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Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och
utvecklar kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler för
kontor, handel och industri. Här kan du se vad vi har utvecklat under 2016.
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Året i korthet

Badhuset – 32 nya
lägenheter i Höör
Under hösten 2016 startade nybyggnationen på gamla brandstationens tomt av de två 4-vånings kombohusen. Husen består
av 2:or och 3:or och inflyttning
kommer att ske i augusti 2017.

Marklägenheter i Sätofta

48 miljoner

Miljöansvar

Styrelsen beslutade om att bygga
tolv nya marklägenheter i Sätofta
som ska vara inflyttningsklara under våren/sommarn 2018.

har satsats på investeringar och
underhåll i våra befintliga fastigheter under 2016.

Under 2016 har vi övergått till kemikalielös trappstädning i våra
bostadsfastigheter och utvärderat en ny grön städmetod som vi
kommer att erbjuda våra lokalhyresgäster under våren 2017.

NYCKELTAL

2016

2015

2014

2013*

2012*

Omsättning, Mkr

136,6

127,1

126,3

120,3

118,5

9,9

5,9

13,9

−13,1

6,7

1,47

1,28

1,6

0,52

1,26

Resultat efter finansnetto, Mkr
Räntetäckningsgrad, ggr
Avkastning på eget kapital, %
Balansomslutning, Mkr
Aktiverade investeringar, Mkr

11,7

8,5

21,9

−22,8

11,7

867,3

850

861,8

847,3

860,5
14,5

14,9

38,0

79,4

5,9

Soliditet

9,8

8,2

7,4

6,8

6,6

Nettoskuld/lån, Mkr

748

748

748

753

761

Ränteswapar, Mkr

688

618

618

693

719

Genomsnittlig ränta, %**

2,59

2,36

3,03

3,6

3,32

* OBS nyckeltalen för 2012–2013 avser den dåvarande koncernens redovisade nyckeltal.
** Exkl. borgensavgift till Höörs kommun.

Affärsområde Tjänster

Affärsområde Fastigheter

Ett av bolagets kärnuppdrag är god service till våra hyresgäster. Både bostads- och lokalhyresgästerna ska
möta en modern, professionell och serviceinriktad organisation som tar kunden på allvar och som tillhandahåller de tjänster som efterfrågas.

Med representation i Höörs olika tillväxtåldrar, från
1800-talet fram till 2010-tal, äger Höörs Fastighets AB
fastigheter över hela Höör. Beståndet gör HFAB till
Höörs största fastighetsägare.
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Höörs Fastighets AB i korthet
Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag.
Vi äger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler, bostäder, kommersiella lokaler för
kontor, handel och industri.

Vi brinner för hållbarhet

Boende med närhet till allt

En av våra hjärtefrågor är hållbarhet. Därför vill vi bidra till att bygga ett
hållbart Höör. När vi bygger om och underhåller väljer vi rätt material och
gör stora satsningar på bland annat solenergi och elbilar. Vi jobbar också
kontinuerligt med energioptimering.

Vi äger och förvaltar omkring 450 lägenheter. Samtliga är belägna i Höör
och uppförda under ett tidsspann på över hundra år. Vi erbjuder lägenheter för alla. Från ettor till femmor. Från marklägenheter till lägenheter på
femte våningen. Vi har även radhus till uthyrning.

Gröna hyresavtal

Lokaler för alla ändamål

Våra hyresgäster har möjlighet att teckna ”gröna” hyresavtal. Det
innebär att vi för en dialog tillsammans med hyresgästerna för att
minska den totala energianvändningen. En minskad miljöpåverkan, ett
stärkt varumärke när det gäller miljöarbetet och en ökad produktivitet är
bara några av vinsterna.

Vi erbjuder lokaler av alla typer. I beståndet finns skolor, vårdcentraler, industrifastigheter och mycket annat. Vår långa erfarenhet av fastighetsförvaltning innebär att vi är ett pålitligt alternativ för alla behov.

Grundat

Ägare

Total yta bostäder

Total yta lokaler

2009

Höörs kommun

32 697 kvm

69 879 kvm
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“Behovet av nya bostäder ökar, men även behovet av
verksamhetslokaler för kommunen.”

Ordföranden har ordet
2016 har varit ett år som bjudit på en hel del nya utmaningar i vårt land och för HFAB. Ingen
har missat att det har varit en kraftigt ökad invandring i vårt land, vilket naturligtvis även påverkar HFAB. Behovet av nya bostäder ökar, men även behovet av verksamhetslokaler för
kommunen.
Därför är det glädjande att det kommer färdigställas 32
lägenheter under sommaren 2017 och att styrelsen nyligen har beslutat om tolv marklägenheter i Sätofta som
bör vara inflyttningsklara vår/sommar 2018. HFAB har
även börjat titta på möjligheten att, inom befintliga bostadsområden, bygga hus som kallas Perstorpet, en villa
med fyra mindre lägenheter. Detta för att snabbare kunna
erbjuda fler lägenheter och integrera olika boendeformer.

På ekonomisidan lämnar vi ett stabilt år bakom oss med
få överraskningar, men troligtvis kommer det bli lite tyngre 2018. Varje nytt bostadsprojekt som HFAB färdigställer
medför ett behov av nedskrivningar vilket belastar vårt
resultat. Detta utifrån att produktionskostnaderna överstiger betalningsviljan hos våra nya hyresgäster. Vi ser
också att byggpriserna ökar snabbt vilket också driver på
hyrorna. Detta är något vi kommer att få leva med de
kommande åren då behoven är liknande i de flesta av
landets kommuner och ett hus kostar lika mycket att bygga i både Malmö och Höör.
Året slutade med att vår VD Kristina Forslund valde att
säga upp sig och kommer arbeta sin sista dag i HFAB i
februari. Från min och styrelsens sida vill jag tacka henne
för hennes arbete i bolaget de gångna åren och önska
henne ett stort lycka till på sitt nya jobb. Arbetet med att
hitta en ny permanent VD är igång och vi hoppas kunna
presentera en ny under våren 2017.

På lokalsidan har kommunen främst löst lokalbehovet
med ett stort antal moduler. Detta är förstås ingen hållbar
lösning på sikt. Under 2017 kommer därför HFAB tillsammans med kommunen att titta extra noga på Höörs framtida lokalbehov. Med ett uppskattat investeringsbehov på
upp till en halv miljard bara inom skolan de kommande
åren blir detta ett prioriterat område då det påverkar alla
invånare i kommunen.

Vi ser nu med spänning fram emot 2017, ett år då vi intensifierar vårt arbete för att bidra till Höörs kommuns framtida utveckling.

Höör 2017-01-21
Johan Svanberg, Ordförande
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“2016 har varit ett otroligt spännande år då många
satsningar och tankar har tagit fart och satt sina spår
både inom energiarbetet och nyproduktionen.”

VD har ordet
Jag vill börja med att tacka Höörs Fastighets AB och Höörs kommun för att jag fått möjligheten att vara med på en mycket utvecklande och inspirerande resa. En resa som började för
sex år sedan. Som avgående VD kan jag inte låta bli att titta tillbaka lite längre än bara det år
som årsredovisningen omfattar. Det är en tid som jag känner stor stolthet över. HFAB har utvecklats på många sätt och tillsammans med alla underbara medarbetare har vi nu ett stabilt bolag som levererar enligt ägarens önskemål.
Med stort engagemang och många arbetstimmar har vi
fusionerat bolagen, bytt ut aﬀärssystemen och byggt en
modern organisation som stödjer våra mål. Vi har också
tagit fram en tydlig aﬀärsplan som bygger på ägarens fyra
perspektiv (god livsmiljö och boende för alla, tillgängliga
och professionella, innovativa och ansvarfulla samt långsiktig hållbar ekonomi), med mera, med mera.

och i startläge, förskole- och skolmoduler på plats i Sätofta och vid Ringsjöskolan. Fler moduler är upphandlade
och väntar på bygglov. Vi har renoverat musikskolan, borrat bergvärme på Åtorp och mycket mer. Resultatmässigt
nådde vi våra uppsatta mål och stärkte soliditeten.

Allt har inte gått så fort som jag önskat, beroende på saker jag inte styrt över har fibern till våra bostadshyresgäster och ”min sida” blivit försenade. Nu äntligen är fibern
upphandlad och de första fastigheterna kommer att vara
uppkopplade under april månad. När min sida är i gång,
någon gång under våren 2017, kommer den att få vår bostadskö att bli mycket mer transparent och analyserbar.
Vår bostadskö växer och bedömningen är att det finns en
stark efterfrågan på hyresrätter och att den kommer bestå framöver. Då fastighetsmarknaden var rekordstark
under 2016 och den svenska fastighetsmarknaden noterade en ny toppnotering gällande transaktionsvolym på
hela 200 miljarder, 37 miljarder högre än tidigare toppnotering, skvalpar det givetvis över även till Höörs
fastighetsmarknad.

Förvaltning av det befintliga beståndet kommer alltid i
första rummet. Därför har 48 miljoner satsats på investeringar och underhåll i våra befintliga fastigheter under
2016. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn. Budgeten 2017 fortsätter därför på den inslagna
vägen med fokus på underhåll. I dagarna har vi inlett en
förstudie för att dra igång ett historiskt stort underhållsprojekt för HFAB, Ringsjöskolan 2.0. Dessutom är det det
befintliga beståndet som möjliggör nyproduktion.

