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Ordföranden har ordet!
ägarens vilja att bygga ännu fler hyresrätter i Höör
genomförde styrelsen en fusion av bolagen i
koncernen för att få en större balansräkning som
möjliggör nyproduktion.

Med anledning av de övertoner som förekommit
kring bolaget i den politiska debatten efter det
senaste valet vill jag försöka sammanfatta den
gångna mandatperioden 2010-2014. De nya
politiska förutsättningarna medför att en ny styrelse
kommer att väljas under våren 2015.

Trygghetsboende – Ägaren vill att vi bygger ett
trygghetsboende med tillagningskök. HFAB tar
fram förslag för tillbyggnad av Kungshällan med
kalkyl. Kommunen hoppar av, för dyrt. Projektet
blir vilande.

Höörs Fastighets AB har till uppgift att hantera
kommunens samlade förmögenhet genom att
förvalta och utveckla dess fastighetsbestånd.

HFAB bygger för unga. För att snabbt kunna
erbjuda unga möjlighet att få egna kontrakt i Höör,
skapas Kompisbo. Där man med en kompis delar en
större lägenhet men ändå har sitt eget kontrakt.
Styrelsen beslutar även om att förtäta i befintlig
bebyggelse och bygger 5 stycken små lägenheter på
Fyrkanten 3. Troligt nedskrivningsbehov på ca 15
%. Tidplanen: I augusti 2011 skickar styrelsen en
förfrågan till kommunen ang. dispens från hisskrav.
Först i maj 2014 beviljas bygglov, därefter sker
upphandling enligt LOU. Byggstart sker i
september 2014 med beräknad inflyttning den 1
juni 2015.

Med den nyproduktion som nu genomförs har
HFAB ca 20 % av sitt bostadsbestånd från 2009
eller yngre. Detta är en mycket stor andel i
jämförelse med andra bolag i regionen och
troligtvis i hela Sverige, något vi kan vara stolta
över!
Under den gångna mandatperioden har bolaget
utvecklats till ett modernt och väl fungerande
fastighetsbolag, välskött och med god ekonomi,
som jag nu lämnar över till nytt styre.
En tillbakablick på vad som avhandlats
Den 24 maj 2011 tillträder den då nya styrelsen.
Det nya ägardirektivet ger följande mål:
•
•
•
•
•
•

Fjärilen 6 – förtätas med 8 st. nya lägenheter:
Höörfasaden AB inkommer med skrivelse om köp,
styrelsen uppdrar i oktober 2012 till VD att sälja
och i januari 2013 skrivs avsiktsförklaring med
Höörfasaden AB. Köpet förutsätter plan och
bygglov. Köparen ansöker hos kommunen.
I december 2014 genomförs försäljningen och
Höörfasaden tillträder med vite om inte
byggnationen startat inom 2 år.

Arbeta med kommunens
bostadsförsörjning, bygga nytt
Tillhandahålla lokaler till
kommunalverksamhet
Vara affärsmässiga
Främja en god bebyggelse avseende miljö
och hållbarhetsaspekterna, Underhålla
Ge ägaren marknadsmässig avkastining på
insatt kapital
Öka soliditeten till 10 % på sikt.

Badhuset 2, ev. nybyggnation av ett 30-tal
lägenheter Kommunen innehar en lokal som de
inte behöver med hyreskontrakt fram till 2034-1231. Vi försöker ”hjälpa” kommunen ur en kostnad
på ca 20 miljoner kr. I december 2012 kontaktar vi
en arkitekt för att ta fram skisser.

Hur har styrelsen levt upp till
ägardirektivet?
Bygga nytt

I mars 2012 görs kalkyl som visar att det inte går att
räkna hem nyproduktion på tomten. Inte heller att
bygga om befintliga byggnader till bostäder.
Kalkylen ger en nedskrivning på ca 10 – 15 %.
Hyrorna skulle bli alldeles för höga för Höörs
bostadsmarknad. KS ger planenheten ett uppdrag
att ta fram ny plan för tomten. I maj samma år
redovisar vi vid en ägardialog skisser för
nybyggnad och kalkylerna diskuteras.

