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ningen, detta efter inrangeringsförhandlingar med 

de fackliga organisationerna. Lokalvårdsorganisatio-

nen består av en lokalvårdschef och 38 lokalvårdare 

som ser till att verksamhetslokalerna är städade och 

rena. Här hoppas jag att vi kan utveckla lokalvården 

för att den personalen ska känna sig stoltare över 

sitt viktiga arbete och att arbetsmiljön ska vara den 

bästa.

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 kun-

skaper – 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

FÖRÄNDRING OCH FRAMTIDSTRO

2016 har varit mitt första hela år och det har 
varit väldigt händelserikt. Vi har levererat 
Galaxens och Hults förskola. Galaxen har tre 
avdelningar till som ska färdigställas under 
2017, men Barn- och ungdomssektorn har haft 
invigning av lokalerna som är färdigställda så 
här långt.

Förfrågningsunderlag för om- och tillbyggnad av 

Prästängsskolan har tagits fram tillsammans med 

Barn- och ungdomssektorn. Här blev beslutet att 

gör en större tillbyggnad än vad som planerats från 

början, vi bygger lokaler som ska hålla på lång sikt 

och som blir bra arbetsmiljö för personal och elever. 

Mariebergs särskilda boende har fått en ny dagverk-

samhet samt att Palmbergska villan, som ligger vid 

Almgården, har i slutet av året påbörjats byggas om 

till HBV hem.

Vår personal som arbetar med installationer ge-

nomför kontinuerligt förbättringar när det gäller 

energieffektiviseringar; 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.

INRE OCH YTTRE TEAM
Ett omorganisationsarbete inom fastighetsdrift 

påbörjades i september och den nya organisationen 

började rullas igång januari 2017. Den nya organisa-

tionen består av två team, ett som sköter den yttre 

skötseln och ett team som ansvarar för den inre 

skötseln. Vi har en gemensam felanmälan för båda 

fastighetsbolagen, EBO/EKFAB. Vårt mål är att skapa 

en funktionsorienterad organisation, detta för att 

skapa mindre sårbarhet och större kontroll på vad 

vi levererar. Det är viktigt att vi har kontroll på att vi 

följer alla lagar och krav. Förändringen av organisa-

tionen är en del för att klara certifieringen i ISO 9001 

och 14001, målet är till sommaren 2018. Certifierings- 

arbetet 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 

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 upp-

handlingar identifierades ett antal brister. Vi har tagit 

till oss kritiken, och hade redan innan rapporten, 

påbörjat ett arbete med framtagning av en inköps-

handbok med rutiner samt en delegations- och 

attestinstruktion.

UTVECKLA LOKALVÅRDEN
Beslut om att överflytta Lokalvårdsorganisationen 

från Eksjö kommun till Eksjö Kommunfastigheter 

togs kvartal ett och kvartal tre skedde överflytt- 

Vi som
hjälper dig!Det kan vara olika fastighets-värdar eller fastighetstekniker som hjälper dig med fel- anmälan beroende på vad som ska fixas. 

Med start den 1 januari 2017 gör vi det enklare för dig som 
hyresgäst att göra en felanmälan till Eksjöbostäder och Eksjö 

kommunfastigheter. Din anmälan gör du antingen via telefon 

eller vår hemsida. 
Din felanmälan tas emot av två teamledare som fördelar uppdragen till två olika team; ett 

som arbetar med den yttre miljön och ett som arbetar med den inre miljön. Det innebär 

att det kan bli olika fastighetsvärdar och fastighetstekniker som kommer hem till dig för 

att åtgärda eventuella fel. Alla våra medarbetare har personallegitimation som de kan visa 

upp för dig. 
Målet med de nya rutinerna för felanmälan är att vi ska kunna hjälpa dig snabbare och 

mer effektivt. Har du frågor eller funderingar kring detta kan du läsa mer på vår hemsida. 

Nya vägar för felanmälan

Nya vägar till felanmälan
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STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
OCH REVISORER: 
Håkan Dufva, Eksjö, ordförande 

Sten Eriksson, Eksjö, vice ordförande 

Per-Olof Bjarnbäck,  Eksjö 

Rolf Abelsson, Eksjö 

Lars Kyhlberg, Mariannelund 

Malin Jakobsson, Eksjö 

Peter Lindholm, Mariannelund

SUPPLEANTER:
Martin Grubb, Hult 

Mats Danielsson, Eksjö 

Lars Aronsson, Eksjö 

Ulf Björlingson, Eksjö 

Britt-Marie Palm, Eksjö 

Inger Axelsson, Eksjö 

Leif Fransson, Eksjö

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:
Maria Lund

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden och ordinarie årsstämma. Revisor är auktoriserad 

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

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

Styrelsen och verkställande 
direktören för Eksjö Kommun
fastigheter AB avger härmed 
årsredovisning för perioden 
20160101 – 20161231.

