösten 2018.

Andra stora projekt som det arbetats med under 2016 

är Skogshyddan; byte av tak, fasad- och balkongreno-

vering samt förskolan i Stocksnäs har fått en ansikts-

lyftning genom yttre och inre ytskikt. 

Vårt samarbete med Hyresgästföreningen har under 

året resulterat i ett nytecknat inflytandeavtal för 

hyresgästerna i sitt boende, förhandling om stan-

dardhöjande åtgärder samt hyresförhandlingen för 

hyreshöjningen av hyror 2017. Resultatet av hyresför-

handlingen blev en höjning med 0,6 % av hyrorna.

RÖKFRI MILJÖ FÖR VÅRA BARN

Eksjöbostäders alla lekplatser kommer bli rökfria, detta 

beslut togs av styrelsen under försommaren och 

arbetet med skyltning och uppsättning av askkoppar 

kommer vara klart till tidig vår 2017. Det känns bra 

att skapa en rökfrimiljö för våra barn när de leker ute i 

friska luften.

Vår personal som arbetar med installationer genomför 

kontinuerligt förbättringar när det gäller energieffekti-

viseringar; byte till LED lampor, översyn av ventilation, 

justeringar av värme och vatten m m. Känns tryggt 

och bra att ha egen personal med stort kunnande 

inom detta område.

NY ORGANISATION

Ett omorganisationsarbete inom fastighetsdrift påbör-

jades i september och den nya organisationen börja-

de rullas igång januari 2017. Den nya organisationen 

består av två team, ett som sköter den yttre skötseln 

och ett team för inre skötseln. Vi har en gemensam 

felanmälan för båda fastighetsbolagen EBO/EKFAB. 

Vårt mål är att skapa en funktionsorienterad organisa-

tion, detta för att skapa mindre sårbarhet och större 

kontroll på vad vi levererar. Det är viktigt att vi har kon-

troll på att vi följer alla lagar och krav. Förändringen av 

organisationen är en del för att klara certifieringen i 

ISO 9001 och 14001, målet är till sommaren 2018. 

Certifieringsarbetet kräver mycket tid och dialog 

internt, det är lärorikt och utvecklande – arbetet ger 

mycket energi och skapar förståelse. Vår ambition är 

att skapa mer nytta för våra kunder och ägare samt att 

använda de intäkter som vi får på bästa sätt.

Bolaget har bra och kunniga medarbetare inom alla 
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enheter, vi ska ta vara på denna kompetens i vårt 

förändringsarbete – allt för att säkerställa kvalitén till 

våra hyresgäster.

INKÖPSHANDBOK

I samband med revisionens granskning av våra 

upphandlingar identifierades ett antal brister. Vi har 

tagit till oss kritiken, och hade redan innan rappor-

ten, påbörjat ett arbete med framtagning av en 

inköpshandbok med rutiner samt en delegation- och 

attestinstruktion.

FÖRSÄLJNING AV BOSTADSOMRÅDEN

I december tog styrelsen beslut om att försälja områ-

dena Svärdet och Sabeln.  Områdena innehåller 114 

stycken lägenheter som vi kommer påbörja försälj-

ning av i början av 2017. Dessa områden avyttras för 

att finansiera kommande nybyggnationer. 

Bostadsbehovet i Eksjö tätort är stort och under året 

har vår kö legat stadigt runt 2000 personer till våra 

1245 stycken lägenheter. Ca 55 % av de som står i vår 

bostadskö kommer från annan kommun, detta är ju 

positivt med tanke på att Eksjöbostäder har till upp-

drag att bidra till tillväxten i Eksjö kommun.

BEHOV AV TRYGGHETSBOENDE

Kön till våra seniorboende i Eksjö är lång och för att 

få en lägenhet här är kötiden ett par år. Behovet av 

boende för personer som önskar mer trygghet är stort 

och Eksjöbostäder har planer på att nästa nybyggnad 

efter kvarteret Lunden kommer bli ett Trygghetsbo-

ende. Det arbetas nu med att ta fram regler för vilka 

kriterierna är för att kunna söka sig till ett trygghets-

boende.

TILLFÖRSIKT INFÖR FRAMTIDEN

Jag går med glädje till jobbet varje dag, känner mig 

stolt att få vara med på denna resa, att lära känna all 

personal och samarbetspartners, inhämta nya kunska-

per – ser med tillförsikt fram emot resultatet av vårt 

arbete. Att se oss alla - medarbetare - växa i sina roller 

är fantastiskt roligt och givande.

