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Ny webbsida
Karlskronahem.se har fått ett nytt fräscht  
utseende och är nu anpassad för mobil och 
surfplatta. Med tydligare information och 
kortare texter blir det enklare att navigera 
och hitta det du söker.
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Styrelsen och verkställande direktören för AB Karlskronahem 
org. nr 556114–6662, avger härmed årsredovisning för verk-
samhetsåret 1/1-31/12 2017. Företaget är anslutet till Fastigo 
Arbetsgivarorganisation samt SABO (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag).

ÄGARFÖRHÅLLANDE 
AB Karlskronahem ingår i Karlskrona kommuns äkta koncern 
som ett helägt dotterbolag till AB Karlskrona Moderbolag 
(org. nr 556291–9877), vars säte är i Karlskrona. AB Karlskrona 
Moderbolag upprättar koncernredovisning.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Uppdraget från ägaren grundar sig på bolagsordning, ägar- 
direktiv, mål och policybeslut som antagits av kommunfull-
mäktige. Kommunen godkänner också investeringsbudgeten 
och internkontrollplanen. 

Bolaget upprättar också en affärsplan som ska godkännas 
av moderbolaget och ett måldokument som kontinuerligt 
uppdateras. Ny affärsplan är under framtagande.

Bolagets uppdrag kan enklast beskrivas som affärsmässig 
samhällsnytta och strukturen i styrdokumenten innebär en 
hållbar utveckling för bolaget avseende ekonomi, ekologi 
och socialt.

AB Karlskronahem har utvecklats affärsmässigt och 
uppfyllt ägardirektivens kravställningar avseende hållbar 
ekonomisk utveckling, vilket framgår av den positiva ut-
veckling av resultat, soliditet, uthyrningsgrad och underhåll 
som framgår nedan.

 Vad avser ekonomiskt hållbar utveckling är resultat- 
utvecklingen positiv samtidigt som underhållsnivån varit 
hög i fastighetsbeståndet. Till skillnad från tidigare har 
Karlskronahems fastighetsunderhåll de senaste åren legat  
på eller över riksgenomsnittet i SABOs statistik. Lokal- 
uthyrningen har en utveckling som präglas av långsiktiga, 
stabila hyresgäster. Under året har beslut tagits av styrelsen 
i AB Karlskronahem avseende försäljningar av fastigheter. 
Försäljningarna ska enligt tidplan verkställas under 2018. 
Under året har två projekt inom nyproduktion uppstartats 
med 22 respektive 75 lägenheter. Ett tredje projekt med  
35 lägenheter har under senare delen av året annonserats för 
upphandling. Utöver detta har 12 nya lägenheter tillskapats 
i befintligt bestånd via ombyggnation. 

Samarbetet med kommunen för lokaloptimering innebär 
hållbar ekonomisk utveckling även på koncernnivå. De 
ekonomiska nyckeltalen utvecklas positivt och i enlighet 
med ägardirektiven.

Ekologiskt hållbar utveckling fortsätter att prägla nyproduk-
tionen samt underhålls- och investeringsinsatserna. Solenergi 
sänker volymen inköpt energi. Under 2017 har Karlskronahem 
haft cirka 250 kW installerad kapacitet för solgenererad el.  

Utöver detta produceras varmvatten med solpaneler på flera 
fastigheter. I början av 2017 sattes solcellsanläggningen på 
Hammarbygården i drift.

Flera miljörum har genomgått ombyggnad/renovering. 
Totalt har fyra miljörum enligt ny standard baserad på den 
utredning som gjordes 2015/16 skapats under 2017.

 
 
Socialt uthållig utveckling utgör en del av den affärsmässiga 
samhällsnyttan. Samarbetet med kommunen omfattar 
bostadsförsörjning generellt, men också i särskilda sam-
arbeten bland annat uthyrning, byggnation och planering 
av särskilda boenden och boenden nischade mot äldre. 
Under 2017 har ett boende för 65+ omfattande åtta lägen-
heter färdigställts på Benabacken i Nättraby. 

I samarbete med föreningslivet har verksamhet för barn 
och unga bedrivits, bland annat genom samarbeten med 
Hyresgästföreningen och Mellanstadens Folkets Hus och 
Parker, med verksamhet knuten till Panncentralen.

Bosociala aktiviteter med stöd av fritidsmedel samt 
trapphusträffar med syfte att bland annat öka trygghet och 
trivsel har skett under året.

Natt- och trygghetsvandringar har genomförts i Kungs-
marken, Marieberg, Gullaberg och Kronotorp. 

Kundserviceundersökningen genomfördes under 2017 
och visar på en kontinuitet i service, trygghet och generell 
kundnöjdhet. 

I upphandlingar gällande inre och yttre skötsel tas 
sociala hänsyn så att överenskommelserna villkorats av 
att boende i området som saknar arbete anställts. Den 
sociala satsningen inom ramen för vår serviceverkstad har 
permanentats under året, där syftet är att kunna bereda 
praktikplatser. Grundbemanningen består av två tjänster 
med handledaransvar. Syftet är att erbjuda en bro eller ett 
första steg till arbetslivet för personer som står utanför 
arbetsmarknaden, och på ett strukturerat sätt möta upp 
det behov som finns i samhället kring fler praktikplatser, 
arbetsträning, yrkesträning och sysselsättning. Samarbets-
partners är Arbetsförmedlingen och dess aktörer, gymnasie-
skolan, Navigatorcentrum och Karlskrona kommun.

Förvaltningsberättelse

4miljörum
har renoverats under

2017 
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Mångfaldsarbetet bedrivs enligt en av styrelsen antagen plan.
Personalutbildning, samarbeten med föreningar och  

andra aktörer, kundserviceundersökningen (NKI), intervjuer 
med nyinflyttade och avflyttade samt övriga åtgärder som 
redovisats under socialt uthållig utveckling är viktiga delar 
i detta arbete. NKI-mätningar (nöjd kundindex) utformas 
så att trivsel och trygghet framgår uppdelat på område 
och kön.