Under 2016 har vi kunnat se att marknadens direktavkastningskrav har sjunkit i Höör vilket är oerhört positivt.
Förhoppningsvis får det igång den privata nyproduktionen eftersom vi under den närmsta tiden framöver måste
lägga om rodret och bygga verksamhetslokaler istället för
bostäder. Tyvärr klarar inte ekonomin att vi gör båda delarna i någon större utsträckning utan måste fokusera
våra resurser.

Till sist vill jag rikta ett riktigt stort tack till våra medarbetare, som med stor entusiasm och engagemang bidragit
till utvecklingen av bolaget. Och inte minst till våra kunder och ägare. Ett stort tack också till styrelsen för ert värdefulla arbete.

2016 har varit ett otroligt spännande år då många satsningar och tankar har tagit fart och satt sina spår både
inom energiarbetet och nyproduktionen. Just nu har vi 32
lägenheter i produktion och 16 lägenheter upphandlade
Höör 2017-01-23
Kristina Forslund, avgående VD
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Strategiska mål i olika perspektiv
STRATEGISKA MÅL I OLIKA PERSPEKTIV

MÅL

STYRTAL

Soliditet 10 % på sikt.

Soliditeten ökar.

Avkastningskrav: Statslåneräntan + 1 % på
insatt kapital.

Uppfyllt.

Bygga radhus i Sätofta

Marken inköpt och entreprenör upphandlad.
Byggstart våren/sommaren 2017.

Starta byggnationen av 32 lägenheter på
Badhuset 2

Byggnationen pågår för fullt. Inflyttning 1/8 2017.

NKI

Tyvärr för få svar för att kunna analysera. Ny
undersökning pågår.

Ekonomi och ägarperspektiv

Stärka koncernens ekonomi

Följa bostadsförsörjningsplanen och bygga 10 lägenheter
per år och över tid

Funktionella kommunala verksamhetslokaler

Kundperspektiv

Vara en attraktiv hyresvärd

Prioritera det personliga mötet.

Ett flertal kundträﬀar och Bomöten är
genomförda.

NKI

För få svar för att kunna analysera. Ny
undersökning pågår.

Ha en god och eﬀektiv
kommunikation

Alla fastigheter ska vara uppkopplade.

Entreprenör upphandlad och kontrakterad.
Arbetet beräknas vara klart halvårsskiftet 2017.

Erbjuda attraktiva och trygga mötesplatser

Utemiljön i bostadsområdena ska upplevas
trygg och erbjuda naturliga mötesplatser

NKI Mäts i NKI undersökningen 2017. Under 2016
har bland annat belysningen utökats på flera
platser och mötesplatser byggts.

Att vara en eﬀektiv och flexibel organisation

Kostnadseﬀektiv drifts- och
städorganisation.

Benchmarking sker kontinuerligt bland annat
genom rapporten SABO i siﬀror.

God förvaltning av fasta tillgångar

UH-planen ska vara ett naturligt verktyg

Bokförda investeringar/planerat UH stämmer
med åtgärderna i underhållsplanen

Hållbart och ekologiskt

Energieﬀektivisera 20 % till 2020 med 2008 som
basår

Uppfyllt Skåneinitiativets målsättning.

Behålla ett starkt medarbetarindex

Medarbetarindex 75 vilket är ett högt index.

Stark medvetenhet om verksamhetens mål

86 % av personalen förstår hur man bidrar till
HFABs övergripande mål.

Bra ledare

Ledarskapsindex på 73.

Arbeta med kompetensutveckling.

Alla anställda har medarbetarsamtal.

Fastighets- och Verksamhetsperspektiv

Medarbetarperspektiv
Vara en attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna ska vara engagerade och delaktiga

Att ha kompetens kopplat till
koncernens behov
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Organisation
HFABs värdegrund är själva basen i företagskulturen – hur vi vill uppfattas och vad vi vill kännetecknas av. Våra
strategier, policy och ramverk grundar sig på våra värderingar.
HFABs organisation är förankrad och stärker bolagets förvaltningsoch produktionsförmåga och säkerställer att strategiska överväganden är en del i all verksamhet. Vår organisation verkar som en helhet
och är flexibel för att kunna möta omvärldsförändringar. Organisationsutvecklingen är ett ständigt pågående arbete och präglas av utarbetande av ett enhetligt arbetssätt grundade på process- och rutinbeskrivningar. Under 2016 har bolaget vuxit, främst inom städ, där
kommunen utökat befintliga avtal samt beställt städning till nya
verksamheter.

FAKTA MEDARBETARE

2016

2015

Antal anställda

66 st

68 st

Antal tjänster

52 st

49 st

64 % kvinnor

55 %
kvinnor

Fördelning kvinnor
och män
Medelålder
Sjukfrånvaro

47

48 år

7,03 %

6,86 %

Genom arbetsglädje och nytänkande är vi
professionella och affärsmässiga
Arbetsglädje:

Nytänkande:

Vi vet att arbetsglädje och stolta medarbetare behövs för
att nå riktigt bra resultat. Glädje skapas genom delaktighet,
öppenhet, utvecklingsmöjligheter och ett tydligt uppdrag.

Vi är kreativa, nyfikna och omvärldsmedvetna samt i ständig utveckling. Tillsammans skapar vi innovativa lösningar
genom unik kunskap, bred kompetens och stor erfarenhet.

Professionella:

Aﬀärsmässiga:

Vi bemöter varandra, våra kunder och övriga med respekt
och omtanke. Vi är kompetenta och serviceinriktade med
helhetssyn.

Vi agerar alltid med såväl kundens som bolagets bästa för
ögonen.
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CSR – ett ansvar för ett hållbart samhälle
CSR, Corporate Social Responsibility (företagens samhällsansvar) står för hur
företag genom sin verksamhet tar ansvar för hur de påverkar samhället både
positivt och negativt.

Socialt ansvar
På HFAB har vi en uthyrningspolicy som bygger på att alla är välkomna. För oss är det en självklarhet
att verka för integration och motverka alla former av utanförskap. Vi har bland annat byggt hyresrätter i ett villaområde och kommer fortsätta med liknande projekt 2017.
Under 2016 har samarbetet med den sociala sektorn utökats och 13,4 % av bostäderna hyrs ut inom
ramen för det samarbetet. Flyktingfrågan har varit en stor fråga inom kommunen där vi varit en naturlig samarbetspartner för kommunen. Här har vi bidragit med sju lägenheter. Vi sponsrar också ett
flertal idrottsföreningar. Genom ett långsiktigt socialt ansvarstagande bidrar vi till utvecklingen av
ett mer välmående och attraktivt Höör.
Vi samarbetar med exempelvis Karolinaskolan – kommunens projekt ”Vägen in” och har under året
tagit emot ett flertal praktikanter. Under sommaren kunde ett flertal feriearbetare erbjudas arbete
genom kommunens försorg.

”Genom ett långsiktigt socialt ansvarstagande
bidrar vi till utvecklingen av ett mer välmående
och attraktivt Höör.”

Ekonomisk hållbarhet
HFAB tar samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta sina fastigheter som långsiktiga investeringar. En förutsättning för det är att vi genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, genom god skötsel
och genom att utveckla attraktiviteten i våra bostäder och lokaler också skapar en stabil ekonomisk
utveckling. Det ger oss handlingsfrihet och möjlighet att bygga nya bostäder och lokaler.

Miljöansvar
Klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet att förhålla sig till. Som ett kommunalägt bolag finns en
styrka i att kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har betydelse för klimatet i stort, men också för lokalsamhället, liksom för vår och våra hyresgästers ekonomi.
Att involvera hela organisationen, både medarbetare och hyresgäster, och se till helheten utgör en
stark framgångsfaktor. Ett resultat av det är att vi under 2016 övergått till kemikalielös trapphusstädning i våra bostadsfastigheter samt utvärderat en ny grön städmetod som vi kommer att erbjuda
våra lokalhyresgäster under våren 2017.

Samspelet med intressenter
Vi vill förmedla vårt aﬀärsmässiga samhällsansvar till våra ägare, samarbetspartners, kunder och
andra intressenter. Våra intressenter påverkar och påverkas av bolagets sätt att agera. Därför vill vi
också utveckla ansvaret ytterligare. Tillsammans kan vi ta ett ännu större ansvar genom att vara ett
föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra dialog och samarbeta.
Våra samarbeten och nätverk är många och starka både på lokal och nationell nivå. Utbyte av idéer,
nya infallsvinklar, åsikter och intressen tas varje dag i beaktande när vi fortsätter vårt arbete att göra
Höör till en attraktiv stad att bo och arbeta i.
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God arbetsmiljö
HFAB värderar sina medarbetare högt. Utan deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. Därför
är det en förutsättning att våra medarbetare trivs och mår bra. Det är då de känner engagemang och
viljan att utföra ett bra arbete som utvecklar både bolaget och Höör.
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Affärsområde Fastigheter
Med representation i Höörs olika tillväxtåldrar, från 1800-talet fram till 2010-tal, äger Höörs
Fastighets AB fastigheter över hela Höör. Beståndet gör HFAB till Höörs största
fastighetsägare.
HFABs fastighetsbestånd uppgick vid årets utgång till 54 fastigheter. Huvudelen av fastigheterna är egenägd tomtmark, någon enstaka med arrenedeavtal. Totalt äger HFAB 102 707
kvm fördelade på 32 715 kvm bostäder och 69 992 kvm lokaler.
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Höörs största fastighetsägare

Bostäder

Lokaler

HFAB har ca 33 000 kvadratmeter bostadsyta fördelat på 461 lägenheter
med en snitthyra på 1 132 kr/kvm/år.