ÅR 2009 stod kv. Mejeriet klart med 78 lägenheter
(17 % av HBAB:s hela bestånd). Höörs bostadsmarknad har fortfarande svårt att acceptera
nyproduktionshyror. ÅR 2013 visade det sig att
skillnaden mellan marknadsvärdet och produktionskostnaden kvarstod och styrelsen tvingades till en
nedskrivning på 50 miljoner. Storleken på detta
projekt omöjliggjorde för oss att kunna bygga nytt
de närmaste 15 åren. För att kunna leva upp till
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miljoner är avsedda för Ringvägen för syllbyte,
ventilationsarbeten och allmän uppfräschning i
området.

Vi konstaterar att det är svårt att räkna hem
bostäder. Under hösten förs dialog med
Socialsektor, skisser och kalkyler tas fram, om att
använda befintliga byggnader till LSS- och
jourboende. Socialsektor säger nej.

Energieffektivisering
Under mandat perioden har HFAB varit en mycket
aktiv part i att minska kommunens energiförbrukning och leva upp till de nationella målen.

Diskussionen med ägaren fortsätter kring
alternativa användningar. På våren 2013 tar HFAB
fram skisser på SABOS kombohus och i november
2013 samråder vi med kommunen för att fastställa
förslag på situationsplan. I mars 2014 informerar
kommunen oss om att planen ska prioriteras så att
SABOs ramavtal på kombohus ska kunna
användas.

Ingen av våra fastigheter har längre olja som primär
uppvärmning. Sedan 2007 har förbrukningen i
kWh/kvm i snitt minskat med 16% i våra bostäder
(ref. Skåneinitiativets rapport för 2014). Satsning på
solenergi har genomförts. Gröna hyresavtal finns att
teckna för de hyresgäster som önskar detta. All el
som används i HFABs verksamhet är sedan 201401-01 grön.

I december 2014 löper dessvärre ramavtalet på
kombohus ut och kommunens plan är inte klar. Den
blir klar först i januari 2015.

Styrelsen tog ett strategiskt beslut i augusti 2014 att
starta upp ett ESP – Energi Spar Projekt – under
2015-16 och satsar ytterligare 20 miljoner kronor
på att nå målet av kommunfullmäktige fastställd
strategi för energieffektivisering.

Höör Väster, nybyggnation av lägenheter i
markplan. Vi bedömer att det finns en efterfrågan
på hyreslägenheter i markplan. På Höör väster finns
en tomt som en privat exploatör har ett avtal med
kommunen om att bygga bostadsrätter. De har efter
flera år ännu inte startat sin byggnation. Vi
kontaktar dem och tillsammans växer ett projekt
fram där företaget kommer i gång med sin
bebyggelse och HFAB bygger nio hyresrätter i
markplan.

Soliditet
Styrelsens uppdrag är att se till att bolaget har en
stabil ekonomi och att ägaren inte drabbas av
kostnader i form av räddningsinsatser för att
bolaget investerat mer än vad en sund ekonomi
tillåter. Detta innebär att de vinster bolaget
genererar måste behållas inom bolaget.

I och med vårt agerande kan vi nyttja befintligt
bygglov, vilket förkortar processen avsevärt och
byggnationen kommer i gång. Inflyttning skall ske
den 1/8-2015. Nedskrivningsbehov 10-15 %.

Tillhandahålla
verksamhet

lokaler

till

Trots vad som ovan nämnts har soliditeten ökat
under mandatperioden i koncernen från 5,3 till 6,3
%.

kommunal

Tack
Slutligen vill jag framföra ett mycket stort och
varmt tack till såväl styrelse och VD som alla våra
kunniga medarbetare för deras hängivna och
föredömliga arbete i verksamhetens och samhällets
tjänst.