 Ytterligare en del av den affärsmässiga samhällsnyttan 
är att möjliggöra högskolans utveckling genom att tillhanda- 
hålla studentbostäder. Bolaget är aktivt i samordnings- 
arbete och sökande efter nya möjligheter också för den 
del av behovet som inte kan tillgodoses av Karlskronahem. 
Under året har nyproduktion av ett 70-tal studentlägenheter 
satts igång.

Gymnasieskolornas möjligheter att ta emot elever från 
andra kommuner är delvis beroende av ett tryggt boende. 
Gymbo-samarbetet, som startade 2009, och som därefter 
utvecklats fortskrider.

I uppdraget ingår också att bidra till att optimera  
kommunens lokalplanering, i den utsträckning det är 
förenligt med bolagets bästa. Till- och ombyggnaden  
av Hammarbygården som pågått under 2017 är ett  
sådant exempel. 

STYRNING, LEDNING OCH ORGANISATION
Måldokument knyter samman ägarens uppdrag med  
styrelsens målsättningar och affärsplanen. 

Arbetet med att ta fram en ny affärsplan är pågående  
och under 2017 genomfördes strategiarbete med styrelse 
och ledningsgrupp. Affärsplanen ska antas i början  
av 2018. Styrelsen godkänner också den årliga marknads-
planen.

I jämförelse med övriga allmännyttiga bostadsföretag är 
det utmärkande för AB Karlskronahem att antalet anställda  
i förhållande till beståndet är mycket lågt.

Uppgifter som egna anställda gör i andra bolag, upphandlas 
istället externt. Med anledning av den utvecklingsfas bolaget 
befinner sig i pågår ett arbete med översyn av organisation. 
Under senare delen av 2017 inleddes rekryteringar inom ett 
par strategiska kompetensområden, bland annat ekonomi-
styrning och byggprojektledning.

Den relativt omfattande inköpsverksamheten ställer krav 
på verksamheten vad gäller kompetens inom och organisation 
för upphandling och uppföljning, där internkontrollen är en 
del. Externa revisorer upphandlas därför även för styrelsens 
internkontroll, där de under året utfört stickprovskontroller 
på de områden som interkontrollplanen visar.

Det årligt upprättade riskdokumentet och beslut om  
internkontrollens inriktning samt uppföljningen av densamma 
bidrar till uppfyllande av kraven inom ägarstyrning.

Samtliga hållbarhetsfrågor redovisas i separat rapport, 
Hållbarhetsrapport 2017, för AB Karlskronahem

Hyresförhandlingarna för 2018 års hyror på bostäder  
resulterade i att hyrorna i genomsnitt höjs med 0,95 procent 
från och med 2018-01-01

År 2017 visar den totala verksamheten ett positivt resultat 
före bokslutsdispositioner och skatt.
Ägarens ekonomiska grundkrav enligt givna ägardirektiv är att:

• Bolaget skall uppnå ett positivt resultat motsvarande  
2 procent av omsättningen, samt,

• Soliditeten skall uppgå till minst 17 procent. 

AB Karlskronahem uppnår år 2017 ett positivt resultat om 
16 Mkr samt visar en soliditet på 18,37 procent.

FASTIGHETER 
Fastighetsbeståndet består av 90 fastigheter och uthyrnings- 
bar yta uppgår vid årets slut till 341 684 kvm. Ytorna 
fördelas på 251 154 kvm bostäder och 90 530 kvm lokaler. 
Lokalerna är fördelade på omsorgsboende, förskolor samt 
kommersiella lokaler. Antalet lägenheter uppgick till 3 918.

Kostnaden för  
planerat underhåll  
uppgick till:

Karlskronahems VD Björn Eliasson i möte med sina kollegor.
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UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR PÅ FASTIGHETER
Fasadrenovering och avfärgning av fasad har skett på 
Kronotorpsvägen 1 till 3 och Bastionsgatan 2 och 10.  
Påläggning av fasadbruk samt färg har gett fastigheterna 
ny finish. På Bastionsgatan 12 har taket och fönstren 
målats. Fasadarbeten och underhållsarbeten på tegelbalkar 
över fönster har även genomförts på Holmgatan 9.

På Bastionsgatan 10 har omläggning av marksten och 
asfaltering utförts i syfte att förebygga fuktskador på 
byggnaden. 

På miljösidan har ett nytt miljörum byggts på Ronne-
bygatan 1 i anslutning till entrén. Detta invigdes strax 
innan jul. Projektering av 4 nya miljörum på Kungsmarken 
utanför hus Kristallen har genomförts under året. Entre-
prenaden påbörjades strax innan jul och skall vara klar 
under mars 2018. I hus Kristallen byts ett antal belysnings-
stolpar och armaturer.

Containern på Marieberg 
och flaket på Gullaberg för 
osorterat avfall har plock-
ats bort. Vårt område på 
Marieberg har städats upp, 
återställts och hägnats in. 
En låst container för vår 
verksamhet kommer finnas 
inom inhägnaden.

För att öka säkerheten 
och minska ljudnivån inne  
i lägenheterna har nya säker- 
hetsdörrar monterats på Konstapelsgatan 3 till 11, Norra 
Kungsgatan 7 och Gullabergsvägen 2 A till C. Totalt har vi 
bytt 132 dörrar under året. Vi har även monterat nya entré-
dörrar i fastigheterna på Polhemsgatan 33, Gyllenstjärnas väg  
9,11 och 18 samt Östra Prinsgatan 19.

Under året har tagg- och låssystem bytts ut på flera
fastigheter för att uppnå högre säkerhet.

Under året har vi bytt köksluckor på Kronotorpsvägen 
och fortsatt med köksförnyelsen på Nyhemsvägen.  
Generellt vitvarubyte har genomförts på Östergatan 2 och 
Holmgatan 1.