HFAB har ca 70 000 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta varav ca 1 % var
vakanta vid årsskiftet.

Vakanserna bland bostäderna fortsätter att vara låga och vår uthyrningsgrad ligger över 98 %. Omflyttningen har under 2016 minskat något till
17,6 % (18,0 %). Vid årsskiftet stod 769 personer i kö, varav de flesta söker
en tvåa i vårt äldre bestånd. Vi kan oftast erbjuda sökande en god bostad i
rimlig tid. Däremot kan vi inte alltid göra det i de områden eller till de hyresnivåer som är mest efterfrågade.

Höörs kommun är HFABs största hyresgäst och hyr vid årsskiftet 94 % av
all uthyrningsbar yta till en snitthyra på 1 085 kr/kvm/år.

Nästan hälften av våra lägenheter är 2:or och är fortfarande den mest efterfrågade storleken även om efterfrågan på 3:or med hiss ökar år från år.

LÄGENHETER

Marknadsläget för kommersiella lokaler i Höör är fortsatt tuﬀt.
Skolor är klart dominerande i vår fastighetsportfölj och utgör 44 % av lokalytan. Nedan visas fördelningen av vår lokalyta. I övrigt ingår bland annat brandstation och polisstation.

LOKALER – FASTIGHETSPORTFÖLJ
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Skola

Förskola

Idrott

Övrigt

7%

Vård

Industri

Kontor

Butik

Underhåll och ombyggnationer
HFABs fastigheter underhålls för att erbjuda hyresgästerna goda och trygga inomhus- och utomhusmiljöer och för
att uppfylla gällande myndighets- och miljökrav. Underhållsinsatserna är även centrala för att vårda och utveckla
fastighetsvärdet.
Under 2016 genomfördes underhåll och ombyggnader för ca 48 miljoner kronor. De lite större underhålls- och ombyggnadsprojekten som har genomförts under året är:

UNDERHÅLLS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT

2016

Bergvärme Åtorp

6 980 kkr

Fasadrenovering Ziegler 1

6 025 kkr

Renovering musikskolan

5 891 kkr

Ny parkering Berggren 16

4 300 kkr

Tak- och fönsterbyte Näktergalen 6

3 647 kkr

Underhåll Midgårds förskola

1 296 kkr

Tak- och fönsterbyte Linden

754 kkr

Ombyggnation receptionen Berggren 16

474 kkr

FASTIGHETSUNDERHÅLL PER KVM:
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Renovering av musikskolan
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Nyproduktion
Höörs Fastighets AB har i uppdrag att tillföra nya hyresrätter till Höörs bostadsmarknad
samt vara ett av kommunens verktyg för att klara sitt bostadsförsörjningsansvar.
Under 2016 har byggnationen av 32 nya lägenheter (Badhuset 2) påbörjats. Inflyttningen är planerad till 1 augusti 2017.
Under våren tillträdde vi en fastighet i Sätofta (Sätofa 6:89) där byggnation av 12 st marklägenheter är upphandlad och
beställd. Byggnation påbörjas under våren 2017.
På Lilla Torg ska det skapas fyra nya lägenheter genom att konvertera två lokaler i bottenplan. Entreprenaden är upphandlad och beställd.

Byggnationen av Badhuset 2.
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Energi och Miljö
Energiförbrukningen är ett fastighetsbolags största klimatpåverkande faktor och värmekostnader utgör den största driftkostnaden. Ett strategiskt
och långsiktigt arbete för att energiinvestera beståndet är därmed avgörande både för att bidra till måluppfyllese av Höörs klimatmål och för att
säkerställa goda driftnetton.
Med stort engagemang och tydliga mål har vi lyckats bra med vårt energiarbete. Vi arbetar målinriktat, strukturerat och framgångsrikt med vårt energispararbete och har gjort så under många år.
Genom en kombination av driftoptimering och energiinvesteringar har bolaget minskat
energibehovet.
Under 2016 har det genomförts ett geoenergiprojekt i form av bergvärme i kvarteret Åtorp. Bergvärmen kommer även att kunna försörja nybygget på fastigheten Badhuset 2. Vår energianvändning har minskat kraftigt och vi har redan klarat av målsättningen i Skåneinitiativet.

Under 2016 har det genomförts ett geoenergiprojekt i
form av bergvärme i kvarteret Åtorp.

HFABs energimål under 2016 var att under perioden 2007-2016 minska energiförbrukningen med
20 % på bostäderna. Det kan nu konstateras att under perioden 2007-2016 har HFAB uppnått målet med råge och har minskat energiförbrukningen med hela 24,3 % enligt Skåneinitiativets rapport för 2016.
Styrelsen har även startat upp ett energisparprojekt, ESP 2, som sträcker sig under perioden
2017-2020 där målsättningen är att sparar 20 % på hela fastighetsbeståndet till 2020 med 2008
som basår.

ÅR

Driftstatistik för lokalerna
Värme
kWh/kvm

ElkWh/kvm

Driftstatistik för bostäderna

VattenKubik/kvm

Värme
kWh/kvm

ElkWh/kvm

VattenKubik/kvm

2014

93,9

61,32

0,41

126,61

21,7

1,11

2015

90,19

61,76

0,41

121,18

22,64

1,16

2016

77,20

63,26

0,40

107,1

25,1

1,15
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Affärsområde Tjänster
Ett av bolagets kärnuppdrag är god service till våra hyresgäster. Både bostads- och lokalhyresgästerna ska möta en modern, professionell och serviceinriktad organisation som tar
kunden på allvar och som tillhandahåller de tjänster som efterfrågas.
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En trygg och trivsam miljö
Inom aﬀärsområdet Service arbetar vi med att sköta om och underhålla HFABs fastigheter.
Vi erbjuder vaktmästeritjänster till våra lokalhyresgäster, främst inom skola och den sociala
sektorn.
Inom AO Service arbetar vi med att sköta om våra fastigheter och våra hyresgäster. Vi arbetar med förebyggande
underhåll, mindre underhållsprojekt, felanmälanshantering och utemiljö. Vi levererar även vaktmästeritjänster åt
våra lokalhyresgäster främst inom skola och social sektor.
Vi arbetar med att skapa trivsel och trygghet i våra fastigheter samt att underlätta vardagen för våra kunder och
hyresgäster. Att ständigt förbättra och utveckla samarbetet med våra hyresgäster och kunder samt att vara lyhörda för deras önskemål är centralt i vår verksamhet.
Utemiljön och första intrycket på våra bostadsfastigheter
har haft en fortsatt hög prioritet även under 2016. Efter
önskemål som framkom på våra bomöten har vi genomfört en mängd olika projekt. Några exempel: På Munkarpsvägen har vi utvidgat parkeringsplatsen och satt upp belysning. På Lärkgatan 28 har parkering och gångar asfalterats, ny ledbelysning satts upp, en ny mötesplats anlagts och alla planteringar förnyats.

Många verksamhetsförändringar och renoveringar inom
förskola och skola har inneburit stora utmaningar för
vaktmästeritjänsterna. Framförallt iordningställandet av
moduler på Sätoftaskolan och Ringsjöskolan inför höstens skolstart innebar stora påfrestningar för vår
verksamhet.

För att förbättra trivsel och trygghet togs beslut om att
renovera källare och tvättstuga på Lärkgatan 45 F-H detta
har genomförts i samråd med hyresgästerna. Källaren har
målats, ny rörelsestyrd ledbelysning har installerats,
tvättstugan har nya energisnålamaskiner och har blivit
utrustad med doserare för tvättmedel vilket förhoppningsvis innebär en förbättring för miljön.

För att säkerställa att vi kan leverera bra kvalitet till våra
kunder och hyresgäster arbetar vi kontinuerligt med
kompetensutveckling. Under 2016 genomfördes 9 utbildningar riktade till olika delar av vår verksamhet.
Felanmälan och felavhjälpningsprocessen är en viktig del
av vårt arbete och har fungerat väl under året. Vi kan konstatera att antalet registrerade felanmälningar har minskat mot föregående år – 1183 st 2016 mot 1291 st 2015. Vi
klarade vårt mål på att 80 % av felanmälningarna ska
vara åtgärdade inom en vecka, då hela 83 % var klara
inom en vecka under 2016. Vi arbetar ständigt med att
utveckla organisationen. Att vara lyhörd och lyssna på
våra kunder och hyresgäster är självklart för ett bra samarbete och för att skapa en trygg och trivsam miljö.

2016

83%
av felanmälningarna avhjälpta inom en vecka.
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En växande städenhet
Under 2016 har beställningarna om mer städning ökat vilket lett till att arbetet med att effektivisera städenheten fortsatt samt att vi nyanställt personal. Målet att bli en modern och
prisvärd tjänsteleverantör lever vidare.
Omfattningen av städavtal ökade 2016 bland annat genom förskole/skolmoduler och även utökning av antalet
storstädningsavtal. Även ett grönt städavtal har arbetats
fram och används numera i våra trappstädningar.

nen, t.ex. vid varubeställningar och upphandlingar. Under
hösten har en kompletterande ergonomiutbildning genomförts för all städpersonal. Även en utbildning i ledarskap har genomförts. Fyra lokalvårdare har genomfört
yrkesutbildningen SRY. HLR-utbildning har också genomförts under hösten.