Vi arbetar vidare mot vår vision “Vi ska bli Sveriges 

bästa arbetsgivare inom fastighetssektorn. Där vi till-

sammans utvecklar Eksjö så att våra boendemiljöer och 

verksamhetslokaler är det som främst stärker tillväxten 

och förnyelsen i kommunen”.

MARIA LUND, VD
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Styrelsen och verkställande  
direktören för Eksjöbostäder AB  
avger härmed årsredovisning för  
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STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH 
 REVISORER 

Rolf Abelsson, Eksjö, ordförande

Sten Eriksson, Eksjö, vice ordförande

Per-Olof Bjarnbäck, Eksjö

Peter Lindholm, Eksjö

Malin Jakobsson, Eksjö

Lars Kyhlberg, Mariannelund

Ulf Björlingson, Eksjö

SUPPLEANTER:
Martin Grubb, Hult

Mats Danielsson, Eksjö

Britt-Marie Palm, Eksjö

Inger Axelsson, Eksjö

Leif Fransson, Eksjö

Håkan Dufva, Eksjö

Lars Aronsson, Eksjö

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:
Maria Lund

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda samman-

träden och ordinarie årsstämma. 

Revisor är auktoriserad revisor Pernilla Rehnberg, Jönkö-

ping, med auktoriserad revisor  Fredrik Johnsson, Jönkö-

ping, som suppleant. Lekmannarevisor är Per Ihse, Eksjö, 

med Stig Andersson, Eksjö, som suppleant.
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97 256 kvadratmeter bostadsyta

49
nya bostads-
lägenheter
ETAPP TVÅ
I LUNDEN
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“Vi ska bli Sveriges  
bästa arbetsgivare  
inom fastighetssektorn. 
Där vi tillsammans  
utvecklar Eksjö så att 
våra boendemiljöer och 
verksamhetslokaler  
är det som främst  
stärker tillväxten och 
förnyelsen i kommunen”

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING

Bolagets huvudsakliga verksamhet är bostadsförvaltning omfattande 1 245 bostads-

lägenheter med en bruksarea på 97256 kvm den 31/12. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Eksjö kommun förvärva, avyttra, 

äga och förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter 

och kollektiva anordningar, uppföra småhus för försäljning och bostadshus som 

upplåts med hyres-eller bostadsrätt, samt driva härmed förenlig verksamhet.

Eksjöbostäder AB är medlem i branschorganisationen SABO.

Fastighetsskötsel och administration har under året utförts åt Eksjö kommuns bolag. 

Bolaget betalar till kommunkoncernen driftskostnader såsom el, vatten, fjärrvärme 

m m.  Dessa kostnader har under 2016 uppgått till 18 014 tkr (f. år 16 876 tkr). Under 

2016 har bolaget haft hyresintäkter och andra intäkter från kommunen, netto upp-

gående till 9 909 tkr (f. år 9 111 tkr).

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget är sedan 2002-12-31 helägt av Eksjö Stadshus AB, organisationsnummer 

556111-3076 med säte i Eksjö, som i sin tur ägs av Eksjö kommun.

ÄGARSTYRNING

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1§ kommunallagen (KL) uppsiktsplikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och ska enligt 6 kap 1a§ 

KL i årliga beslut pröva om den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående 

kalenderår varit förenligt med de fastställda kommunala ändamål och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen bedömer att bolaget lever upp 

till de krav som framgår av kommunallagen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

• Bolagets nya 28 lägenheter i kvarteret Lunden hade inflyttning 1 juni.

• Upphandling och tecknande av kontrakt med byggentreprenör för Lunden etapp 2 

har genomförts, JL Bygg AB blir den entreprenören som kommer uppföra dessa  

49 lägenheter.

• Vi har genomfört byte av tak och renovering av fasad samt balkonger 

i Skogshyddan. 

• Ett inflytandeavtal har tecknats med Hyresgästföreningen. Hyreshöjningen för 2017 

blev 0,60 %.

• Styrelsen har tagit beslut att bolaget ska certifiera sig i ISO 9001 och 14001  

till juni 2018.

• I oktober presenterade den nya organisationen som började gälla from 2017-01-

01. Ett nytt sätt att felanmäla är det som körts igång först. Vi har nu ett gemensamt 

telefonnummer, e-postadress samt formulär på hemsidan för våra kunder att an-

vända vid kontakt med oss som hyresvärd. Detta för att kvalitetssäkra hanteringen 

av alla inkomna ärenden.