Vi har byggt om en befintlig lokal till åtta lägenheter  
för 65+ boende på Benabacken 1B i Nättraby och hyres-
gästerna har börjat flytta in. På Hallengrensvägen  
i Nättraby har vi även skapat 15 nya parkeringar till  
våra hyresgäster.

Ett antal pelare i arkadgången på Kungsmarksvägen 7 till 
39 har renoverats och slutförts.

Fortsatta underhållsarbeten med avloppsrenoveringar på 
Kronotorp har genomförts och pågår på Näktergalsvägen  
4 och 6.

För att band annat minska energiförbrukningen har 
fönsterbyte genomförts på Nyhemsvägen 2 och 3 i Marie-
berg och Snapphanevägen 3 och 5 på Galgamarken. Även 
marklägenheterna på Fregattgatan 6 har fått nya fönster 
och altandörrar. Här har även loftgångarna målats.

Planen med fönsterunderhåll har fortsatt med smörjning 
av fönster på ett flertal av våra fastigheter.

På Marieberg påbörjades bytet av 28 frånluftsfläktar  
i fastigheterna för att minska energiförbrukningen.

För att öka säkerheten och tryggheten har 18 nödtelefoner 
bytts i våra hissar.

Ett antal utbyten av utrustningar i tvättstugor samt 
trapphusmålningar, trapphusbelysningar och asfalterings- 
arbeten har genomförts generellt inom fastighetsbeståndet.

Ett större mark- och avloppsarbete på Hasslövägen 4 har 
slutförts, där dag och spillvattenseparering säkerställs och nya 
avloppsledningar förläggs utanför huskroppen. Även isolering 
av grund och renovering av utemiljön har genomförts.

På Ekebacken har ett arbete med utemiljön på gården 
avslutats. Här har hyresgäster varit delaktiga i utform-
ningen. Tätskikt har bytts och blomlådor omplacerats. 
Under gårdsmiljön finns ett garage som brand- 
skadades under hösten 2016 och har återställts och  

renoverats under året. På Eke-
backen har även byggnation av 
två nya miljöhus och utökning 
av antalet parkeringsplatser 
genomförts.

På Annagården i Jämjö har 
arbeten med sprinklers och 
ventilation genomförts för att 
förbättra brandsäkerheten. 

Radonmätning av lägenheter 
pågår enligt tidigare uppgjord 
plan. Åtgärder pågår i lägen- 
heter på Tingsvägen i Lyckeby. 

Här installeras det lägenhetsaggregat på grund av höga 
radonvärden som tidigare mätts.

Underhållsnivån har varit fortsatt hög. Kostnaden för 
planerat underhåll uppgick till 66 Mkr år 2017, vilket mot-
svarar 194 kronor per kvadratmeter och år. Investeringarna 
uppgick till 51 Mkr för året.

ENERGI 
Under till- och ombyggnaden av omsorgsboende Hammarby- 
gården har energisatsningar gjorts främst i en installation 
på solcellssidan. En anläggning på nybyggnadsdelen med 
264 paneler med en toppeffekt på 68 kW som tillsammans 
skall producera 68 000 kWh per år.

Utöver detta har fokus legat på utbyte av vanliga glöd-
ljus till LED- armaturer samt närvarostyrningar. Utbyte till 
LED-armaturer har skett både inom och utomhus.

I samband med projektet har ett antal gamla ventilations-
fläktar bytts till nya med tillhörande modern styrning. 
Även injustering av värmesystem har legat i projektet. 
Vitvaror i de delar som projektet varit i har bytts till 
energisnåla enheter.

Ett energiprojekt på fastigheten von Gerthen 60 har  
genomförts med ombyggnad av ventilationssystemet.  
Tidigare har varm energirik luft lämnat fastigheten genom 
frånluftsfläktar. Efter slutfört projekt tas energin i från- 
luften tillvara i en värmepump för tillverkning av varm-
vatten och energifattig luft lämnar byggnaden. Även nya 
fläktar med uppdaterad styrning har installerats.

per kvadratmeter och år gick till 
planerat underhåll.

194
kronor
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För nybyggnationen på Minervavägen finns en option  
i projektet om uppsättning av solcellsanläggning på 20 kW. 
Detta då nytt tak byggs och kan anpassas till solceller. 
Taket förbereds för solceller för framtiden då vi inte idag 
vet om optionen utlöses. Ansökan om solcellsbidrag är 
inlämnad till Länsstyrelsen.

För nybyggnation på Vintern 4 skall den nya byggnaden 
vara förberedd konstruktionsmässigt för framtida solceller. 
Inriktningen är att placera en 20 kW anläggning även här.

UPPDRAG 400 NYA LÄGENHETER 
Uppdraget till AB Karlskronahem, att bygga 400 nya  
lägenheter, har lett till en organisationsförändring där 
före detta teknikavdelningen delats upp i en nyproduk-
tionsdel och en förvaltningsdel. 

I början av 2017 genomfördes en projektering och 
upphandling av nyproduktion i Nättraby, kallat Klockare-
backen, av 22 lägenheter. Tomtmarken förvärvades ifrån 
Karlskrona kommun. Upphandlingen resulterade i, efter 
styrelses godkännande, ett genomförandebeslut och  
kontrakt upprättades med Blekinge Rot AB för genom- 
förande. Produktionsstart på plats påbörjades efter  
sommaren 2017 med planerad inflyttning i slutet av 2018.

Andra delprojektet i uppdrag 400 är nyproduktion av 
studentlägenheter på fastigheten Grenadjären. Projektering 
och upphandling genomfördes under våren 2017. Detta 
mynnade efter styrelsebeslut ut i en genomförandefas.

Kontrakt skrevs med Blekinge Rot AB. Finprojektering och 
igångsättning på plats startade hösten 2017.  Fastigheten 
innehåller idag 120 studentlägenheter och detta projekt 
tillför ytterligare 75 lägenheter. Lägenheterna kommer att 
efterlikna de befintliga lägenheterna och byggs på den  
tidigare förrådsvinden. Hela projektet planeras vara färdig-
ställt till årsskiftet 2018/2019.