Under mandatperioden har två stora projekt
budgeterats och tagit utrymme i investeringsbudgeten, dels simhallen och Björkvikshallen (5070 miljoner har diskuterats) och dels en ny
storförskola i Sätofta (30 miljoner).

Underhåll
Ett av målen ägaren satt på bolaget är att främja en
god bebyggelse avseende miljö och hållbarhetsaspekterna. Det handlar om underhåll.

Höör i februari 2015

Pehr-Ove Pehrson
Styrelsens
ordförande

Samtidigt med ett ambitiöst nyproduktionsprogram
har ett underhållsprogram tagits fram. Bostadsbeståndet har övergått i en ny fas och behovet av
underhåll är stort. Dessutom visar kv. Ziegler
(Ringvägen) upp grava 70-talsskador. Styrelsen
beslutar om ett femårigt underhållspaket för
bostäderna på hela 50 miljoner kr (10 per år), där 15
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VD har ordet
2014 blev ett av de mest innehållsrika åren även i
HFABs historia. Vi har två nybyggnadsprojekt i
produktion och ett projekt där detaljplanen vinner
laga kraft 13/1-2015, fusion mellan dotterföretag
och moderföretag, ny organisation och en stor
miljösatsning. Ett år där jag med stolthet och
engagemang arbetat på HFAB.

ska bestå över tid. Under 2014 har vi fortsatt
satsningen på underhålls- och investeringsåtgärder
för att vidmakthålla och förbättra fastigheternas
egenskaper, skick och värde.
I samarbete med kommunen ska vi trygga den
framtida bostadförsörjningen och samtidigt ha ett
speciellt ansvar för den bostadssociala biten, ett
uppdrag som skiljer allmännyttan från andra
bostadsföretag. Därför fyller HFAB en viktig
funktion i Höör.

Höör erbjuder unik miljö, småskalighet, natur och
kultur samt en mycket hög livskvalité; ett oslagbart
varumärke som vi kan lyfta fram tillsammans med
kommunen och det lokala näringslivet.

Vi vill vara ett föredöme i miljöarbetet. Bostaden
och arbetsplatsen är viktiga delar av vår vardag och
våra liv. Därför är det viktigt för HFAB att värna
om miljö och ta ett särskilt ansvar för en hållbar
utveckling. Så 2014 har också varit ett år med stora
satsningar på miljön. Vi har köpt grön el, installerat
solceller, köpt elbilar och startat upp ett
EnergiSparProjekt, ESP, med en budget på hela 20
miljoner kr.

En naturlig utgångspunkt är kommunens nya vision
med dess utvecklingsområden. Bygga bostäder och
bredband till alla är högaktuella projekt. Samtidigt
får vi inte blunda för att vår bostadsmarknad är
skör.
Framtvingande nedskrivningar av fastighetsvärdena
är en stor riskfaktor och alla nyproduktionsprojekt
måste hanteras så att de inte äventyrar vår ekonomi.
Varje projekt måste övervägas noga.

LOU, Lagen om Offentlig upphandling, måste vi
hela tiden förhålla oss till. Den är kostnadsdrivande
och ibland rena bromsklossen men alternativet är
inget jag förespråkar, där offentliga upphandlingar
sköts utan insyn. Men jag hoppas på att vår nya
civilminister (som ansvarar för LOU) Ardalan
Shekarabi ska kunna utveckla lagen så det blir
lättare att utveckla byggprojekt tillsammans med
näringslivet.

En annan uppgift är att vara innovativa och bidra
till kommunens utveckling. Så snart jag är ute i våra
fastigheter startar fastighetsutvecklingshjärnan i
gång
och
jag
funderar
på
alternativa
användningsområden, hur kan vi få ekonomi i
projekten mm. SABOs åttavånings Kombohus hade
ju varit som klippt och skuret för ett
trygghetsboende på vår fastighet som gränsar till
Kungshällan eller kanske lägenheter i Kastanjen
eller kanske rent av ett nytt kommunhus.