• Bolagets nya driftorganisation är två team; ett för yttre skötsel samt ett för inre sköt-

sel. För att leda arbetsplaneringen och inköp i teamen har två teamledare tillsatts. 

Bolaget skapar en funktionsorienterad organisation som är mindre sårbar. 
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Beslut i styrelsen januari 
2016 att påbörja byggnation 
av etapp 2 i kvarteret  
Lunden, 49 nya lägenheter

UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT

Soliditeten beräknas till justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Med justerat 

eget kapital menas beskattat eget kapital med tillägg för obeskattade reserver efter det att 

de reducerats med uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt har för 2016 beräknats med 22%.

2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning, tkr 89 136 84 225 88 352 104 276 89 291

Årsarbetare, st 29 31 30 30 30

Resultat efter 

finansiella, tkr 4 444 3 584 45 556 8 741 762

Soliditet, % 29,0 29,8 30,2 20,6 19,4

Balansomslutning 393 183 376 602 367 756 329 496 321 769
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FRAMTIDA UTVECKLING
Bolaget arbetar med att kartlägga alla processer, rutiner och check-

listor. För vårt verksamhets-och ledningssystem samt intranät kommer 

systemet Sharepoint att användas. Fastighetssystemet Vitec som 

använts ett antal år kommer uppgraderas till nyare version samt att 

fastighetspersonalen kommer få utbildning i användandet. Detta för 

att säkerställa vår digitala hantering av arbetsordrar.

PERSONAL

Bolaget har anställt en driftchef, en utvecklingsledare samt en ny 

ekonomichef under 2016.

Personal har genomgått brandutbildning hos Räddningstjänsten  

i Eksjö.

Delegering för Tillståndsansvariga inom Heta arbeten har genomförts.

Chefer och skyddsombud har genomgått utbildning i Bättre  

arbetsmiljö.

Två representanter från arbetstagarorganisationerna har utsetts till att 

vara med i styrelsen.

En gemensam lokal för personalen ute iordningsställs på Nannylunds- 

området av Itolv. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS  UTGÅNG
Kommunfullmäktige har gett tillåtelse för bolaget att sälja fastigheter-

na Svärdet och Sabeln, totalt 114 lägenheter. Styrelsen tog efter det 

beslut om att genomföra försäljning 2017.

2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning, tkr 89 136 84 225 88 352 104 276 89 291

Årsarbetare, st 29 31 30 30 30

Resultat efter 

finansiella, tkr 4 444 3 584 45 556 8 741 762

Soliditet, % 29,0 29,8 30,2 20,6 19,4

Balansomslutning 393 183 376 602 367 756 329 496 321 769
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Årets resultat och ekonomiska ställning per 31 december 2016 framgår av efterföljande resultat- och balans-

räkning. Alla belopp i denna årsredovisning, frånsett förslag till vinstdisposition nedan, redovisas i tkr. 

Verksamheten har enligt styrelsens uppfattning uppfyllt bolagsordningens § 4.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 102 320 139

Årets resultat 3 440 912

kronor 105 761 051

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

Återbetalning villkorat aktieägartillskott 1 500 000

Att i ny räkning överförs 104 261 051

105 761 051

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTDISPOSITIONEN

Styrelsen anser att den föreslagna vinstdispositionen är försvarlig med hänsyn till de krav som 

verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bola-

gets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet skall ses mot bakgrund av den information som framgår av bolagets årsredovisning. 

Styrelsen har i sitt förslag till utdelning beaktat de investeringar och försäljningar som planerats..

VÄRDEÖVERFÖRINGAR

För räkenskapsåret 2016 redovisas följande värdeöverföringar:

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott -1 500 000
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NOT 2016-01-01 2015-01-01

2 2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning

Hyresintäkter 3 85 637 81 442

Övriga intäkter 4 3 499 2 783

89 136 84 225

Rörelsens kostnader

Reparation- och underhållskostnader 7 -22 317 -24 409

Driftskostnader 8 -31 149 -28 416

Administration och andra

gemensamma kostnader 9 -10 980 -9 380

Fastighetsskatt -1 662 -1 374

Avskrivningar 10 -11 640 -10 053

Övriga rörelsekostnader -1 036 0

Summa rörelsens kostnader -78 784 -73 632

Rörelseresultat 5-6 10 352 10 593

Resultat från finansiella poster

Resultat från finansiella poster 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande

resultatposter 11 120 120

Räntekostnader och liknande

resultatposter 12 -6 028 -7 129

Resultat efter finansiella poster 4 444 3 584

Bokslutsdispositioner

Lämnat koncernbidrag -10 -88

Förändring av avskrivningar utöver plan 10 19

Resultat före skatt 4 444 3 515

Skatt på årets resultat 26 -1 003 -775

Årets vinst 3 441 2 740
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NOT 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR 2