På fastigheten Vintern 4 har rivning av de gamla bygg- 
naderna genomförts. Mycket kraft har fått läggas på miljö- 
föroreningar i mark och i byggnader.

Parallellt med rivningen har projektering genomförts  
av nyproduktion av cirka 35 lägenheter samt en gemensam-
hetslokal. Ändamålet är en inriktning av nyproduktion av 
bostäder för seniorer. Detta medför högre tillgänglighet  
i lägenheter och gemensamhetslokal, permobil och cykel- 
parkering i separata byggnader samt parkering med el- 
stolpar för elbilsladdning. Upphandling av projektet påbörjas  
i december 2017 för planerad byggstart sommaren 2018.

Ett antal ytterligare platser för nyproduktion håller på 
att projekteras. Lyckebyskolan, Barken 1, Nordström 15 och 
ett markområde vid Mölletorp är exempel på platser där 
Karlskronahem och Karlskrona kommun tillsammans skapar 
bra lösningar för framtida detaljplaner för nyproduktion av 
lägenheter. Karlskronahem för även diskussioner med andra 
fastighetsägare gällande nyproduktion av bostäder men som 
ligger längre fram i tiden.

MARKNAD  
Hyresintäkter har en god följsamhet med budget.

Kostnaden för outhyrda, spärrade och rabatterade lägen- 
heter och lokaler uppgår till 6 202 tkr. En avvikelse med 502 tkr  
mot prognos 5 700 tkr. Avvikelsen beror till stor del på friställda  
lägenheter till följd av nybyggnationen av 75 nya lägenheter på 
Minervavägen. Även vårt Gymbokoncept har haft en vikande 
efterfrågan under året. Arbetet pågår med att återställa delar av 
Gymbo in i ordinarie lägenhetsbestånd, där efterfrågan är stor.

Under 2017 har kampanjen för 400 nya Karlskronahem 
varit den övergripande kommunikationen. Startskottet var 
reklamfilmen som hade premiär i samband med biovisning 
för hyresgäster i februari. Bioeventet har följts av bioreklam 
och annonsering i olika kanaler.

På Klockarebacken pågår byggnationen av 22 hyreslägenheter i radhusliknande stil. Klockarebacken ligger naturskönt i Nättraby med närhet till 
skärgården, kommunikationer och service. Planerad inflytt är december 2018 och arbetet påbörjades sommaren 2017.
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Under paraplyet ”400” har det första spadtaget för Klockare- 
backen tagits och projektet har kommunicerats i form av en 
folder, 3d-bilder och en virtuell visning av lägenheter  
på webben.

En undersökning kring den kommande byggnationen 
på Vintern har genomförts där cirka 200 personer lämnade 
sina synpunkter.

På Minervavägen har en stor kommunikativ insats gjorts 
kring omflyttningen i samband med nybyggnation av 
lägenheter.

En informationsinsats genomfördes i samband med beslut 
om försäljning av delar av fastighetsbeståndet, där stor vikt 
lades vid att hyresgäster informerades innan allmänhet och 
media fick tillgång till informationen.

I slutet av året lanserades den nya responsiva webb- 
platsen, som nu är grund för fortsatt digital utveckling. 

Kundvärdskapet lanserades fullt ut och ingår nu i löpande 
verksamhet.

Hyresgästaktiviteter har genomförts i form av bioevent, 
grillturné med tema sortering, invigningar av nya miljörum, 
”Kul i Kronotorp”, kransbindning och firandet av våra hyres-
gäster som varit Karlskronahem trogna i 40 år.

Ett samarbete kring miljörum med Blekinge Tekniska 
Högskola, Live Green och hyresgäster mynnade ut i ett 
samarbetsprojekt med Sunnadalskolan, Live Green och  
Hyresgästföreningen kring sortering och hållbarhet. Projektet 
påbörjades under 2017 och fortsätter under 2018.

NKI (nöjd kundindex)-undersökning är genomförd under 
året där drygt 50 procent av våra hyresgäster har lämnat 
synpunkter om trivsel och trygghet.

Karlskronahem har medverkat på Näringslivsdagen, öppet hus 
på Blekinge Tekniska Högskola, Välkomsten, Bostads- 
försörjningsprogrammet, Karlskrona kommuns mångfalds- 
nätverk samt redaktionsråden för tidningen I Karlskrona.

VÄRDERING AV FASTIGHETER 
Värderingen av fastighetsbeståndet är gjord fastighet för 
fastighet av Ove Eklund på Fastighetsbranschens  
Utredningsinstitut i Växjö AB. Vid värderingstidpunkten 
uppgick fastigheternas värde till 3 035 Mkr. Bokfört 
värde per 2017-12-31 uppgick till 1 840 Mkr. Således  
översteg marknadsvärdet bokfört värde med 1 195 Mkr 
per bokslutsdatum. Till grund för värdeutredningen är 
platsbesiktningar av varje fastighet genomförda under 
hösten 2015 samt uppdatering av aktuella hyreslistor och 
vakanser under 2017.

av hyresgästerna har  
deltagit i en undersökning  
om trivsel och trygghet

50 % 
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B�ttre boende
Trivsel och trygghet är viktigt för oss på  
Karlskronahem. Ett sätt att mäta boende- 
upplevelsen, är kundundersökningen  
som görs vartannat år och där det helt  
anonymt går att berätta vad man tycker.

11
10
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Resultatöversikt

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16 Mkr,  
7,5 Mkr bättre än budget. De största avvikelserna är 
driftkostnader + 11 Mkr, planerat underhåll -18 Mkr, inre 
lägenhetsunderhåll och reparationer + 4,8 Mkr, finansiella 
poster + 7,7 Mkr samt avskrivningar + 1,5 Mkr. För nyckeltal 
hänvisas till bilaga till årsredovisningen.