Det råder stor framåtanda i organisationen och vi
når framgång genom samarbete och en positiv
inställning till utveckling. Jag är helt övertygad om
att 2015 också kommer bli ett bra år och vi ser med
spänning fram emot en ny styrelse och nya
ägardirektiv

För att stärka och utveckla verksamheten måste
grunden bygga på strategiskt tänkande. Att leda ett
fastighetsföretag handlar om långa och kostsamma
processer. Därför började vi året med en fusion med
dotterföretagen, för att stärka balansräkningen, och
ny organisation. Organisationen har förtydligats,
personalansvar delegerats. Sammantaget har roller
och ansvar förtydligats.

Till slut vill jag rikta ett stort tack till såväl våra
kunder som ägare som till vår personal som med
stor
entusiasm
och
engagemang medverkat i
utvecklingen av bolaget samt
till styrelsen för deras
värdefulla engagemang.

HFAB är det ledande fastighetsbolaget i
kommunen, med ett stort varierat utbud med allt
från radhus, lägenheter, skolor, förskolor,
vårdcentral, demensboende, brandstation till
polisstation. Vi finns i Höörsbons vardag vilket
kräver välskötta fastigheter.

Höör 2015-02-03

Fokus läggs väldigt mycket på nyproduktion men vi
äger och förvaltar fastigheter till ett stort värde.
Dessa fastigheter måste tas om hand för att värdet

Kristina Forslund, VD
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Ekonomi &
ägarperspektiv
Stärka bolagets ekonomi

Bidra till kommunens
utveckling och
bostadsförsörjning
Minska miljöpåverkan

Verksamhetsperspektiv
Att vara en effektiv och
flexibel organisation
Att ha sunda och
tillgängliga fastigheter
God förvaltning av fasta
tillgångar

Kundperspektiv
Vara en attraktiv hyresvärd

Måluppfyllelse
Soliditeten har minskat något
till stor del p g a införandet
av det nya redov.regelverket
K3. Hyresbortfallet har
minskat succesivt under året
och de sista månaderna nått
ner till målet.

Höörs Fastighet AB ska bidra till Höörs kommuns
övergripande vision 2025 ”Höör är en mötesplats som
tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där
idén om en hållbar utveckling drivits långt och där
naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och
företagande”.

14 lägenheter i produktion
och 32 i plan.
Energiförbrukningen har
under 2014 minskat från 165
till 155 kwh per kvm på
lokalsidan och 158 till 148 på
bostadssidan. Grön el, gröna
hyresavtal, elbil inköpt och
två solcellsanläggningar är i
gång.
Fusionen och ny organisation
för att öka effektiviteten har
genomförts.
Nya rutiner kring
kalkylarbetet och uppföljning
av projekten.
Arbetet med långsikta
underhållplaner har slutförts.

NKI på lokalerna har ökat
3,57(3,23).

Erbjuda valfrihet
Ha en god och effektiv
kommunikation

Hemsidan har uppdaterats
och Magasinet utökats till 4
sidor och hela
fastighetsbeståndet.
Kundträffar görs både på städ
och fastighetsservice.
Arbetet med att koppla upp
alla fastigheter pågår och är
klart 2015

Medarbetarperspektiv
Vara en attraktiv
arbetsgivare
Att ha ett öppet
arbetsklimat och ”vikänsla”
Att ha kompetens kopplat
till koncernens behov

Medarbetarindex fortsätter att
vara starkt 83 (64 snittet).
89 % svara att de vet vilka
mål verksamheten har.
97 % har haft
medarbetarsamtal
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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 till vid årets utgång till 52 fastigheter. Huvudelen av fastigheterna är egen ägd
tomtmark, någon enstaka arrenedeavtal. Totalt äger HFAB 104 171 kvm fördelade på 32 438 kvm bostäder och
71 733 kvm lokaler.