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 14 356 784 302 701

Mark 15 18 706 18 706

Maskiner, inventarier och fordon 16 254 261

Pågående nyanläggningar 17 4 121 25 267

379 865 346 935

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga aktier och andelar 18 10 10

Långfristiga fordringar 19 190 206

200 216

Summa anläggningstillgångar 380 06 347 151

Omsättningstillgångar

Varulager

Lager av förnödenheter 0 0

Kortfristiga fordringar

Hyresfordringar/kundfordringar 402 358

Fordran koncernföretag 530 286

Fordran intresseföretag 31 45

Skattefordran 1 440 1 875

Övr. kortfristiga fordringar 46 0

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 21 1 470 773

3 919 3 337

Kassa och bank 22 9 199 26 114

Summa omsättningstillgångar 13 118 29 451

Summa tillgångar 393 183 376 602

balansräkning

NOT 2016-01-01 2015-01-01

2 2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning

Hyresintäkter 3 85 637 81 442

Övriga intäkter 4 3 499 2 783

89 136 84 225

Rörelsens kostnader

Reparation- och underhållskostnader 7 -22 317 -24 409

Driftskostnader 8 -31 149 -28 416

Administration och andra

gemensamma kostnader 9 -10 980 -9 380

Fastighetsskatt -1 662 -1 374

Avskrivningar 10 -11 640 -10 053

Övriga rörelsekostnader -1 036 0

Summa rörelsens kostnader -78 784 -73 632

Rörelseresultat 5-6 10 352 10 593

Resultat från finansiella poster

Resultat från finansiella poster 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande

resultatposter 11 120 120

Räntekostnader och liknande

resultatposter 12 -6 028 -7 129

Resultat efter finansiella poster 4 444 3 584

Bokslutsdispositioner

Lämnat koncernbidrag -10 -88

Förändring av avskrivningar utöver plan 10 19

Resultat före skatt 4 444 3 515

Skatt på årets resultat 26 -1 003 -775

Årets vinst 3 441 2 740
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 23 3 340 3 340

Reservfond 4 840 4 840

8 180 8 180

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 102 320 101 080

Aktieägartillskott 0 0

Årets vinst 3 441 2 740

105 761 103 820

Summa eget kapital 113 941 112 000

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver 

plan maskiner, inventarier, fordon 143 153

Avsättningar

Avsatt till pensioner 24 0 432

Avsättning uppskjuten skatt 20 4 909 3 906

4 909 4 338

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25 252 000 237 000

252 000 237 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 210 9 207

Skulder till koncernföretag 3 171 136

Övriga kortfristiga skulder 344 530

Uppl. kostnader/Förutbetalda intäkter 25 1 954 6 306

Förutbetalda hyror 6 536 6 932

21 215 23 111

Summa eget kapital och skulder 393 183 376 602

Ställda säkerheter för skulder till 

kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 8 490 8 490

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Avsättningar    975  0

    975  0
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rapport över eget kapital
Hänvisning till gällande  

lag/regelverk K3 3 p.10

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TKR)

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Upp-

skrivnings 

fond

Reservfond Balanserad 

vinst eller 

förlust

Årets 

resultat

Summa 

eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 3 340 0 4 840 58 136 44 444 110 760

Disposition av föregående års resultat 44 444 -44 444 0

Årets resultat 2 740 2 740

Transaktioner med ägare:  

Utdelning - återbetalning aktieägartillskott -1 500 -1 500

Aktieägartillskott 0 0

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 -1 500 0 -1 500

Utgående balans per 31 december 2014 3 340 0 4 840 101 080 2 740 112 000

Aktiekapital 3 340 000 kr, 3 340 aktier á 

kvotvärde 1000 kronor.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Upp-

skrivnings 

fond

Reservfond Balanserad 

vinst eller 

förlust

Årets 

resultat

Summa 

eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2015 3 340 0 4 840 101 080 2 740 112 000