ÅRETS INVESTERINGAR 
Under året har investeringar gjorts i ny- och ombyggnad av 
fastigheter med 51 miljoner kronor varav de största är:
 
Projekt 400 nya lägenheter 37 819 tkr 
Brandskyddsåtgärder Annagården   3 617 tkr 
Utemiljö Skantze 1 801 tkr 
Fönsterbyte Nyehemsvägen 2 och 3   1 752 tkr 
Miljörum Kristallen 1 246 tkr

FINANSIELLA RIKTLINJER
All upplåning sker via Karlskrona kommuns internbank.  
Derivatinstrument i form av ränteswapar används för att han-
tera ränterisker. Samråd sker alltid med internbanken innan 
beslut om att ingå transaktion sker 24 procent av den totala 
låneskulden var räntesäkrat med ränteswapar vid årsskiftet.

För räntebindning skall lån om högst 40 procent av den 
totala lånevolymen förfalla under en tolv månaders period.
Den genomsnittliga tiden för kapitalbindning får inte  
understiga 1,5 år. Genomsnittlig kapitalbindningstid upp-
gick till 1 år och 7 månader.

Bruttolåneräntan uppgick till 0,96 procent. De färdigställda 
fastigheterna var vid årsskiftet bokförda till 5 384 kr/kvm  
och nettobelåningsgraden var 77,6 procent. De likvida medlen 
uppgick vid årsskiftet till 56,3 Mkr. Låneskulden har varit 
oförändrad under året.

KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt, 
94,9 Mkr.

ERSÄTTNINGAR TILL HYRESGÄSTFÖRENINGEN 
Under året har ersättningar till Hyresgästföreningen utgått 
med cirka 1,3 Mkr. Det består av boinflytandemedel 0,6 Mkr, 
förhandlingsersättning 0,5 Mkr samt fritidsmedel 0,2 Mkr. 
Värdet av fritidslokaler som kan disponeras av samtliga  
hyresgäster har beräknats till 0,8 Mkr. Uthyrningen av fritids-
lokalerna administreras av Hyresgästföreningen.
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12

Flyttankar?
Är du intresserad av någon av våra  
nybyggnationer? På vår webb kan kan du 
lämna intresseanmälan och läsa mer om alla 
våra aktuella projekt.
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Framtiden

FRAMTIDA UTVECKLING 
En plan för byggnationen av 400 nya lägenheter perioden 
2016-2020 antogs av Kommunfullmäktige den 12 april 2016. 
Planen föreslår till- och nybyggnad på bland annat Pottholmen, 
Pantarholmen, i Nättraby, på Galgamarken, i Lyckeby- 
området och på Sturkö. Planen utgör grunden för uppdraget 
att bygga 400 nya lägenheter, men nya projektmöjligheter 
undersöks och utvärderas kontinuerligt.

Projekten är viktiga för kommunen och kan aktivera den 
flyttkedja som är positiv för utvecklingen samt direkt till-
godose behoven hos nya karlskronabor. Samtidigt ska varje 
projekt vara affärsmässigt gynnsamt för bolaget och svara 
upp mot marknadens efterfrågan.

 Försäljning av fastigheter bedöms vara nödvändiga 
för att tillsammans med egengenererade medel finansiera 
nyproduktionen. Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 
om koncernövergripande fastighetsförsäljningar, där Karls-
kronahems del ska uppgå till 400 mnkr. Försäljningarna ska 
genomföras under 2018, enligt liggande tidplan. 

Det finns fortfarande ett stort underhållsbehov i fastighets- 
beståndet, där delar står inför bland annat omfattande 
stamrenoveringar. I kombination med en stigande räntenivå 
framöver ställer det krav på förvaltningseffektivitet i alla 
delar av beståndet.

Efterfrågan på hyresrätter är fortfarande hög. Det största 
behovet av tillförsel på lägenheter utgörs av lägenheter med 
förhållandevis lägre hyresnivåer. På studentbostadssidan är 
en tät samverkan med BTH en förutsättning för att förutspå 
behoven och skapa en balans i marknaden över tid.

Vi ser ett ökat behov av ett brett spektra av bostads- 
sociala aktiviteter i beståndet. Arbetet med att formera det 
arbetet inför framtiden pågår.

Projekt med inriktning på energi- och vattenförbrukning 
fortsätter. Bland annat utvecklas arbetet med individuell 
mätning av el- och vattenförbrukning.

SPECIFIKATION EGET KAPITAL

TKR AKTIEKAPITAL RESERVFOND FRITT EGET KAPITAL SUMMA 

Belopp vid årets ingång 140 000 28 000 166 580 334 580
Utdelning   -5 000 -5 000
Årets resultat   9 571 9 571
Belopp vid årets utgång 140 000 28 000 171 151 339 151

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen i bolaget:

Balanserade vinstmedel   161 579 511
jämte årets resultat                                             9 570 593
                                                                    171 150 104
disponeras enligt följande:
Till ägaren utdelas                                     5 000 000
I ny räkning balanseras                                   166 150 104
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Ekonomisk redovisning

14

Seniorboende
Hyresgästerna trivs på den kooperativa 
hyresrättsföreningen Växthuset i Lyckeby. 
Lägenheterna är byggda med förhöjd 
tillgänglighet och det finns många upp-
skattade gemensamma aktiviteter. 
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EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

BELOPP I TKR NOT 2017 2016

1,2

NETTOOMSÄTTNING

Hyresintäkter 3 361 247 359 291

Övriga förvaltningsintäkter 4 4 375 4 239

Summa nettoomsättning 365 622 363 530

FASTIGHETSKOSTNADER

Driftkostnader 9 -156 678 -153 075

Underhållskostnader 10 -66 532 -63 078

Fastighetsskatt -5 825 -5 566

Avskrivningar 11 -60 488 -61 100

-289 523 -282 819

Bruttoresultat 76 099 80 711

CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

Avskrivningar och utrangering 11 0 -20

Övriga kostnader 5,6,7,8,30, 31 -38 051 -37 523

-38 051 -37 543

Rörelseresultat 38 048 43 168

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 265 40

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -22 228 -29 202

Resultat efter finansiella poster 16 085 14 006

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 16 085 14 006

Bokslutsdispositioner 14 -4 150 -5 236

Skatt på årets resultat, övriga skatter 15 -2 364 -1 690

Årets resultat 9 571 7 080

16 085
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EKONOMISK REDOVISNING