Östanågymnasiet, Eksjö Styrelsen, Eksjö Kommunfastigheter AB

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

6 7



Östanåsskolan

Olsbergs arena

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING
Bolagets huvudsakliga verksamhet är att förvalta fastigheter avsedda för kommunal verksamhet 

och att med hyresrätt upplåta lokaler för sådan verksamhet, totalt 91 620 kvm.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- 

och likställighetsprinciperna främja lokalförsörjningen för den kommunala verksamheten samt  

att genom ett optimalt resursutnyttjande svara för en effektiv fastighetsförvaltning.

Uppdrag avseende installationsunderhåll, byggunderhåll, projektledning, 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 14 tkr (föreg. år 870 tkr).

Under 2016 har bolaget haft hyresintäkter och andra intäkter från kommunen, netto uppgående 

till 56 225 tkr (föreg. år 45 958 tkr). 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget ägs från och med 2005-12-31 av Eksjö Stadshus AB, organisationsnummer 556111-3076 

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

ÄGARSTYRNING
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1§ kommunallagen (KL) uppsiktsplikt över kommunal verk-

samhet 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 

• Ett nytt arbetssätt att identifiera Sektorernas investeringsbehov har påbörjats. Tillsammans tittar 

vi på ett övergripande behov för hela kommunen, tar fram en finansieringsplan. Denna plan 

är sedan underlag till Eksjö kommuns budgetarbete. När Sektorerna fått finasiering så läggs en 

beställning till EKFAB på utförande.

• Eksjö kommun har under året påbörjat köp av Facility mangement, fastighetsanknutna tjänster. 

Bolaget kommer att utveckla konceptet framöver för att kunna erbjuda kommunen fler tjänster 

som det finns behov av.

• Galaxens förskola invigdes. Kvartstår tre avdelningar att färdigställa under 2017.

• Förslag på om- och tillbyggnad av Prästängsskolan för 50 Msek godkändes av Kommun- 

styrelsen.

• Bolaget har fått aktieägartillskott på 12 650 tkr för Galaxens förskola, Hults förskola,  

Palmbergska villan och ny lokal i Nannylund.

• 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, mejl-adress 

samt formulär på hemsidan för våra kunder att använda 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 skötsel. För att leda 

arbetsplaneringen och inköp i teamen har två teamledare tillsatts. Bolaget skapar en funktions- 

orienterad organisation som är mindre sårbar.
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UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT

2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning, tkr 59 171 53 131 57 169 54 366 55 692

Årsarbetare, st 59 15 15 15 14

Resultat efter finansiella, tkr 1 550 1 682 2 455 1 463 856

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

Balansomslutning 342 922 339 219 345 444 343 847 302 043

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%.

PERSONAL
Bolaget har anställt en driftchef, en utvecklingsledare samt en ny ekonomichef under 2016. Eksjö 

kommuns lokalvårdsorganisation flyttades över till EKFAB 8 augusti, 39 nya medarbetare. 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 Nannylundsområdet av Itolv. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Bolaget arbetar med att kartlägga alla processer, rutiner och checklistor. 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 kom-

mer få mer utbildning i användandet. Detta för att säkerställa vår digitala hantering av arbetsordrar.

En ny process för fastighetsgenomgång/fastighetssyn påbörjas 2017. Detta ska resultera i en tydlig 

underhållsplan per fastighet där tid och kostnader framgår samt även vem som bekostar de olika 

åtgärderna.

Årets resultat och ekonomiska ställning per 31 december 2016 framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkning. Alla belopp i denna årsredovisning redovisas i tkr om ej annat anges. 

Verksamheten har enligt styrelsens uppfattning uppfyllt bolagsordningens § 4.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Skatteverket har inte medgivit oss att göra skatteavdrag på den ränta som Kommunfastigheter 

betalar på lånet till Eksjö kommun. En överklagan har lämnas in till förvaltningsrätten, en skattejurist 

har anlitats. Eksjö Kommunfastigheter arbetar tillsammans med Eksjö Kommun i detta ärende. Två 

yttrande är inlämnade till förvaltningsrätten under 2016, utslag väntas under 2017.Skatteffekten av 

detta är beaktad i årets resultatsräkning.