Disposition av föregående års resultat 2 740 -2 740 0

Årets resultat 3 451 3 451

Transaktioner med ägare:  

Utdelning - återbetalning aktieägartillskott -1 500 -1 500

Aktieägartillskott 0 0

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 -1 500 0 -1 500

Utgående balans per 31 december 2015 3 340 0 4 840 102 320 3 451 113 951

Aktiekapital 3 340 000 kr, 3 340 aktier á 

kvotvärde 1000 kronor.
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2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 4 444 3 584

Avskrivningar som belastat resultatet 11 640 10 053

Utrangeringar 0 0

Minskning av pensionsskuld -432 -11

Resultat vid försäljning av dotterbolag 0 0

Resultat vid försäljn/utrangering av materiella tillg 1 036 -562

Betald skatt 435 -680

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 17 123 12 384

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

         Ökning (-) / minskning (+) av förråd 0 0

         Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -1 017 -35

         Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -1 896 6 861

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 210 19 210

Investeringsverksamheten

Utbetalning för förvärv/ombyggnad av fastigheter -44 557 -68 923

Utbetalning för förvärv av mark 0 -1 211

Utbetalning för förvärv av inventarier -84 0

Förändring av långfristiga fordringar 16 300

Inbetalning från försäljning av fastigheter 0 958

Inbetalning från försäljning av fordon/inv 0 0

Inbetalning från försäljning av dotterbolag 0   0   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 625 -68 876

Finansieringsverksamheten

Återbetalning av aktieägartillskott -1 500 -1 500

Värdeöverföring -320 -320

Aktieägartillskott 149 149

Amortering -15 000 0

Nyupplåning -30 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 500 -1 671

Årets kassaflöde -16 915 -51 337

Likvida medel vid årets början 26 114 77 451

Likvida medel vid årets slut 9 199 26 114
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notförteckning

2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 4 444 3 584

Avskrivningar som belastat resultatet 11 640 10 053
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Minskning av pensionsskuld -432 -11

Resultat vid försäljning av dotterbolag 0 0

Resultat vid försäljn/utrangering av materiella tillg 1 036 -562

Betald skatt 435 -680

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 17 123 12 384

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

         Ökning (-) / minskning (+) av förråd 0 0

         Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -1 017 -35

         Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -1 896 6 861

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 210 19 210

Investeringsverksamheten

Utbetalning för förvärv/ombyggnad av fastigheter -44 557 -68 923

Utbetalning för förvärv av mark 0 -1 211

Utbetalning för förvärv av inventarier -84 0

Förändring av långfristiga fordringar 16 300

Inbetalning från försäljning av fastigheter 0 958

Inbetalning från försäljning av fordon/inv 0 0

Inbetalning från försäljning av dotterbolag 0   0   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 625 -68 876

Finansieringsverksamheten

Återbetalning av aktieägartillskott -1 500 -1 500

Värdeöverföring -320 -320

Aktieägartillskott 149 149

Amortering -15 000 0

Nyupplåning -30 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 500 -1 671

Årets kassaflöde -16 915 -51 337

Likvida medel vid årets början 26 114 77 451

Likvida medel vid årets slut 9 199 26 114

NOT 1 Allmän information                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Eksjöbostäder AB med organisationsnummer 556407-0521 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte 

i Eksjö. Företagets verksamhet omfattar förvaltning av fastigheter avsedda för kommunal verksamhet och 

att med hyresrätt upplåta lokaler för sådan verksamhet. Moderföretag i den största koncernen som Eksjö-

bostäder AB är dotterbolag till är Eksjö Stadshus AB, org.nr. 556111-3076, med säte i Eksjö.

NOT 2 Redovisningsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (“K3”).

Intäkter

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

intäkterna uppkommer.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 

avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

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

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

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 

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

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer 

mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 

NOT 2 Redovisningsprinciper forts

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 

i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar  av företagets likvida medel under räkenskapsåret. 

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
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Derivat och finansiell riskhantering

Säkring och ränterisk

Eksjöbostäder AB tillämpar säkringsredovisning i syfte att minska fluktuationer i resultat som en följd av 

säkring av ränterisker. Omvärdering sker ej av den säkrade posten om det finns en motsatt värdeförändring 

på säkringsinstrumentet.

Bolaget innehar ränteswappar för att säkra kassaflöden hänförligt till lån som löper med rörlig Vid kassa-

flödessäkring redovisas erlagd respektive erhållen ränta på säkringsinstrumentet i period som räntan på 

säkrade posten redovisas.