Balansräkning

BELOPP I TKR NOT 2017 2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar: 16

Byggnader och mark 1 735 943 1 751 136

Inventarier och maskiner 116 140

Pågående ny- och ombyggnader 103 496 98 646

Summa materiella anläggningstillgångar 1 839 555 1 849 922

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 17

Avsättningar för skatter 3 491 2 457

Andra långfristiga värdepappersinnehav 75 75

Summa finansiella anläggningstillgångar 3 566 2 532

Summa anläggningstillgångar 1 843 121 1 852 454

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 18 173 112

Summa varulager 173 112

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Hyres- och kundfordringar 556 1 193

Fordringar hos koncernföretag 19 961 595

Övriga fordringar 1 417 1 520

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 3 857 3 790

Summa kortfristiga fordringar 6 791 7 098

Kassa och bank 21 56 276 16 444

Summa omsättningstillgångar 63 240 23 654

SUMMA TILLGÅNGAR 1 906 361 1 876 108

Tillgångar
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EKONOMISK REDOVISNING

Eget kapital och skulder
BELOPP I TKR NOT 2017 2016

BUNDET EGET KAPITAL 22

Aktiekapital 140 000 140 000

Reservfond 28 000 28 000

Summa bundet eget kapital 168 000 168 000

FRITT EGET KAPITAL

Balanserad vinst 161 580 159 500

Årets resultat 9 571 7 080

Summa fritt eget kapital 171 151 166 580

Summa eget kapital 339 151 334 580

Obeskattade reserver 23 14 199 10 049

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till koncernföretag 1 428 600 1 428 600

Övriga långfristiga skulder 10 146 10 146

Summa långfristiga skulder 24,25 1 438 746 1 438 746

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 58 291 28 097

Skulder till koncernföretag 26 29 914 32 401

Övriga kortfristiga skulder 1 964 2 639

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 24 096 29 596

Summa kortfristiga skulder 114 265 92 733

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 906 361 1 876 108
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EKONOMISK REDOVISNING

Notförteckning

Belopp i tusen kronor 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1  
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) samt 
BFNAR 2012:1 (K3).

I det fall det saknas ett allmänt råd från Bokförings-
nämnden, har i förekommande fall, vägledning hämtats från 
Redovisningsrådets rekommendationer.

Företaget redovisar koncernbidrag i resultaträkningen.
AB Karlskronahem ingår i Karlskrona kommuns äkta  

koncern som ett helägt dotterbolag till AB Karlskrona  
Moderbolag (556291-9877), vars säte är i Karlskrona.

AB Karlskrona Moderbolag upprättar koncernredovisning.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått 
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar 
intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget 
fått ersättning i likvida medel  direkt vid leveransen. Avdrag 
görs för lämnade rabatter.   

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings- 
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på bety-
dande komponenter när komponenterna har väsentligt olika 
nyttjandetider.     

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 
- stomme och grund 80 år
- stomkompletteringar 50 år
- värme, sanitet 50 år
- el 40 år
- fasad 80 år
- fönser 50 år
- yttertak 40 år
- ventilation 25 år
- transport (hiss) 25 år
- styr och övervakning 25 år

Maskiner och inventarier 5 år 
 

Leasingavtal – företaget som leasegivare 
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med 
tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras  
leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget 
är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång eller 
som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden 
förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas 
linjärt över leasingperioden.   

Leasingavtal – företaget som leasetagare
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 
som operationella, som operationella leasingavtal. Opera-
tionella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. Se vidare not 30 och 31. 

Värderingsprinciper
Maskiner och inventarier är värderade till anskaffningsvärdet. 
Fordringar är upptagna till varmed de beräknas inflyta. Lager 
för studentmöbler har värderats till anskaffningsvärdet. 
 

NOT 2 

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG %

 2017 2016

Interna köp
Koncernbolag 27 26

Karlskrona kommun 10 9

Interna försäljningar 
Koncernbolag 0,5 0,5

Karlskrona kommun 27 26
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EKONOMISK REDOVISNING

                  TOTALHYRA HYRESBORTFALL NETTO
NOT 3 HYRESINTÄKTER 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Bostäder 261 190 259 840 -3 868 -2 990 257 322 256 850

Lokaler 99 957 98 129 -832 -432 99 125 97 697

Garage och p-platser 6 303 6 030 -335 -406 5 968 5 624

SUMMA 367 450 363 999 -5 035 -3 828 362 415 360 171

Transport hyror bostäder 362 415 360 171

Därutöver avseende bostäder: 2017 2016

Kvarboenderabatt -93 -57

Övriga rabatter -1 075 -823

Summa nettohyror för bostäder -1 168 -880

SUMMA NETTOHYROR TOTALT 361 247 359 291

NOT 4 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER 2017 2016

Inkasso- och påminnelseavgifter 204 251

Ersättning från hyresgäster 2 530 2 033

Återvunna kund- och hyresförluster 175 171

Övriga intäkter 1 466 1 784

SUMMA 4 375 4 239

NOT 5 PERSONAL 2017 2016

Medelantalet anställda har varit:

Kvinnor 15 13

Män 20 23

Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse:

Kvinnor 5 5

Män 7 7

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen:

Kvinnor 3 3

Män 3 2

Personalens sjukfrånvaro %
TOTAL SJUKFRÅNVARO/ 
ORDINARIE ARBETSTID

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO/
TOTAL SJUKFRÅNVARO

29 år eller yngre 0,00%

30–49 år 3,81%

50 år eller äldre 2,46% 0,8%

Totalt:

Män 2,90% 0,7%

Kvinnor 3,35%

SAMTLIGA ANSTÄLLDA 3,08% 0,40%
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EKONOMISK REDOVISNING

2017 2016
NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR 
OCH SOCIALA KOSTNADER

LÖNER OCH
ANDRA ERS

SOCIALA
KOSTN

LÖNER OCH
ANDRA ERS

SOCIALA
KOSTN

AB Karlskronahem 15 533 6 458 15 371 6 166

varav VD och styrelse 1 340 549 1 410 612

I sociala kostnader ingår pensionskostnader med 1 568 1 558

varav VD 220 415

NOT 7 AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG/PENSIONSFÖRMÅN

Anställningsavtal för verkställande direktören
Vid ensidig uppsägning från bolagets sida, utan att det föreligger allvarlig misskötsel, utgår 15 månadslöner.  
I övrigt finns inga pensions- eller avgångsåtaganden från bolagets sida.