Under 2016 har vi sett över våra städavtal och höjt avverkningstakten på skolorna. Lokalvårdarna har bytt arbetspass med varandra för att enheten ska bli ett mer
flexibelt aﬀärsområde, vilket har blivit uppskattat av såväl kunder och lokalvårdare. Personalen har fått ta ett
större ansvar genom mer delaktighet inom administratio-

Vårt fokus ligger fortfarande på våra kundbesök och arbetet med att se över våra städavtal fortsätter. Vi kommer
också att introducera och erbjuda våra kunder gröna
städavtal.

2016

En kompletterande golvvårdsutbildning har genomförts för
all städpersonal
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Höörs Fastighets AB (org nr 556019-3350) får härmed avge årsredovisning för
bolagets verksamhet räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Styrelse
Valda av kommunfullmäktige:
Ordförande:

Johan Svanberg

Vice ordförande:

Anders Magnhagen

Ledamot:

Arne Gustavsson

Ledamot:

Susanne Asserfors

Ledamot:

Gill Andersson

Ledamot:

Marianne Ragntoft

Ledamot:

Fredrik Stålhandske

Ledamot:

Rolf Streijﬀert

Ledamot:

Stefan Liljenberg

Personalrepresentant:

Mona Schill-Ingvarsson
(Kommunal)

Lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige i Höörs kommun:
Ordinarie:

Jörgen Lindqvist

Ersättare:

Saud Korlat

Revisor valda av bolagsstämman:
Ordinarie:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
med huvudansvarig revisor Mattias
Johansson

Verkställande direktör:
Kristina Forslund (avgår 2017-02-11)
Lars Anebreid (Tf VD fr o m 2017-02-12)

Ledningsgruppen:
Kristina Forslund, Joakim Wallberg, Magnus Nilsson, Lars-Göran Persson och Anita Nilsson
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Bolagsstämma hölls 2016-05-18

Organisationsanslutningar:
SABO, HBV, andelsföreningen Skånehem och arbetsgivarorganisationen Pacta

Ägarförhållande
Aktiebolaget Höörs Fastighets AB (HFAB) med säte i Höör är ett helägt bolag till Höörs kommun.

Verksamhet
Höörs Fastighets AB (HFAB) resultat efter finansiella poster uppgick 2016 till 9,9 Mkr (5,9).
HFABs kärnverksamhet är att förvalta och bygga bostäder samt lokaler för kommunal verksamhet. Företagets strategiska inriktning – att utifrån samhällsnyttiga, aﬀärsmässiga och långsiktigt hållbara principer utveckla och förvalta bostäder och lokaler, samt utifrån kundens önskemål och behov tillhandahålla prisvärda och trivsamma bostäder och lokaler
med god kvalitet och service – samlar HFABs uppdrag och är i enighet med Höörs vision 2025. De riktade satsningar som
genomförs är planerade utifrån att HFAB ska uppfylla inriktningsmål, ägardirektiv och resultatkrav.
Bolaget har under året i produktion 32 lägenheter samt upphandlat 16 ytterligare hyresrätter, 12 stycken i Sätofta 6:89
samt 4 stycken i Fyrkanten 3. Diskussioner och planer av en ny förskola har fortgått under året. En beställning av kommunen om 12 stycken ettor fördelade på 2 olika fastigheter är gjord men ej behandlad av HFABs styrelse.
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Verksamhetsåret 2016 har för bolaget inneburit, förutom nyproduktionen, stora satsningar på det planerade underhållet
samt ombyggnationer samt uppförandet av moduler på beställning av kommunen. De underhållsinsatser som genomförts under året har i huvudsak omfattat fastigheter byggda mellan 1950 och 1980.

Fastighetsbeståndet
Höörs Fastighets AB (HFAB) ägde vid årets slut 54 (53) fastigheter med ca 33 000 kvm bostäder och ca 70 000 kvm lokaler,
i en sammantagen uthyrningsbar area om ca 103 000 kvm. Majoriteten av fastigheterna är ägda och någon enstaka innehas med tomträtt eller arrendeavtal.

Fastigheternas värde
HFAB gör årligen en värdering av fastighetsbeståndet. Marknadsvärdet vid årets slut uppgick till 1 080,8 Mkr. Det bokförda värdet vid samma tidpunkt uppgick till 764,3 Mkr.
Värderingen är gjord som en tioårig kassaflödesanalys för varje enskild fastighet, där HFAB har lagt in grunduppgifter
per fastighet och ansvarar för dess riktighet. Värden har stämts av mot gjorda försäljningar och av NAI Svefa utförda
värderingar.

Försäljningar/Förvärv
Under 2016 har Sätofta 6:89 inköpts av kommunen för 1 309 000 kr.

Marknad
Höörs Fastighets AB är en stor aktör på Höörs fastighetsmarknad och har i uppdrag att vara med och bidra till att Höör
utvecklas. Det finns en stark efterfrågan på hyresrätter i det äldre beståndet. I nyproduktionen är efterfrågan svagare.
Bolaget bedömer att risken för vakanser i nyproduktionen är liten men med rätt byggnation kan den minimeras och i
det äldre beståndet finns ingen risk de kommande åren.
Uthyrningsgraden för de kommersiella lokalerna ligger på samma nivå som föregående år och uppgår till cirka 99 % vid
årsskiftet.
Hyresförhandlingar för bostäderna genomfördes i början av 2016 och resulterade i höjda bostadshyror fr o m 1 april
med 0,39 %. Hyresnivån på kommunala verksamhetslokaler är reglerat i ett 25-årigt hyresavtal med ett 70 % index. Detta innebar att hyran höjdes 20160101 med 0,06 %. Det återstår 17 år av kontraktslängden.

Resultat
Resultatet för 2016 efter finansnetto uppgår till 9,9 Mkr (5,9 Mkr). I resultatet ingår en nedskrivning med 2,0 Mkr (5,0
Mkr). Nedskrivningen berör fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola), vars låga hyra medför krav på nedskrivning av
dess bokförda värde med 2,0 Mkr.
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr (8,2 Mkr).
Omsättningen uppgick till 136,6 Mkr (127,1 Mkr).
Trots i stort sett obefintlig hyreshöjning 2016 har alltså bolagets intäkter ökat med 9,5 Mkr jämfört med 2015. Bakgrunden till ökningen hänför sig primärt till att bolaget utfört projekt på uppdrag av Höörs Kommun gällande fastigheterna
Klubban 1, Sätofta 18:54 (Sätoftaskolan) samt på Visdomen 4 (Ringsjöskolan). Projekteten avser ombyggnad av Klubban
för ensamkommande flyktingbarn och installation och byggnation av skol- och förskolemoduler på Ringsjö- respektive
Sätoftaskolan. Total projektkostnad för dessa uppgår till ca 6,0 Mkr som därför ökat såväl intäkts- som kostnadsmassan
i bolaget i motsvarande omfattning. Likaså har bolagets intäkter (och kostnader) ökat med ca 1,0 Mkr baserat på hyresavtal med Expandia för ovan nämnda moduler.
De resultatförda reparations- och underhållskostnaderna uppgick totalt till 14,4 (12,0) Mkr. I tillägg har cirka 68,0 Mkr
investerats (i pågående och avslutade projekt) i planerat underhåll, ombyggnationer och nyproduktion genomförts under 2016. Det största projektet avser byggnationen av 2 st Kombohus med 32 st lägenheter på fastigheten Badhuset 2
som kommer att färdigställas under sommaren 2017.
Vid årets slut hade HFAB en oförändrad låneskuld om 748,4 Mkr jämfört med 2015. Borgensramen för bolaget har under
året varit 800 Mkr.
För att uppnå en eﬀektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument i form av ränteswapar. Den genomsnittliga räntan under året har varit 2,6% (2,4%) exklusive borgensavgift på 0,4
% till Höörs kommun.
Den genomsnittliga belåningsgraden i förhållande till bokfört värde på fastigheterna var vid årets utgång 98% (96%). I
förhållande till marknadsvärdet var belåningsgraden 69% (74) %.
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Eget kapital
Eget kapital ökar med årets resultat på 5,7 Mkr och till följd av ett aktieägartillskott på 8,9 Mkr (avseende kompensation för hyresbortfall för fastigheten
Badhuset 2). Tillsammans med utbetald utdelning till Höörs kommun på 0,6 Mkr blir total förändring i eget kapital 14,0 Mkr. Detta bidrar till att bolaget
soliditet vid årets utgång förbättrats till 9,8% (8,2%). Styrelsens förslag och motivering till vinstdisposition har sammanställts på sidan 44 i
årsredovisningen.
Balanserat resultat + årets resultat uppgår till 23,251Tkr. Föreslagen utdelning på 536 Tkr är i enlighet med avkastningskravet i ägardirektiven. I ny räkning föreslås därför 22,715 Tkr balanseras.