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

försäkringar, innebärande säkring av bolagets kassaflöde hänförligt  till lån löper med rörlig ränta. 

Ränteswappar innebärande att fast ränta swappas till rörlig ränta är fierade som verkligt värdesäkringar, 

innebärande säkring av ränterisken i lån som löper med ränta. Värdet av ränteswappar uppgår till -6 244 016 

kr (-6 440 687 kr).

Aktieägartillskott

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

tillskott som en ägare erhåller redovisas direkt i eget kapital. 

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

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

samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en 

obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre 

månader från tidpunkten för förvärvet. 

NOT 2 Redovisningsprinciper forts
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Materiella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den 

på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som 

en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten 

kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla 

övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i 

den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara 

väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, 

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

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

separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas 

i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

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

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad 

förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget 

ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa 

ändringar redovisas framåtriktat.

Byggnader:

Stomme & Grund 100 år

Stomkompletteringar/innerväggar 50 år

Värme ,sanitet 40 år

El 40 år

Inre ytskikt och vitvaror 15 år

Fasad 50 år

Fönster 50 år

Yttertak 40 år

Ventilation 25 år

Hiss 25 år

Styr- och övervakning 15 år

Restpost 50 år
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Utgifter för löpande underhåll och reparationer ska redovisas som kostnad. Åtgärder med bedömd för-

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

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

Avseende inventarier gäller enligt Skatteverkets rekommendation 0,5 basbelopp, dvs 22 200 kr, som nedre 

gräns för aktivering. 

Värdering av aktier och andelar
Aktierna är bokförda till anskaffningsvärdet.

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

Skulderna är bokförda till anskaffningsvärdet.

Ersättningar till anställda

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

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

klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har avgiftsbestämda 

pensionsplaner, förutom för en tidigare anställd. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Låneutgifter

Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. 

NOT 3 Uppgift om inköp och 
försäljning inom sam-
ma kommunkoncern

2016 2015

Inköp 23% 36%

Bostäder 11% 11%

NOT 4 Hyresintäkter 2016 2015

Bostäder 70 385 66 412

Bonus/rabatter 

bostäder

-2 376 -2 415

Lokaler 6 343 5 535

Bonus/rabatter lokaler 0 0

Bränsleavgifter 11 285 10 950

Övrigt 0 960

85 637 81 442

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

· Kostnadsföring - Reparationer och löpande underhåll

· Aktivering/investering – Anläggningstillgång byggnad  
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NOT 6 Medelantal anställda 2016 2015

Medelantal Medelantal

anställda anställda

Män 18 21

Kvinnor 11 10

29 31

NOT 7 Löner, ersättningar  
och sociala kostnader

2016 2015

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 189 1 130

varav pensionskostnader 212 220

Summa styrelsen och VD 1 401 1 350

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 10 975 10 697

Pensionskostnader 754 695

Summa övriga anställda 11 729 11 392

Sociala kostnader 4 258 4 074

Summa styrelsen och övriga 17 388 16 816

Styrelsen består av 1 kvinna samt 6 män.

Vid uppsägning från bolaget har VD uppsägningstid med 12 månader samt 

avgångsersättning motsvarande tolv månadslöner. Avgångsersättning utgår ej om VD 

 erhåller lön från annan arbetsgivare.

NOT 5 Övriga intäkter 2016 2015

Övriga avgifter 

(hushållsel, internet 

m.m)

1440 777

Bokföringsmässig 

vinst vid försäljning

av inventarier/fas-

tigheter

16 562

Sålda tjänster 2 043 1 444

3 499 2 783
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NOT 8 Reparation- och underhållskostnader 2016 2015

Lägenhetsunderhåll 12 619 13 132

Löpande underhåll 9 698 11 277

22 317 24 409

NOT 9 Driftskostnader 2016 2015

Fjärrvärme 10 727 9 965

El 2 383 2 054

Vatten/avlopp 4 254 3 413

Försäkringar 285 312

Kabel TV, internet 1 260 1 248

Sophämtning, renhållning 2 227 2 195

Snöröjning 135 103

Personalkostnader 4 627 4 457

Uttagsskatt 952 894

Fordon och maskiner 802 1 484

Övrigt 3 498 2 291

31 150 28 416

NOT 10 Revisorns arvode och kostnadsersättning 2016 2015

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 44 44

Summa arvoden 44 44

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet inne-

fattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens förvaltning samt arvode för 

revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Lägenhetsunderhåll är underhåll som är koncentrerat till hyresgästernas lägenheter, det vill säga 

tapetsering, byte av köksinredning, ommålning, byte av vitvaror etc.