NOT 8 KOSTNADER FÖR REVISORERNA 2017 2016

Revisorstjänsten har upphandlats centralt och utförts av EY.

Kostnaden för EY har varit 90 tkr varav revision 29 82

SUMMA 29 82

NOT 9 DRIFTKOSTNADER 2017 2016

Skötselkostnader inre och yttre 12 335 13 127

Reparationer/löpande underhåll 35 162 34 737

Taxebundna kostnader 44 189 44 374

Uppvärmning 38 100 37 317

Övriga driftkostnader 23 822 20 388

Ersättning till Hyresgästföreningen 1 287 1 287

Kabel-TV 1 783 1 845

SUMMA 156 678 153 075

NOT 10 UNDERHÅLL

Avser planerade underhållsåtgärder. Underhållskostnaderna upptar ej aktiverbara åtgärder. Åtgärder som avser utbyte av 
en väsentlig del av en komponent behandlas inte som underhåll. Under rubriken driftkostnader (not 9) redovisas övriga 
funktinosåterställande åtgärder under delrubriken reparationer/löpande underhåll.

NOT 11 AVSKRIVNINGAR OCH UTRANGERING 2017 2016

Byggnader 60 194 58 776

Maskiner och inventarier 44 48

Markanläggningar 153 153

Utrangering 97 2 143

SUMMA 60 488 61 120
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EKONOMISK REDOVISNING

Komponentredovisning används med en beräknad nyttjandeperiod per komponent och beroende på fastighet.
Avskrivningarna och utrangering är fördelade på funktioner enligt följande:

2017 2016

Central administration och försäljningskostnader 0 20

Övrigt fastighetskostnader 60 488 61 100

SUMMA 60 488 61 120

NOT 12 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER 
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2017 2016

Ränteintäkter 135 165

Övriga finansiella intäkter 130 -125

SUMMA 265 40

NOT 13 ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER 
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2017 2016

Räntekostnader och fast avgift utlåning 22 228 29 202

SUMMA 22 228 29 202

NOT 14 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2017 2016

Förändring av periodiseringsfond 4 150 3 360

Koncernbidrag 0 1 876

SUMMA 4 150 5 236

NOT 15 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT, ÖVRIGA SKATTER 2017 2016

Aktuell skatt -3 398 -2 501

Uppskjuten skatt 1 034 811

Summa redovisad skatt -2 364 -1 690

AVSTÄMNING EFFEKTIV SKATTESATS 2017 2016

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) -2 625 -1 929

Skatteeffekt av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader -34 -36

Ej skattepliktiga intäkter 2 0

Förändring temporära skillnader -249 -253

Justering tidigare år -492 -283

Redovisad skatt -3 398 -2 501

Årets skattekostnad i % 29,8% 19,2%

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2017 22,0 %.
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NOT 16 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2017 2016

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Redovisat värde 1 839 439 1 849 782

Verkligt värde 3 035 500 2 919 500

Värderingen är utförd av oberoende värderingsman Ove Eklund på Fastighetsbranschens Värderingsinstitut i Växjö AB.

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 2 555 912 2 527 773

Avgår: Ackumulerade investeringsbidrag -18 133 -17 943

Utrangering -148 -3 879

Omklassificeringar 44 192 32 018

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 581 823 2 537 969

Ingående avskrivningar -895 291 -838 251

Utrangering 50 1 788

Årets avskrivningar -60 194 -58 828

Utgående ackumulerade avskrivningar -955 435 -895 291

Ingående ackumulerade uppskrivningar 2 255 2 255

Utgående ackumulerade uppskrivningar 2 255 2 255

Ingående ackumulerade nedskrivningar -5 372 -5 372

Utgående ackumulerade nedskrivningar -5 372 -5 372

Utgående planenligt restvärde 1 623 271 1 639 561

Markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 3 672 3 672

Utgående anskaffningsvärde 3 672 3 672

Ingående avskrivningar -2 663 -2 510

Årets avskrivningar -153 -153

Utgående ackumulerade avskrivningar -2816 -2 663

Utgående planenligt restvärde 856 1 009

Mark

Ingående anskaffningsvärde 110 566 110 566

Anskaffningar 1 250 0

Utgående anskaffningsvärde 111 816 110 566

Utgående planenligt restvärde 111 816 110 566

Inventarier och maskiner

Ingående anskaffningsvärde 28 518 28 368

Anskaffningar 20 150

Utgående anskaffningsvärde 28 538 28 518

Ingående avskrivningar -28 378 -28 330

Årets avskrivningar -44 -48

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 422 -28 378

Utgående planenligt restvärde 116 140
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Pågående ny- och ombyggnader

Ingående anskaffningsvärde 98 646 63 790

Anskaffningar 49 598 66 874

Omklassificeringar -44 748 -32 018

Utgående anskaffningsvärde 103 496 98 646

Utgående planenligt restvärde 103 496 98 646

Taxeringsvärden

Byggnader 1 491 699 1 493 718

Mark 470 492 470 492

SUMMA 1 962 191 1 964 210

NOT 17 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2017 2016

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Aktier i:

SABO Byggnadsförsäkrings AB, 70 st aktier  a nominellt 1 000 kr/st 70 70

Andelar i:

Grannsamverkan Stumholmen ek. för., 25 st  a 200 kr/st 5 5

SUMMA 75 75

Avsättningar för skatter

Uppskjuten skattefordran

Belopp vid årets ingång 2 457 1 646

Årets avsättningar 1 034 811

Belopp vid årets utgång 3 491 2 457

SUMMA 3 566 2 532

NOT 18 VARULAGER 2017 2016

Utgående balans 173 112

Lager för möbler är värderat till anskaffningsvärde per 2017-12-31.