 

Förslag till resultatdisposition (kr)

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst 41 969 101

Årets vinst 381 153

42 350 254

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:

I ny räkning balanseras 42 350 254

42 350 254

Kullalyckans förskola
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Galaxens förskola
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NOT NR 20160101 20150101

2 20161231 20151231

Nettoomsättning: 3

Hyresintäkter 47 421 48 320

Övriga intäkter 4 11 750 4 811

Summa nettoomsättning 59 171 53 131

Fastighetskostnader:

Reparations- och underhållskostnader 5 -11 526 −13 408

Driftskostnader 6 -15 777 −10 029

Administration och andra

gemensamma kostnader 7 -8 429 −6 395

Fastighetsskatt -343 −306

Utrangeringar 12-13 -402 0

Avskrivningar 12-13 -13 812 −13 749

Summa fastighetskostnader -50 289 −43 887

Rörelseresultat 8-9 8 882 9 244

Ränteintäkter 0 2

Räntekostnader 10 -7 332 −7 564

Resultat efter finansiella poster 1 550 1 682

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivning utöver plan 14 9

Resultat före skatt 1 564 1 691

Skatt på årets resultat 11 -1 183 −1 250

Årets resultat 381 441

NOT 20161231 20151231

TILLGÅNGAR 2

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 12 322 357 314 083

Maskiner, inventarier och fordon 13 308 295

Pågående nyanläggningar 14 9 192 4 008

331 857 318 386

Summa anläggningstillgångar 331 857 318 386

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 56 19

Fordringar hos koncernföretag 1 122 311

Fordran hos intresseföretag 48 31

Skattefordran 205 583

Övriga kortfristiga fordringar 3 077 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 2 343 1 316

6 851 2 260

Koncernkonto Eksjö kommun 16 4 214 18 573

Summa omsättningstillgångar 11 065 20 833

Summa tillgångar 342 922 339 219
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TKR)

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2015 5 000 0 26 990 1 888 33 878

Disposition av föregående års resultat 1 888 -1 888 0

Årets resultat 441 441

Utgående balans per 31 dec 2015 5 000 0 28 878 441 34 319

Aktiekapital 5 000 000 kr, 5 000 aktier á 

kvotvärde 1 000 kronor.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2016 5 000 0 28 878 441 34 319

Disposition av föregående års resultat 441 -441 0

Aktieägartillskott 12 650 12 650

Årets resultat 381 381

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

Aktiekapital 5 000 000 kr, 5 000 aktier á 

kvotvärde 1 000 kronor.

EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 20161231 20151231

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (5 000 aktier med kvotvärde 5 000 5 000

1 000 kronor) 17 5 000 5 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 41 969 28 878

Årets resultat 381 441

42 350 29 319

Summa eget kapital 47 350 34 319

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 18 141 156

141 156

Avsättningar

Avsättning uppskjuten skatt 19 5 135 3 981

5 135 3 981

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 160 700 170 700

Lån från Eksjö kommun 20 96 110 101 110

Övriga långfristiga skulder 20 8 000 10 000

264 810 281 810

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder 20 7 000 2 000

Leverantörsskulder 13 201 2 320

Skulder koncernföretag 580 111

Övriga kortfristiga skulder 416 754

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 4 289 13 768

25 486 18 953

Summa eget kapital och skulder 342 922 339 219

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 550 1 682

Vinst vid avyttring av inventarier/fastigheter -15 0

Förlust vid avyttring inventarier/fastigheter 0 47

Avskrivningar som belastat resultatet 13 812 13 749

Utrangeringar 402 0

Under året betald skatt 348 −368

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 16 097 15 110

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

         Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -4 970 448

         Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 1 533 −7 159

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 660 8 399

Investeringsverksamheten

Utbetalning för förvärv av fastigheter/pågående nyanläggning -27 580 −16 391

Försäljning av fastigheter 0 21 800

Försäljning av inventarier 15 0

Utbetalning för förvärv av inventarier -104 −120

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 669 5 289

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån -12 000 −2 000

Återbetalning amortering  0 0

Erhållet aktieägartillskott  12 650 1 250

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 650 −750

Årets kassaflöde -14 359 12 938

Likvida medel vid årets början 18 573 5 635

Likvida medel vid årets slut 4 214 18 573

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

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

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

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

den största koncernen som Eksjö Kommunfastigheter AB är dotterföretag till är Eksjö Stadshus AB, 

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

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

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

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

intäkterna uppkommer.