Bundet Eget kapital
EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL

Vid årets början

Fritt Eget kapital

Uppskrivningsfond

Reservfond

12 000

50

40 000

Balanserad
vinst eller
förlust

Erhållet aktieägartillskott
Utbetald utdelning

Årets
resultat

9 249

61 299

8 900

8 900

-632

-632

Årets resultat
Vid årets slut

40 000

12 000

50

Totalt
Eget
kapital

17 517

5 734

5 734

5 734

75 301

Nyckeltal
NYCKELTAL

2016

2015

2014

2013*

2012*

Omsättning, Mkr

136,6

127,1

126,3

120,3

118,5

9,9

5,9

13,9

−13,1

6,7

1,47

1,28

1,6

0,52

1,26

Resultat efter finansnetto, Mkr
Räntetäckningsgrad, ggr
Avkastning på eget kapital, %
Balansomslutning, Mkr
Aktiverade investeringar, Mkr

11,7

8,5

21,9

−22,8

11,7

867,3

850,0

861,8

847,3

860,5
14,5

14,9

38,0

79,4

5,9

Soliditet

9,8

8,2

7,4

6,8

6,6

Nettoskuld/lån, Mkr

748

748

748

753

761

Ränteswapar, Mkr

688

618

618

693

719

Genomsnittlig ränta, %**

2,59

2,36

3,03

3,6

3,32

Personal och organisation
VD sa upp sig i november och rekrytering av ny permanent VD pågår. Medelantal årsarbetare anställda under året var 52
(49) varav 33 (27) kvinnor och 19 (22) män. Organisationen är förankrad och stärker bolagets förvaltnings- och produktionsförmåga och säkerställer att strategiska överväganden är en del i all verksamhet. Vår organisation verkar som en
helhet och är flexibel för att kunna möta omvärldsförändringar. Organisationsutvecklingen är ett ständigt pågående arbete och präglas av utarbetande av enhetligt arbetssätt grundade på process- och rutinbeskrivningar.

Miljö
Två av HFABs prioriterade miljöfrågor är minskad energianvändning och klimatpåverkan. En annan viktig del i bolagets
miljöarbete är att begränsa användningen av farliga kemiska ämnen för att minska den negativa påverkan på hälsa och
miljö.
Omfattande insatser har genomförts för att energieﬀektivisera och minska utsläppen av växthusgaser och göra miljömässigt bra materialval. Byggmaterialfrågan är och kommer att bli allt viktigare i byggsektorn och är avgörande för att
uppnå ett hållbart byggande.

Riskhantering
Hyresutveckling
Höör är en tillväxtkommun och som en del av Öresundsregionen bedöms vakanser på bostäder framöver vara obefintliga. Vad gäller lokalvakanser ser vi idag ingen större risk då kommunen är vår absolut största hyresgäst.
De senaste åren har hyreshöjningarna inte stått i relation till fastighetskostnadernas ökningar. Hyran för bostäder bestäms årligen efter förhandling mellan representanter från HFAB och Hyresgästföreningen. Lokalhyresökningarna styrs
av KPI. På sikt kan denna diﬀerens mellan intäkter och kostnader bli en risk.
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Nyproduktion
HFABs bidrag till kommunens målsättning om fler bostäder, framför allt hyresrätter, är att påbörja byggnationen av 10
lgh/år över tid. Att producera bostäder till en kostnad som motsvaras av inflyttningshyrorna är en utmaning för bolaget.
HFAB arbetar kontinuerligt för att säkerställa en kostnadseﬀektiv nyproduktion av bostäder. Nyproduktionen i Höör kräver oftast en nedskrivning på ca 10 %.

Fastighetskostnader
Höörs Fastighets AB arbetar med att uppnå målet med en långsiktigt eﬀektiv förvaltning och god service. Med god underhållsplanering minskar kostnaderna för oförutsedda åtgärder. HFABs arbete med energieﬀektivisering är ett av bolagets mest prioriterade områden. HFABs arbete med att nå Skåneinitiativet (20 % minskning av energiförbrukningen under 2016 jämfört med 2007 års förbrukning) har lyckats i år slutade på hela 24 %. Cirka 25-30% av bolagets fastighetskostnader avser energi. En eﬀektivisering av hela beståndet påverkar i hög grad bolagets fastighetskostnader vilket föranlett att styrelsen beslutat om ett nytt energiprojekt där hela beståndet ska minska sin energiförbrukning med 20 % till
2020. Förändringar i taxor, skatter, avgifter och andra regleringar har direkt inverkan på bolagets ekonomiska resultat.

Finansiering
Bolagets finansiella kostnader kommer öka i takt med ökande investeringar. Ränteläget har mycket stor påverkan på
bolagets resultat. Räntekostnaderna är en av de största kostnadsposterna. För att hålla räntekostnaderna på en jämn
och kontrollerad nivå arbetar vi med derivatinstrument i enlighet med vår finanspolicy. Bolaget följer aktivt kapital- och
räntemarknadens utveckling för att undvika att hamna i en dålig position framöver.

Administrativa risker
HFAB har en systematisk hantering av den interna kontrollen, som innehåller riskbedömningar av både måluppfyllelse
och uppföljning av efterlevande av riktlinjer och rutiner. Resultatet av granskningarna rapporteras till styrelse och ägare.
Årets granskning visar att vi har tillfredställande rutiner och instruktioner samt att uppdraget utförts på ett betryggande
sätt.

Utsikter 2017
Höörs Fastighets ABs ambition är att ligga i framkant både när det gäller energi, miljötänkande och nyproduktion. HFAB
står såväl idag som i framtiden, för bra bostäder, tryggt boende samt framtida visioner. Vi tror att Höörs kommun framöver kommer att bli än mer attraktivt att bo i.
Ett nybyggnadsprojekt är i produktion och 1 augusti 2017 är det inflyttning i 32 nya hyresrätter. Två projekt kommer
startas upp våren 2017, de har upphandlats och kontrakterats under 2016. Betalningsviljan för en nyproducerad hyreslägenhet i Höör sviktar något vilket givetvis gör det till en risk med så mycket nyproduktion och nedskrivning är budgeterad. Men på sikt kommer dessa projekt att vara bra både för bolaget och för Höör. Fastighetsförvaltning handlar om
långsiktighet och en fastighets livscykel. Ur de aspekterna är nyproduktion en bra aﬀär för HFAB.
Det ekonomiska läget i världen påverkar oss mycket. Med bolagets höga belåning är vi mycket räntekänsliga vilket gör
att vi måste fortsätta arbeta aktivt med vår lånestock och använda de finansiella instrument som vår finanspolicy
tillåter.
Det låga ränteläget fortsätter att gynna oss och ger oss möjlighet att arbeta vidare med underhållet i bostadsfastigheterna och hålla en god underhållsnivå i de kommunala verksamhetslokalerna. För 2017 har HFAB en mycket ambitiös investerings- och underhållsbudget.
Vi ser att efterfrågan på våra hyreslägenheter i det äldre beståndet är fortsatt hög och dessa har i stort sett inga vakanser. Detta ger oss en god framtidstro även gällande nyproducerade hyresrätter. Med rätt marknadsanalys och anpassning på nyproduktionen torde Höörs bostadsmarknad klara en produktionstakt på ca 10 lägenheter om året.
Uthyrningsläget avseende lokaler var under 2016 fortsatt tuﬀt på grund av lågkonjunkturen, i kombination med att fysiska butiker ”drabbas” av ökad internethandel. Under 2016 har dock kv Mejeriets butikslokaler hyrts ut till Höörs kommun att användas till kontorslokaler. Kv Fyrkantens lokaler kommer under 2017 omvandlas till 4 stycken lägenheter.
Vårt nya helintegrerade aﬀärssystem ger oss en mycket bra möjlighet att följa upp ekonomin på fastighetsnivå och arbeta fram strategier för vårt fastighetsägande framöver. Arbetet med långsiktiga underhållsplaner är nu i mål och ligger till
grund för framtida analyser och strategier. Det hjälper oss att bli ett modernt och oﬀensivt fastighetsbolag – ett viktigt
instrument för vår ägare i utvecklingen av Höör.
Våra ambitioner är att fortsätta på den inslagna vägen och med energieﬀektiviseringar, måluppfyllelse, samverkan och
kommunikation leva upp till styrelsens och ägarens krav. Vår storlek ger oss möjlighet att påverka miljön i positiv riktning. Vi tror att vi därmed kan fungera som inspirationskälla och föredöme i Höör.
Arbetet med energieﬀektiviseringar kommer att fortsätta och utökas till hela fastighetsportföljen samt intensifieras för
att kunna nå målet om 20 % minskning till 2020. Tanken är att minskad energianvändning ska minst möta kostnadsökningarna på energi.
Dialogen med våra kunder är av största vikt för vår framgång som bolag och för att vara en aktiv part på Höörs fastighetsmarknad, i enlighet med vår ägares intentioner. Vi kommer därför att fortsätta med kundenkäter och prioritera
kommunikationen med kunderna, i form av bl.a. kundbesök och bomöten.
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Arbete med att se över vår organisation, struktur, policys, processer och rutiner har fortsatt under 2016 och är ett arbete
som måste ske kontinuerligt och blir aldrig klart. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även under 2017. Vidare ska
aﬀärsplanen med dess mål och kundfokus hållas levande och vara känt i hela organisationen.
Det finns en stark framtidstro i Höörs kommun och vi vill och kommer att vara en aktiv part i utvecklingen. Ett flertal projekt finns i diskussions- och planeringsfasen. Detta gäller såväl bostäder och kommunala verksamhetslokaler såsom förskolor och LSS-boenden. På lite längre sikt ser vi ett ökat behov av kommunala verksamhetslokaler.
Vår värdegrund ”genom arbetsglädje och nytänkande är vi professionella och aﬀärsmässiga” tar vi med oss in i 2017
som ledstjärna för vårt fortsatta arbete med att bidra till att Höör ska upplevas som attraktivt att bo och arbeta i.