Bostäder

Lokaler

HFAB har ca 32 000kvadratmeter bostadsyta
fördelat på 447 lägenheter med en snitt hyra på 974
kr/kvm/år

HFAB har ca 72000 kvm antal uthyrningsbar
lokalyta varav 0,1 (3,6 %) var vakanta vid
årsskiftet.

Vakanserna bland bostäderna fortsätter att vara låga
och vår uthyrningsgrad fortsätter att ligga över 98
%. Omflyttningen har under 2014 ökat till 17,8 %
(14,5 %). I årsskiftet stod 727 personer i kö och de
flesta söker en tvåa i vårt äldre bestånd. Vi kan ofta
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 90 % av all uthyrningsbar yta till en
snitt hyra på 1109 kr/kvm/år
Marknadsläget för kommersiella lokaler i Höör är
fortsatt tufft.
Skolor är klart dominerande i vår fastighetportfölj
och utgör 44 % av lokalytan. Nedan visas
fördelningen av vår lokalyta. I övrigt ingår bland
annat brandstation och polisstation.

Nästan hälften av våra lägenheter är 2:or och är
också den mest efterfrågade storleken.
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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.
2014 genomfördes underhåll och ombyggnader för ca 35 miljoner kronor. De lite större underhålls- och
ombyggnadsprojekten som har genomförts under året är:











Ugglan 16 (Södergatan 35) tak & fönsterbyte
Boken Enebackeskolan ventilation
Fyrkanten 3&4 (Lilla Torg 5) vindslägenheter (påbörjat)
Näktergalen 5 (Lärkgatan 45 F-H) tak & fönsterbyte
Kungshällan (Lilla Torg 1) ventilation
Ziegler 1 (Ringvägen 5-21) syllbyte, sopstationer mm
Näktergalen3-5 & Storken29 (Lärkg), Laxen6(Munk.v) sopstn
Berggren 16 (Kommunhuset Söderg) takbyte
Berggren 16 (Kommunhuset Söderg) belysning
Berggren 16 & Veterinären 10 (Björkg 54) solceller
Fastighetsunderhåll per kvm:
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3 042 kkr
2 386 kkr
2 015 kkr
1 973 kkr
1 925 kkr
1 676 kkr
1 419 kkr
1 329 kkr
1 021 kkr
850 kkr

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 2014 har HFAB
förstärkt sin projektutveckling vilket gett god
prognos att nå nyproduktionsmålet.
Två projekt med sammanlagt 14 lägenheter har haft
byggstart under 2014 med inflyttning sommaren
2015. En fastighet har sålts till en privat hyresvärd
som i och med köpet kan exploatera kvarteret med
8 hyresrätter. På Badhuset 2 har arbetet med att ta
fram en detaljplan för att kunna bygga ”billigt” med
hjälp av SABOs Kombohus. Planen kommer vinna
laga kraft under januari 2015.
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Energi & 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.
Driftstatistik för lokalerna
Värme
EL
kWh/kvm
kWh/kvm
2012
106,63
67,98
2013
99,92
65,59
2014
93,90
61,32

Vatten
Kubik/kvm
0,41
0,39
0,41

Genom en kombination av driftoptimering och
energiinvesteringar har bolaget minskat energibehovet. HFABs nuvarande energimål är att under
perioden 2007-2016 minska energiförbrukningen
med 20 %. Fram till 2014 har HFAB nått 16 %
(enligt Skåneinitiativets rapport för 2014).

Driftstatistik för bostäderna
Värme
EL
Vatten
kWh/kvm
kWh/kvm Kubik/kvm
145,48
24,77
1,14
134,73
23,42
1, 17
126,61
21,70
1,11

De största energiinvesteringarna under 2014 var två
stycken solcellsanläggningar på vardera 39 och 30
kW toppeffekt. Hittills har anläggningarna
producerat 11 839 kWh.