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

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.

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.
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NOT 2 Redovisningsprinciper forts.

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

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

fattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Derivat och finansiell riskhantering 

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

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

motsatt värdeförändring på säkringsinstrument.

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

Vid kassaflödessäkring redovisas erlagd respektive erhållen ränta på säkringsinstrumentet i samma 

period som räntan på säkrade posten redovisas. 

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

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

löper med rörlig ränta. Ränteswappar innebärande att fast ränta swappas till rörlig ränta är identifie-

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

Värdet av ränteswappar uppgår till -4 795 951 kr (-5 788 620 kr).

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

Aktieägartillskott som en ägare erhåller redovisas direkt i eget kapital. 

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

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

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

inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 

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

förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående års 

balansdag. I samband med att ny ekonomichef tillträtt under kvartal 4 har ett antal stickprov av 

komponentredovisningen genomförts och arbetet att se över nyttjande perioder och fördelning av 

fastigheternas restvärden per komponent. Eventuella effekter av det kommande arbetet kommer att 

redovisas under 2017.

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 anlägg-

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

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

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att 

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

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

restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Byggnader
Stomme & Grund 100 år
Stomkompletteringar/innerväggar 40 år
Värme, sanitet, sprinklers 40 år
El 40 år
Storköksutrustning 12 år
Inre ytskikt 15 år
Fasad 50 år
Fönster 40 år
Yttertak 40 år
Ventilation 25 år
Hiss 25 år
Styr- och övervakning, larm 10 år
Utomhusmiljö 20 år
Restpost 50 år
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Avseende om- och tillbyggnad av verksamhetsfastighet ska klassificering ske enligt nedanstående 

kategorier:

• Kostnadsföring - Reparationer och löpande underhåll

• Aktivering/investering - Byggnadsinventarier

• Aktivering/investering - Anläggningstillgång byggnad

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

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

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

Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt 

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

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

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

Vid blandad användning sker en proportionering på verksamheten respektive byggnadens allmänna 

användning. 

Avseende (byggnads-)inventarier gäller enligt Skatteverkets rekommendation 0,5 basbelopp, dvs 

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

längden på hyresavtalet vara en vägledning.

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

Skulderna är bokförda till anskaffningsvärdet.

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

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

avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 

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

till anställda.

Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. 

NOT 3 Uppgift om inköp och försäljning inom samma kommunkoncern 2016 2015

Inköp 18% 19%

Försäljning 95% 91%

NOT 4 Övriga intäkter 2016 2015

Fastighetsskötsel 1 601 1 690

Sålda konsulttjänster 1 808 1 023

Försäljning lokalvård 6 177 0

Upplåtelse av reklamrättighet 2 000 2 000

Aktiverat arbete för egen räkning 164 98

11 750 4 811

NOT 5 Reparations- och underhållskostnader 2016 2015

Löpande underhåll 11 526 13 408

Planerat underhåll 0 0

11 526 13 408

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 utgörs av investeringar fr o m räkenskapsåret 2014.

NOT 6 Driftskostnader 2016 2015

Fjärrvärme 191 360

El 242 298

Vatten 18 66

Köpt snöröjning 253 240

Försäkringar 412 422

Serviceavtal 20 98

Köpt fastighetsskötsel, konsulttjänster 1 459 1 180

Personalkostnader 4 574 3 992

Fordon och maskiner 729 771

Lokalhyra 248 149

Kostnad för såld lokalvård 5 943 0

Övrigt 1 688 2 453

15 777 10 029
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NOT 7 Revisorns arvode och kostnadsersättning 2016 2015

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 27 27

Summa arvoden 27 27

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

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

rådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

NOT 8 Medelantal anställda 2016 2015

Män 17 13

Kvinnor 42 2

59 15

NOT 9 Löner, ersättningar och sociala kostnader 2016 2015

Styrelsen:

Ersättningar 177 226

varav sociala kostnader 42 54

177 226

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 11 017 6 561

Pensionskostnader 1 317 831

12 334 7 392

Sociala kostnader 3 465 2 187

Summa styrelsen och övriga 15 976 9 805

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

köps från Eksjöbostäder AB.