NOT 19 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 2017 2016

Karlskrona kommun 961 595

SUMMA 961 595

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2017 2016

Försäkringar 2 465 2 792

Övriga interimsfordringar 1 392 998

SUMMA 3 857 3 790
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NOT 23 OBESKATTADE RESERVER 2017 2016

Periodiseringsfond

Belopp vid årets ingång 10 049 6 689

Årets avsättningar 4 150 3 360

Belopp vid årets utgång 14 199 10 049

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2017 2016

Skulder till koncernbolag

Fastighetslån 1 428 600 1 428 600

SUMMA 1 428 600 1 428 600

Övriga långfristiga skulder

Upplåtelseinsatser Växthuset Kooperativ

Hyresrättsförening 10 146 10 146

SUMMA 10 146 10 146

Summa långfristiga skulder 1 438 746 1 438 746

Lån som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen uppgår till 739.300 Tkr.   
 Lån som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen uppgår till 60.000 Tkr. 
Under år 2018 skall 629.300 Tkr omförhandlas och omsättas.   

NOT 22 EGET KAPITAL

Aktiekapitalet utgörs av 140 000 aktier à 1 000 kronor.

Förslag till resultatdisposition:

Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen i bolaget:

Balanserade vinstmedel 161 579 511

jämte årets resultat 9 570 593

171 150 104

disponeras enligt följade:

Till ägaren utdelas 5 000 000

I ny räkning balanseras 166 150 104

NOT 25 FINANSIELLA INSTRUMENT 2017 2016

Ränteswappar

Nominellt belopp 350 000 350 000

Marknadsvärde vid årsskiftet -33 342 -40 098

Antal, st 6 6

Löptid: 4-7 år 350 000 100 %

Genomsnittlig räntebindningstid är 5 år och 5 månader. 
En beskrivning av finansiella risker och finansiella riktlinjer återfinns i förvaltningsberättelsen.

NOT 21 KASSA OCH BANK

Limit checkräkningskredit 55 000 kronor.
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NOT 26 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG 2017 2016

Karlskrona kommun 16 807 30 477

Koncernbolag 13 081 1 876

Räddningstjänsten Ö Blekinge 26 48

SUMMA 29 914 32 401

NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2017 2016

Upplupna semesterlöner 1 123 1 412

Upplupen löneskatt 360 367

Upplupna sociala avgifter 401 388

Övriga interimsskulder 2 106 6 045

Förutbetalda hyror 20 107 21 384

SUMMA 24 097 29 596

NOT 28 STÄLLDA SÄKERHETER 
INTECKNINGAR I FASTIGHETER 2017 2016

Totalt uttagna pantbrev 272 116 272 116

Varav i eget förvar/publikt arkiv 261 970 261 970

Hos långivare: 10 146 10 146

NOT 29 EVENTUELLA FÖRPLIKTELSER 2017 2016

Borgensåtagande Fastigo 285 250

NOT 30 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 2017 2016

Leasingavgift bilar 763 887

Framtida leasingavgifter avseende ej uppsägningsbara kontrakt:

Skall betalas inom 1 år 610 538

Skall betalas inom 1–5 år 902 1 316

Skall betalas senare än 5 år 0 0

NOT 31 LEASINGAVTAL-LEASEGIVARE 2017 2016

Lokalhyresintäkter 99 957 98 129

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:

Inom 1 år 99 957 98 129

Senare än 1 år men inom 5 år 289 493 465 124

Senare än 5 år 996 581 455 645
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Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 16 085 14 006

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 60 489 61 120

Betald skatt -3 398 -2 501

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 73 176 72 625

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -61 -27

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 307 -1 286

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 21 532 -51 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten 94 954 20 310

Investeringsverksamheten

Investeringsbidrag 746 0

Förvärv av anläggningstillgångar -50 868 -67 024

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 122 -67 024

Finansieringsverksamheten

Lämnade koncernbidrag 0 -1 876

Upptagna lån 0 70 000

Utbetald utdelning -5 000 -5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 000 63 124

Årets kassaflöde 39 832 16 410

Likvida medel vid årets början 16 444 34

Likvida medel vid årets slut 56 276 16 444
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Nyckeltal

BELOPP I TKR 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2016

För lönsamhet

1 Direktavkastning på bokfört värde % 5,7 6 6,2 6,0 6,3 6,1 7,1

För riskbedömning

2 Vakansgrad bostäder % 1,6 0,7 0,8 1 0,9 0,9 0,6

För kapital och finansiering

4 Redovisad soliditet % 18,37 18,25 17,96 17,8 17,8 18,4 32,8

5 Bokfört fastighetsvärde, kr/kvm 5 384 5 414 5 190 5 109 4 990 5 286 5 476

7 Belåningsgrad fastigheter, % 77,6 77,7 76,3 78,2 78,3 77,8 65,6

8 Investeringar, Mkr 51 67 76,4 68,4 120,7 78,8

9 Bruttosnittränta, % 0,96 1,33 1,87 2,6 2,65 2,78 2

För operativt resultat

11 Driftnetto, kr/kvm 288 305 321 324 314 309 392

12 Hyror bostäder kr/kvm 1016 1010 997 991 976 956 1047

14 Underhållskostnader, kr/m2 194 184 224 212 192 176 243

16 Medeltal anställda 35 36 36 33 37 37

SABO-snitt
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