KÄNSLIGHETSANALYS

Förändring
(%-enheter)

Resultat 2016
(Mkr)

Brutto hyresintäkter

+/-

1

1,4

Vakansgrad

+/-

2

2,8

Fastighetskostnader

+/-

1

0,5

Genomsnittsränta lån

+/-

1

7,5
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Resultaträkning
Not

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Nettoomsättning

1

136 611

126 994

Övriga rörelseintäkter

2

0

BELOPP I TKR

104
127 097

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader

3

-46 091

Övriga externa kostnader

4

-6 683

-5 302

Personalkostnader

5

-25 197

-25 005

6, 11, 12

-27 541

-29 020

7

0

-4 387

31 100

26 801

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-36 582

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

8

Resultat efter finansiella poster

44

74

-21 184

-21 009

9 960

5 866

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga

9

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

10

Årets resultat

-2 342

1 748

7 618

7 614

1 884

545

5 734

8 159

Kommentarer till resultaträkningen
Resultatet
Resultatet efter finansnetto uppgår till 9,9 Mkr (5,9 Mkr). Under året har inga fastigheter sålts och således finns inga realisationsvinster/förluster i resultatet.
I 2016 års resultat ingår dock en nedskrivning av fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola) med 2,0 Mkr, vars låga hyra
medför krav på att dess bokförda värde skrivs ned. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr
(8,2 Mkr).

Nettoomsättningen
Omsättningen uppgick till 136,6 Mkr (127,1 Mkr). Närmre 70% av bolagets intäkter avser uthyrning av kommunala verksamhetslokaler. Hyresavtalet stipulerar att hyran årligen förändras med 70% av KPI. Såväl 2014 som 2015 har haft negativt KPI vilket inneburit sänkta hyror och därmed sänkt nettoomsättning. Under 2016 har det dock skett en marginell hyreshöjning om 0,06 %. Även hyreshöjningen på bostäder var extremt låg på 0,39% (1,2%). Förklaringen till den ökade
omsättningen på cirka 9,5 Mkr går därför att finna i andra orsaker, varav de mest primära är projektuppdrag utförda till
Höörs Kommun avseende fastigheterna Klubban 1, Sätofta 18:54 (Sätoftaskolan) och på Visdomen 4 (Ringsjöskolan).
Projekten som avser ombyggnad av Klubban och installation/byggnation av moduler på Sätofta- och Ringsjöskolan påverkar netto-omsättningen (såväl som fastighetskostnader) med ca 6,0 Mkr under 2016. I tillägg utgör ca 1,0 Mkr i årets
omsättning modulhyra från Expandia, för ovan nämnda moduler, som vidarefaktureras till Höörs kommun.

Fastighetskostnaderna
Årets fastighetskostnader ligger också väsentligt över 2015 års nivå. Skillnaden på 9,5 Mkr utgör precis som beskrivits
ovan primärt till följd av kostnader för genomförda projekt avseende fastigheterna Klubban, Sätofta- och Ringsjöskolan
som ökat fastighets-kostnaderna med cirka 7,0 Mkr 2016. Mediakostnaderna har genom fortsatt arbete med energieﬀektiviseringar lyckats ligga kvar på i stort samma nivå (+1%) i kronor 2016 jmf med 2015 trots pris- och taxehöjningar. Även
nysatsningar under 2016, såsom bergvärmeprojektet på fastighten Åtorp, gör att vi även under 2017 räknar med att kunna möta pris- och taxehöjningar med hjälp av lägre förbrukning. Dessa satsningar innebär också att ett ökat underhåll
genomförts under 2016 som bidrar till att bolagets reparation- och underhållskostnader ökat från 12,0 Mkr 2015 till 14,4
Mkr 2016.

Personalkostnader
Kostnaderna för personal har ökat 0,8% i jmf med motsvarande kostnader 2015.
Den låga ökningen beror på fortsatta kostnadseﬀektiviseringar samt på att vi under en del av 2016 saknat bemanning,
då nyrekrytering dragit ut på tiden. Svårigheten att rekrytera hänger till stor del samman med den byggboom som råder
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i fastighetsbranschen vilket leder till längre rekryteringstider och sannolikt ökande personalkostnader under de kommande åren.

Av och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar
Sedan införandet av det nya redovisnings-regelverket K3 (2014) har avskrivningarna för bolaget ökat kraftigt. Detta som
en konsekvens av att bolaget historiskt haft en för lång avskrivningstid relativt fastigheternas förväntade nyttjandeperiod. Detta medför att avskrivningarna har höjts jämfört med tidigare år för att kompensera för den tidigare för låga
avskrivningstakten.
All nyproduktion av bostäder (i Höör liksom i andra orter utanför stadsregionerna) har svårt att bära sina produktionskostnader via hyresintäkter. Detta medför att det bokförda värdet på dessa måste skrivas ned. Under 2016 har dock ingen nyproduktion av bostäder färdigställts och därför ej krävt några nedskrivningar (2015 års nedskrivningar uppgick till
5,0 Mkr). Däremot ingår det 2,0 Mkr i nedskrivning av fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola) under 2016. Bakgrunden till nedskrivningen utgörs av att fastigheten har en för låg hyresintäkt i förhållande till dess bokförda värde.

Övriga rörelsekostnader
Under 2016 föreligger inga övriga rörelsekostnader.
Under 2015 genomfördes rivning av 2 fastigheter, Badhuset 2 (gamla brandstationen) samt (fd) Pumpen 20. De befintliga
bokförda värdena på dessa fastigheter uppgick till 4,4 Mkr och belastade 2015 års resultat.

Räntekostnader
Den exceptionellt låga räntenivå som förelegat under ett par års tid innebär att våra räntekostnader var kvar på i stort
samma nivå som 2015. En utökning av vår räntebindning, via räntederivat, under året ökade dock våra kostnader fr o m
andra halvåret. Av årets räntekostnader utgör 3,0 Mkr en årlig borgensavgift till Höörs Kommun. Den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen uppgår till 5,0 år vid årsskiftet och den genomsnittliga eﬀektiva räntan till 2,59%. Det
fortsatt gynnsamma läget ger oss möjlighet att hantera de utmaningar som finns med nedskrivningar vid nyproduktion
av bostäder samt stora behov av underhåll som ligger framför oss.

Bokslutsdispositioner & skatt
Periodiseringsfonder från taxeringsår 2011 har återförts med 1,8 Mkr och årets avsättning uppgår till 4,0 Mkr.
Aktuell skatt uppgår till 2,7 Mkr medan reserveringen för uppskjuten skatt minskar med 0,8 Mkr.
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Balansräkning
BELOPP I TKR

Not

2016-12-31

2015-12-31

Byggnader och mark

11

769 594

781 402

Inventarier, verktyg och installationer

12

2 274

3 094

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

13

62 171

9 285

834 039

793 781

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

14

40

40

Andra långfristiga fordringar

15

5 403

7 661

Summa anläggningstillgångar

5 443

7 701

839 482

801 482

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos kommunen
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

229

116

25 375

48 114

698

–

1 470

276

27 772

48 506

35

51

27 807

48 557

867 289

850 039

Aktiekapital (400 000 aktier)

40 000

40 000

Uppskrivningsfond

12 000

12 000

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

16

Eget kapital
Bundet eget kapital

Reservfond

50

50

52 050

52 050

Balanserad vinst eller förlust

8 617

1 090

Aktieägartillskott

8 900

–

Årets resultat

5 734

8 159

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

23 251

9 249

75 301

61 299

1 700

1 600

17

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfonder

10 898

8 656

12 598

10 256

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

18

Långfristiga skulder

2 284

3 089

2 284

3 089

19

Övriga skulder till kreditinstitut

748 421

748 421

748 421

748 421

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29

14 051

7 334

–

1 955

844

271

13 790

17 414

28 685

26 974

867 289

850 039

Kommentarer till balansräkningen
Anläggningstillgångar
Under 2016 har bolaget gjort nyanskaﬀningar av materiella anläggningstillgångar till ett värde av cirka 67,8
Mkr. Cirka 34,3 Mkr utgörs av nyproduktion av bostäder samt köp av mark för bostäder.
Resterande del utgörs av omfattande ombyggnader och underhåll av fastighetsbeståndet samt flera energisparprojekt.
Huvuddelen av årets nyanskaﬀningar, ca 52,9 Mkr, ligger i pågående projekt som kommer att till största delen slutföras
under 2017.

Omsättningstillgångar
Bolagets koncernkonto hos Sparbanken Skåne redovisas som en fordran mot Höörs Kommun och ej som likvida medel.
Då bolaget finansierat alla investeringar under året via egna medel och ej utökat sin belåning medför detta att bolagets
omsättningstillgångar minskat med drygt 20 Mkr.

Eget kapital
Trots nedskrivning på 2,0 Mkr som påverkat årets resultat negativt och en utbetald utdelning till Höörs Kommun om 0,6
Mkr som genomförts under 2016 ökar eget kapital med 14,0 Mkr.
Bortsett från årets resultat på 5,7 Mkr påverkas eget kapital av ett aktieägartillskott på 8,9 Mkr (kompensation för förlorade hyresintäkter avseende Badhuset 2). Med denna ökning av bolagets egna kapital ökar också soliditeten i bolaget till
9,8% och ligger därmed nära bolagets mål på 10%.