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

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

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

Planerat underhåll redovisas som investeringar fr o m räkenskapsåret 2014
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NOT 11 Avskrivningar 2016 2015

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 11 549 9 945

Maskiner, inventarier och fordon enligt plan 91 108

Summa avskrivningar 11 640 10 053

NOT 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2016 2015

Ränteintäkter 68 54

Återbäring 52 66

Summa 120 120

NOT 13 Räntekostnader och liknande resultatposter 2016 2015

Räntekostnader   5 079 6 181

Borgensavgift 949 948

6 028 7 129

NOT 14 Förvaltningsfastigheter 2016-12-31 2015-12-31

Ingående ackum anskaffningsvärden 432 883 388 018

Inköp 66 665 44 865

Utrangering -1 794 0

Försäljning 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 497 754 432 883

Ingående ackum avskrivningar enligt plan -130 181 -120 237

Försäljning 758 0

Årets avskrivningar enligt plan -11 547 -9 944

Utg ackumulerade avskrivningar -140 970 -130 181

Utgående redovisat värde 356 784 302 702

Under 2016 har inga fastigheter förvärvats eller sålts.     

Hela fastighetsbeståndets yta uppgår till 97 256 kvadratmeter.     

Detta innebär att marknadsvärdet för hela fastighetsbeståndet uppgår till ca 606 mkr.  
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NOT 15 Mark 2016-12-31 2015-12-31

Ingående ackum anskaffningsvärden 18 706 17 996

Inköp 0 1 211

Försäljningar 0 -501

Utgående ackum anskaffningsvärden 18 706 18 706

Utgående redovisat värde 18 706 18 706

NOT 16 Maskiner, inventarier och fordon 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 499 4 499

Inköp 84 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 583 4 499

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -4 238 -4 130

Försäljningar/utrangeringar 0

Årets avskrivningar enligt plan -91 -108

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 329 -4 238

Utgående redovisat värde 254 261

NOT 17 Pågående nyanläggningar 2016-12-31 2015-12-31

Ingående redovisat värde 25 267 1 021

Omklassificeringar -21 146 -21 500

Investeringar 0 45 746

Utgående redovisat värde 4 121 25 267

NOT 18 Övriga aktier och andelar 2016-12-31 2015-12-31

10 st aktier i Eksjö.nu AB 10 10

10 10

Aktierna är bokförda till anskaffningsvärdet.

Bolaget har insatskapital i Husbyggnadsvaror HBV förening med nominellt

värde 40 tkr. Bokfört värde för detta insatskapital uppgår till 0 kr.
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NOT 19 Långfristiga fordringar 2016-12-31 2015-12-31

Tillgodohavande HBV

Tillgodohavande vid årets ingång 206 506

Årets återbäring mm -16 -300

Tillgodohavande vid årets utgång 190 206

NOT 20 Uppskjuten skatteskuld 2016-12-31 2015-12-31

Uppskjuten skatteskuld avseende

temporära skillnader -6 601 -4 565

Uppskjuten skattefordran avseende

underskottsavdrag 1 692 659

Uppskjuten skatteskuld -4 909 -3 906

Uppskjuten skatteskuld vid årets ingång 3 906 3 131

Uppskjuten skatteskuld vid årets utgång -4 909 -3 906

Årets förändring av uppskjuten skatt -1 003 -775

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

vinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Företaget har underskotts-

avdrag motsvarande 7 408 tkr 

 

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

NOT 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda kostnader 1 215 557

Upplupna intäkter 255 216

1 470 773

NOT 22 Kassa och bank 2016-12-31 2015-12-31

Likvida medel 3 7

Koncernkonto 9 196 26 107

9 199 26 114

Kreditlimit koncernkonto 35 000 15 000
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NOT 23 Aktiekapital

3340 aktier med kvotvärde 1000 kronor   

NOT 24 Avsatt till pensioner 2016-12-31 2015-12-31

Skuld enligt beräkning från KPA 0 432

Enligt uppgift från KPA har bolaget inte längre  

någon pensionsskuld     

NOT 25 Långfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31

Amorteringar inom 2-5 år 0 237 000

Amorteringar efter 5 år 252 000 0

252 000 237 000

Skulder till kreditinstitut 252 000 237 000

252 000 237 000

Limit avseende checkräckningskredit uppgår till 35 000 tkr.