NOT 10 Räntekostnader och liknande kostnader 2016 2015

Räntekostnader 3 919 4 151

Räntekostnader, Eksjö kommun 2 730 2 730

Borgensavgift 683 683

7 332 7 564

NOT 11 Skatt på årets resultat 2016 2015

Aktuell skatt -29 0

Förändring uppskjuten skatt -1 154 −1 250

Skatt på årets resultat -1 183 −1 250

Avstämning årets skattekostnad 2 016 2 015

Resultat före skatt 1 564 1 691

Skatt beräknad med skattesats 22% -344 −372

Ej avdragsgillt/skattepliktigt -231 −376

Ändring av tidigare års taxering -608 −502

Årets skattekostnad -1 183 −1 250

NOT 12 Förvaltningsfastigheter 20161231 20151231

Ingående ackum anskaffningsvärden 0 409 267

Omklassificering 22 396 30 648

Försäljningar/utrangeringar -980 −30 960

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 416 408 955

Ingående ackum avskrivningar enl plan 0 −90 318

Försäljningar och utrangeringar 578 9 113

Årets avskrivningar enligt plan -13 720 −13 667

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 142 −94 872

Utgående redovisat värde 8 274 314 083

varav anskaffningsvärde för mark 15 606 15 606

Upplysningar avseende verkligt värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt, och uppgifterna  

kan inte tas fram utan oskälig kostnad.
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NOT 13 Maskiner, inventarier och fordon 20161231 20151231

Ingående ackum anskaffningsvärden 0 491

Inköp 104 120

Försäljningar/utrangeringar -24 −24

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 80 587

Ingående ackum avskrivningar enl plan 0 −234

Försäljningar/utrangeringar 24 24

Årets avskrivningar enligt plan -91 −82

Utgående ackumulerade avskrivningar -67 −292

Utgående redovisat värde 13 295

NOT 14 Pågående nyanläggningar 20161231 20151231

Ingående redovisat värde 0 18 263

Investeringar 27 580 16 393

Omklassificeringar -22 396 −30 648

Utgående redovisat värde 5 184 4 008

NOT 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20161231 20151231

Förutbetalda kostnader 2 343 1 316

NOT 16 Koncernkonto Eksjö kommun 20161231 20151231

Koncernkonto 4 214 18 573

4 214 18 573

Kreditlimit koncernkonto 15 000 15 000

NOT 17 Aktiekapital 2016 2015

5000 aktier med kvotvärde 1000 kronor  

NOT 18 Obeskattade reserver 20161231 20151231

Ackumulerade överavskrivningar 141 156

141 156

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 34 34

NOT 19 Uppskjuten skatteskuld 20161231 20151231

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader -5 135 −4 514

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 0 533

Uppskjuten skatteskuld -5 135 −3 981

Uppskjuten skatt vid årets ingång 3 981 2 731

Redovisat som årets skattekostnad 0 0

Uppskjuten skatt vid årets utgång -5 135 −3 981

Årets förändring av uppskjuten skatt -1 154 −1 250

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

baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat.  

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

 NOT 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20161231 20151231

Upplupna löner 840 840

Upplupna sociala avgifter  802 802

Upplupen löneskatt 323 323

Upplupna räntekostnader 439 439

Förutbetalda hyror  1 163 1 163

Övriga upplupna kostnader 722 722

4 289 4 289

NOT 22 Ställda säkerheter    

Bolaget har inga ställda säkerheter  

NOT 23 Eventualförpliktelser  

Bolaget har inga eventualförpliktelser

NOT 24 Väsentliga risker

NOT 25 Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst 41 969 101

Erhållet koncernbidrag från Eksjö Stadshus AB 381 153

Efter skatt 42 350 254

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande: 42 350 254

I ny räkning balanseras 42 350 254

Förändringsarbetet inom bolaget, 

ny organisation och certifieringsarbetet
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org. nr. 556667-8230

Till kommunfullmäktige i Eksjö kommun 

Granskningsrapport för år 2016  

Jag av fullmäktige i Eksjö kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Eksjö 
Kommunfastigheter 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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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Eksjö Kommunfastigheter AB 
organisationsnummer 556667-8230 
 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Eksjö 
Kommunfastigheter 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 Eksjö 
Kommunfastigheter 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 Eksjö Kommunfastigheter 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 Eksjö Kommunfastigheter 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 Eksjö Kommunfastigheter 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 om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Jönköping 2017-02-21 

 

 

 

Pernilla Rehnberg 
Auktoriserad revisor 
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