Skulder
Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder är oförändrade under 2016 och alla nyinvesteringar har genomförts utan ny belåning.
Belåningsgraden är 98% i förhållande till fastighetsbeståndets bokförda värde och 69% i jämförelse med dess bedömda
marknadsvärde.
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Kassaflödesanalys
BELOPP I TKR

Utfall 2016

Utfall 2015

9 960

5 866

27 540

29 020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassafödet
Av- och nedskrivningar
Övriga justeringar

-161

4 821

37 339

39 707

Betalda skatter

-3 918

-1 440

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

33 421

38 267

20 699

-24 554

2 939

-15 553

57 059

– 1840

-67 601

-34 513

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Minskning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

25

2 258

2 353

-65 343

-32 135

Finansieringsverksamheten
Erhållet aktieägartillskott

8 900

0

-632

-1 049

8 268

-1 049

-16

-35 024

Likvida medel vid årets början

51

35 075

Likvida medel vid årets slut

35

51

Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i BFNAR
2012:1.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaﬀningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är
sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaﬀnings-värdet för anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar görs i enlighet med komponentmetoden varvid uppdelning av “betydande” komponenter gjorts som
skrivs av i förhållande till bedömd kvarvarande nyttjande-period. Bolagets fastigheter består av ett antal olika typer
såsom bostäder, vårdbostäder, skolor, förskolor, kontor, industri och ”specialfastigheter” (brandstationer, simhall etc).
Komponentindelning samt avskrivningstider skiljer sig åt beroende på typ av fastighet. Följande intervaller gäller för
komponenternas avskrivningstider:

Grund/stomme/innerväggar

50–100 år

VS/VVS/ventilation

25–60 år

El/installationer/ledningar

20–50 år

Inre ytskikt/vitvaror

20 år

Yttertak/fasader

20–50 år

Fönster/dörrar

30–50 år

Köksinredning/storkök

25–30 år

Hissar/övrigt

15–30 år

Maskiner, inventarier och installationer skrivs av med mellan 5–40 år.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaﬀningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avsättningar
Bolaget gör avsättning för uppskjuten skatt enligt balansräkningsmetoden avseende temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.
Likvida medel utgörs av kassa, banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.
Koncernbankkonto redovisas som fordran mot Höörs kommun och ingår därför ej i likvida medel.

Ersättningar till anställda
Avgiftsbaserade pensioner
Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga möjligheter till
några aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall de inte i sin helhet förfaller till betalning inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utför de relaterade
tjänsterna.
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Skatt
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeﬀekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balans-räkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade
och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den
mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Hyresintäkten redovisas i den
period som hyran avser.
Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är
förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med
tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktie–
ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Redovisning av finansiella instrument
Bolaget hanterar ränterisken i bolagets skuldportfölj med hjälp av finansiella derivatinstrument i enlighet med bolagets
finanspolicy.
Bolaget tillämpar s.k. säkringsredovisning vilket innebär att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Realiserade övervärden i stängda derivat-avtal periodiseras över den genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen vid tillfället för stängningstidpunkten.
Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är
förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med
tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktie–
ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Leasingavtal
Leasingtagare
Bolagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. Under året har leasingavgifterna redovisats enligt principerna för operationell leasing. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner.
Leasinggivare
Bolagets hyresintäkter intäktsförs löpande och redovisas som operationell leasing. Redovisade framtida hyresintäkter är
baserade på bindande hyresavtal och är beräknade till nominella belopp. Huvuddelen (>90%) av dessa är mot Höörs
Kommun med 70% prisindex. Då dessa avtal är baserade på varmhyra förekommer ej variabla avgifter. Övriga lokalavtal
är baserade på 100% prisindex. Bostadsavtal förhandlas årligen med hyresgästföreningen.

Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Höörs Kommun.
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Fastighetsinnehav per 2016-12-31

Anders 7
Badhuset 2
Berggren 16

Nybyggnadsår

Bokfört
värde

1880

2 401 676

Under produktion

958 992

Antal lgh

Lgh yta

Lokal yta

Hyra/kvm

1030

439
1139

1953/59/72

58 769 118

7887

Berggren 7

1825

3 838

263

612

Björken 7

2007

51 997 733

3536

2095

870 121

348

537

Bosjökloster 1:622

1973

1 244 881

158

1117

Brinken 1

1974

23525 276

3138

1179

Finken 1

2004

4 179 584

426

1322

Björktickan 2

Fyrkanten 3 & 4

1900,2015

6 615 257

245

1079

Förmannen 1

1981

1 093 309

159

884

Gesällen 5

1981

1 089 270

159

885

1929/74/80/90

7 008 814

2303

894

Gudmuntorp 6:8

7

6

453

Hinden 6

1992

3 572 954

Höörsgård 38

2008

18 037 596

394
1830

1365
1251

Klubban 1

1980

1 344 283

222

1328

Konvaljen 10

1980

1 493 735

222

1258

Kunskapen 1

1990

6 970 624

1113

1894

Laxen 6

1971

2 935 700

12

778

Lugnet Mindre 5

1984

28 416 444

29

1948

941

1000 (1395)

941

Lugnet Större 2

1900/46/66

528 269

175

998

Lugnet Större 3

1900

784 568

199

621

1229

1475 (1675)

2009

105 416 841

Munkarp 4:39

Mejeriet 1

1880/1925

1 663 085

78

5355

889

426

N Rörum 7:28

1945

2 001

179

639

N Rörum 8:40

1953/79

5 478 173

Näktergalen 3

1971

1 834 952

6

Näktergalen 4

1951,1959

5 601 442

20

972

Näktergalen 6

1969

5 864 122

30

1670

943

Persiljan 7

2015

12 767 018

9

564

1553

Pilbågen 4
Prosten 4
Pumpen 21
Snogeröd 6:5
Storken 29

1406
404

702
915

115

1041 (393)

1978

1 332 577

340

1026

1924/58/72/76

11 895 528

2528

1032

1996/2004

6 143 867

1170

1969

1 555 635

7

459

18

982

816
950

1971

5 044 958

140

939 (291)

1992/94/96/97/2009

78 914 653

7181

1672

Sätofta 6:26

1985

1 786 362

337

1199

Sätofta 6:62

1985

942 823

147

1053

Sätofta 6:89

ej bebyggd

1 309 000

Sätofta 18:54

Ugglan 1

1954

4 046 939

9

525

142

957 (382)

Ugglan 16

1968

6 149 491

13

1093

100

918 (450)

Ugglan 2

1952

538 773

8

647

81

907 (813)

Uttern 11

1982

6 500 388

24

1608

132

994 (334)

Verkmästaren 1

1984

11 280 992

2363

888

Verkmästaren 2

1978

950 686

162

707
Egen förvaltning

Veterinären 10
Visdomen 4
Vråken 1

2002/05/12

11 230 000

1034

1920/53/58/65/68/76/79/88

143 341 733

25095

1993

4 794 250

6

861

552

1305
960

Ziegler 1

1978

17 078 616

56

4625

Åtorp 13

1992

0

30

2631

Åtorp 5

1992

86 118 051

93

7037

589

1166 (1481)

Ärlan 11

1959

166

833

461

32697

69879

881 442
764 306 440

34

883

Not 1 – Nettoomsättning
Not 2 – Övriga rörelseintäkter
Not 3 – rörelsens kostnader
Not 4 – Övriga externa kostnader
Not 5 – Anställda och personalkostnader
Not 6 – Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Not 7 – Övriga rörelsekostnader
Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter
Not 9 – Bokslutsdispositioner, övriga
Not 10 – Skatt på årets resultat
Not 11 – Byggnader och mark
Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer
Not 13 – Pågående nyanläggningar
Not 14 – Andra långfristiga värdepappersinnehav
Not 15 – Andra långfristiga fordringar
Not 16 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Not 17 – Obeskattade reserver
Not 18 – Avsättningar för uppskjuten skatt
Not 19 – Långfristiga skulder
Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Not 1 – Nettoomsättning
2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Allmännyttiga bostäder

35 793

35 228

Fastigheter nyttjade i kommunal verksamhet

96 176

87 201

NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN OCH GEOGRAFISK MARKNAD
Nettoomsättning per rörelsegren

Industrifastigheter

4 642

4 565

136 611

126 994

Leasingavtal – framtida hyresintäkter
Bolagets hyresintäkter intäktsförs löpande och redovisas som operationell leasing. Redovisade framtida hyresintäkter är baserade på bindande hyresavtal och är beräknade till nominella belopp. Hyresavtalen löper på 3 mån – 25 år och uppgår till 1 245 955 tkr varav huvuddelen (>95%) avser Höörs
Kommun.

FRAMTIDA HYRESAVTAL UPPGÅR TILL:

2016-12-31

Inom 1 år:

2015-12-31

84 206

83 395 tkr

Inom 2-5 år:

286 950

292 161 tkr

Utöver 5 år:

874 799

936 898 tkr

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Försäkringsersättningar

–

73

Bokförd vinst vid försäljning av anläggningstillgångar

–

30

–

103

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Mediakostnader

15 939

15 740

Reparation- & underhållskostnader

14 371

11 977

Övriga driftskostnader

15 781

8 865

46 091

36 582

Not 2 – Övriga rörelseintäkter
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Not 3 – rörelsens kostnader
FASTIGHETSKOSTNADER
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Not 4 – Övriga externa kostnader
Leasingavtal
Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner. Leasingavtalen löper
på 36-48 månader. Årets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 319 tkr.