NOT 26 Upplupna kostnader 2016-12-31 2015-12-31

Räntor 996 1 655

Löner 410 323

Sociala avgifter 443 633

Avkastningsskatt, löneskatt 0 0

Investeringsprojekt 0 723

Övrigt 105 2 972

1 954 6 306

NOT 27 Skatt på årets resultat 2016-12-31 2015-12-31

Förändring uppskjuten skatt -1 003 -775

-1 003 -775

Avstämning årets skattekostnad 2016 2015

Resultat före skatt 4 444 3 515

Skatt beräknad med skattesats 22 % -978 -773

Ej avdragsgillt -25 -4

Ej skattepliktigt 0 2

Årets skattekostnad -1 003 -775

34



NOT 23 Aktiekapital

3340 aktier med kvotvärde 1000 kronor   

NOT 24 Avsatt till pensioner 2016-12-31 2015-12-31

Skuld enligt beräkning från KPA 0 432

Enligt uppgift från KPA har bolaget inte längre  

någon pensionsskuld     

NOT 25 Långfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31

Amorteringar inom 2-5 år 0 237 000

Amorteringar efter 5 år 252 000 0

252 000 237 000

Skulder till kreditinstitut 252 000 237 000

252 000 237 000

Limit avseende checkräckningskredit uppgår till 35 000 tkr.

NOT 26 Upplupna kostnader 2016-12-31 2015-12-31

Räntor 996 1 655

Löner 410 323

Sociala avgifter 443 633

Avkastningsskatt, löneskatt 0 0

Investeringsprojekt 0 723

Övrigt 105 2 972

1 954 6 306

NOT 27 Skatt på årets resultat 2016-12-31 2015-12-31

Förändring uppskjuten skatt -1 003 -775

-1 003 -775

Avstämning årets skattekostnad 2016 2015

Resultat före skatt 4 444 3 515

Skatt beräknad med skattesats 22 % -978 -773

Ej avdragsgillt -25 -4

Ej skattepliktigt 0 2

Årets skattekostnad -1 003 -775

EKSJÖ DEN 22 FEBRUARI 2017

Rolf Abelsson 

Ordförande

Sten Eriksson

Vice ordförande

Per-Olof Bjarnbäck

Peter Lindholm Malin Jakobsson Lars Kyhlberg

Ulf Björlingson Maria Lund 

VD

Min revisionsberättelse har lämnats den        februari 2016

Pernilla Rehnberg

Auktoriserad revisor

underskrifter

35



 

         

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Eksjöbostäder AB 
organisationsnummer 556407-0521 
 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Eksjöbostäder AB för räkenskapsåret 2016-01-01 - 
2016-12-31.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Eksjöbostäder 
ABs 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. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till Eksjöbostäder AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
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 till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina 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 mina 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 jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag 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 mina 
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. 

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

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

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag 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. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina 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. 
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 utvärderar jag 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. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Eksjöbostäder AB för 
räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till Eksjöbostäder AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
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 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt 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, eller 

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
mitt 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 jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Jönköping 2017-02-21 

 

 

 

Pernilla Rehnberg 
Auktoriserad revisor 
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Fastighet Komministern

Till årsstämman i  

Eksjöbostäder 

org. nr. 556407-0521 

Till kommunfullmäktige i Eksjö kommun 
 
Granskningsrapport för år 2016  

 
Jag av fullmäktige i Eksjö kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Eksjöbostäder AB:s 
verksamhet.  
  
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter, kommunala ändamål och befogenheter som 
gäller för verksamheten.   
  
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av 
års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  
  
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och prövning.  
 
Jag har genomfört en särskild granskning av bolagets upphandlingsrutiner. Granskningen 
visar tydliga brister där bolagets styrning inte hanteras på ett ändamålsenligt sätt samt att den 
interna kontrollen inte är tillräcklig. 
 
Sammantaget gör jag bedömningen att det finns brister i bolagets interna kontroll. 
 
 
 
 
 
Eksjö, 2017-02-22  

  
  

  
Per Ihse    
Lekmannarevisor      
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»Nöjda kunder och stolta  medarbetare som 
i samarbete utvecklar moderna, välskötta, 
kostnadseffektiva och miljövänliga fastig-
heter som är en tillgång för ägaren och  
bidrar till tillväxt i Eksjö kommun«

AFFÄRSIDÉ
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