FRAMTIDA HYRESAVTAL UPPGÅR TILL:

2016-12-31

Inom 1 år:

2015-12-31

198 tkr

258 tkr

Inom 2-5 år:

93 tkr

288 tkr

Utöver 5 år:

– tkr

– tkr

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

92 tkr

136 tkr

–

37 tkr

ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER
PWC
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
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Not 5 – Anställda och personalkostnader
TOTALT

2016-12-31

Varav män

2015-12-31

Varav män

66

36 %

68

45%

Totalt i företaget

2016-01-01
andelen kvinnor

2015-01-01
andelen kvinnor

Styrelsen

33 %

33 %

Övriga ledande befattningshavare

40 %

40 %

REDOVISNING AV KÖNSFÖRDELNINGEN I FÖRETAGSLEDNINGEN

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA
KOSTNADER

2016-01-01 – 2016-12-31

2015-01-01 – 2015-12-31
Löner och ersättningar

17 293
(varav pensionskostnad)

Sociala kostnader

6 704

17 350

6 373

(1 274)

1)

(1 088)

Av löner och ersättning utgör 992 (965) tkr ersättning till styrelse och VD
1) Av bolagets pensionskostnader avser 315 (214) tkr företagets ledning avseende 5(5) personer

Avgångsvederlag
Bolagets VD har enligt anställningsavtalet ett avgångsvederlag om 18 månadslöner vid anställningens upphörande.

SJUKFRÅNVARO
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid
Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

7,03 %

6,86 %

67,85 %

57,00 %

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:
Sjukfrånvaro som en andel efter kön:
Män

3,97 %

2,76 %

Kvinnor

9,07 %

9,99 %

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre

2,88 %

2,43 %

30 – 49 år

5,28 %

3,95 %

50 år eller äldre

8,96 %

9,61 %

Not 6 – Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
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2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

-27 144

-28 563

-397

−457

-27 541

-29 020

Not 7 – Övriga rörelsekostnader
2016-01-01
-2016-12-31

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Utrangering av bokförda restvärden på rivna byggnader

2015-01-01
-2015-12-31

–

-4 387

–

-4 387

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Borgensavgift till kommunen
Räntekostnader, övrigt

-2 994

-2 994

-18 189

-18 015

-21 183

-21 009

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

-100

100

-4 000

-1 200

Not 9 – Bokslutsdispositioner, övriga
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Skillnaden mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan inventarier,
verktyg och installationer
Periodiseringsfond, årets avsättning
Periodiseringsfond, återföring avsättning

1 758

2 848

-2 342

1 748

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Not 10 – Skatt på årets resultat
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

39

-2 689

−822

805

1 367

-1 884

545

Not 11 – Byggnader och mark
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

959 145

926 533

Nyanskaﬀning

14 756

37 943

Ackumulerade anskaﬀningsvärden

Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar

978

–

-650

-5 331

974 229

959 145

-152 473

-130 142

650

944

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan

-399

–

-23 885

-23 275

-176 107

-152 473

29 730

31 164

Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag

–

Avyttringar och utrangeringar

−157

Årets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp

-1 259

-1 277

28 471

29 730

-55 000

-50 990

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivning

-2 000

-4 010

-57 000

-55 000

Redovisat värde vid periodens slut

769 593

781 402

Taxeringsvärden, byggnader

243 166

248 696

56 197

41 239

2016-12-31

2015-12-31

7 055

7007

Taxeringsvärde, mark

Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Ackumulerade anskaﬀningsvärden
Vid årets början
Nyanskaﬀning
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

155

73

-196

−25

-978

–

6 036

7 055

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
-3 961

-3 527

Avyttringar och utrangeringar

Vid årets början

196

24

Omklassificeringar

399

–

-396

−458

-3 762

-3 961

2 274

3 094

Årets avskrivningar enligt plan på anskaﬀningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut

40

Not 13 – Pågående nyanläggningar
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

2016-12-31

2015-12-31

9 285

12 630

Ingående anskaﬀningsvärde
Årets nedlagda kostnader

67 797

34 641

Årets omklassificeringar från pågående arbete

-14 911

-37 986

Redovisat värde vid periodens slut

62 171

9 285

Not 14 – Andra långfristiga värdepappersinnehav
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2016-12-31

2015-12-31

Insatskapital medlemskap i HBV förening

40

40

Redovisat värde vid periodens slut

40

40

2016-12-31

2015-12-31

5 259

7 519

Not 15 – Andra långfristiga fordringar
ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Jämkningsmoms
Tillkommande fodringar

144

142

5 403

7 661

2016-12-31

2015-12-31

Inga

Inga

Inga

Inga

Not 16 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
BELOPP I TKR
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

–

–

Inga

Inga

Not 17 – Obeskattade reserver
OBESKATTADE RESERVER

2016-12-31

2015-12-31

Avsatt vid taxering 2011, Periodiseringsfond

–

1 758

Avsatt vid taxering 2012, Periodiseringsfond

64

64

Avsatt vid taxering 2013, Periodiseringsfond

54

54

Avsatt vid taxering 2014, Periodiseringsfond

580

580

Avsatt vid taxering 2015, Periodiseringsfond

5 000

5 000

Avsatt vid taxering 2016, Periodiseringsfond

1 200

1 200

Avsatt vid taxering 2017, Periodiseringsfond

4 000

–

Avskrivningar utöver plan, Maskiner & inventarier

1 700

1 600

12 598

10 256

Av obeskattade reserver utgör 2 772 (2 256) tkr uppskjuten skatt.
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Not 18 – Avsättningar för uppskjuten skatt
Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar.
Det bokföringsmässiga restvärdet på fastigheterna utgör 707 190 tkr medan det skattemässiga uppgår till 696 808 tkr. På mellanskillnaden om 10 382 tkr
beräknas uppskjuten skatt med 22% vilket utgör avsättningen om 2 284 tkr.

Not 19 – Långfristiga skulder
ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT

2016-12-31

2015-12-31

Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), upp till 5 år från balansdagen

450 421

235 421

Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), senare än 5 år fr balansdagen

298 000

513 000

748 421

748 421

Bolaget innehar kommunal borgen avseende samtliga sina långfristiga skulder. Bolaget betalar en årlig borgensavgift på 0,4% av befintliga långfristiga
skulder till Höörs Kommun.
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas
för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.
Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 688 MSEK (618). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,02 år (4,96) och den genomsnittliga eﬀektiva räntan uppgår till 2,59% (2,38). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -66 MSEK (-56,2).
Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k.
ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår
t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.
Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen.
Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara eﬀektivt och dokumenteras
när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och eﬀektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

BOLAGETS FÖRFALLOPROFIL, MSEK, (INKL. RÄNTESWAPAR)

2016-12-31

2015-12-31

60,4

130,4

Inom 1-2 år

0

0

Inom 2-3 år

0

0

Inom 3-4 år

105

0

Inom 4-5 år

285

105

Inom 5-6 år

156

285

Inom 6-7 år

0

153

Inom 7-8 år

75

0

Inom 8-9 år

0

75

Inom 1 år

Inom 9-10 år
Summa

42

70

0

748,4

748,4

Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Personalrelaterade kostnader

1 900

1 850

Upplupna räntekostnader

1 735

1 600

Förutbetalda hyresintäkter

2 861

10 845

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Övriga upplupna kostnader

43

7 293

3 119

13 789

17 414

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Höörs Fastighets AB fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till 23 251 344kr, varav årets vinst är 5 734 003 kr. Avsättning till bundna reserver erfordras ej.

Till årsstämman förfogande står:

Styrelsen föreslår att vinstmedlen förfogas enligt följande:

Balanserat resultat

17 517 341 kr

Utdelning

536 000

Årets vinst

5 734 003 kr

I ny räkning balanseras

22 715 344

Styrelsens motivering:
Med hänvisning till vad som angetts anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 §,
andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Verksamhetens art och omfattning medför inte risker i större omfattning än vad som normalt förekommer i
branschen.
Styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov. Likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att
den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka HFABs förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller göra nödvändiga
investeringar.
Höör den 15 februari, 2017

Johan Svanberg

Anders Magnhagen

Gill Andersson

Marianne Ragntoft

Arne Gustavsson

Stefan Liljenberg

Susanne Asserfors

Rolf Streijﬀert

Fredrik Stålhandske

Ordförande

Lars Anebreid
Tf Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 februari, 2017.
Mattias Johansson
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
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Granskningsrapport
Till bolagsstämman i Höörs fastighets AB
Jag har granskat Höörs fastighets AB:s (org.nr 556019-3350) verksamhet under år 2016.
Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet.
Vi har tagit del av bolagets ekonomiska rap- portering. Granskningen har baserats på de beslut fullmäktige och bolagsstämman fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed.
Bolagets styrning, ledning, uppföljning och kontroll har varit föremål för en särskild granskning 2016. Granskningen har
genomförts utan anmärkning och har redovisats i enskild rapport. Bolagets underhåll, energiförbrukning och städverksamhet har sär- skilt följts under året.
Jag bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfreds- ställande sätt och att den interna
kontrollen varit tillräcklig.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvalt- ning föreligger därmed inte.
Höör den 17 mars 2017

Jörgen Lindquist
Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Höörs Fastighets AB, org.nr 556019-3350
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Höörs Fastighets AB för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 22-44 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Höörs Fastighets 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.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Höörs Fastighets AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-21. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
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 dri . Antagandet om fortsatt dri tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ än att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
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på fel, e ersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaﬀar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
eﬀektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
dri vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Höörs Fastighets AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträﬀande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Höörs Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträﬀande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträﬀande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i
något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträﬀande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträﬀande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Kristianstad den 24 februari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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