Sju stycken nya miljöstationer har under 2014 tagits
i bruk. Själva byggnaderna i sig är miljövänliga i den
meningen att de är byggda av återvunnen plast.

Före

Efter

.
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CSR – Hållbarhet
CSR, Corporate Social Responsibility, på svenska företagens samhällsansvar. Det vill säga hur ett 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 at verka för en bra integration och motverka alla former av
utanförskap bland annat bygger vi nu hyresrätter i ett villaområde.
Under 2014 har samarbetet med socialsektor utökats och 3,2 % av bostäderna hyrs
ut i samarbete med socialsektor. På en av våra fastigheter har en skateboardpark
byggts i föreningsregi. Vi sponsrar också ett flertal idrottsföreningar. Genom ett
långsiktigt socialt ansvarstagande bidrar vi till at utvecklingen av ett mer
välmående och attraktivt Höör.
Vi samarbetar med till exempel Carolina skolan och kommunens projekt ”Vägen
in” och har under året tagit emot ett flertal praktikanter. En praktikant har
dessutom med hjälp av arbetsförmedlingen blivit anställd hos oss.

Miljöansvar
Att satsa på klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet. Som ett kommunalägt
bolag finns en styrka i att kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har stor betydelse för
klimatet i stort, men också för lokalsamhällets klimat och miljö, liksom för vår och
våra hyresgästers ekonomi.
Att involvera hela organisationen: både personal och hyresgäster och se till helheten
är en stark framgångsfaktor och skälet till att vi under 2014 har tagit fram ett grönt
hyresavtal som vi nu kan erbjuda våra lokalhyresgäster.

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 skapar
handlingsfrihet! Och möjlighet att bygga nya bostäder och lokaler.

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 föredöme, ställa
krav vid upphandlingar och föra dialog och samarbeta.
Våra samarbeten och nätverk är många och starka både på lokal
och nationell nivå. Utbyte av ideér, 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.

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 utveckling av bolaget och Höör sker.
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AO Tjänster
Ett av bolagets kärnuppdrag är en god service till våra
hyresgäster. Både bostads- och lokalhyresgästerna ska
möta en modern, professionell och serviceinriktad
organisation som tar kunden på allvar och som ger hjälp
när den behövs. I fokus för bolagets kvalitetsutveckling
av vår service ligger att stärka kundupplevelsen av den
service vi tillhandahåller.

AO Tjänster - Service
Felanmälan och felavhjälpningsprocessen har
fungerat väl under året, 50 % av alla anmälda fel
blir avhjälpta senast dagen efter att anmälan tagits
emot och inom en vecka har hela 87 % av felen
blivit åtgärdade (85 % 2013).

Inom AO Service arbetar vi med att sköta om
HFABs fastigheter, laga fel och skapa trygghet, och
erbjuder vaktmästeritjänster till våra lokalhyresgäster, främst inom skola och socialsektor. Vi
arbetar ständigt med att utveckla organisationen,
öka samarbetet samt att vara lyhörda. Att lyssna på
våra kunder & hyresgäster är narturligt för oss.

Utemiljön är viktig för våra bostadshyresgäster och
under året har vi arbetat med föryngring av buskage
och gjort nyplanteringar på ett par fastigheter. För
att kunna möta hyresgästernas förväntningar och ha
en ännu större flexibilitet har vi investerat i
maskinparken bland annat har en traktor bytts mot
en kompaktlastare

I senaste hyresgästundersökning för lokaler ser vi
tydligt att vårt arbete burit frukt. På de frågor som
avser service, och kvalitet på service är betygen
betydligt bättre nu än de var 2012.
Som ett led i att öka trivseln bland våra
bostadshyresgäster inrättades under året en
Bovärdstjänst. En av bovärdens arbetsuppgifter är
att bland annat besöka alla nyinflyttade hyresgäster,
det är viktigt för oss att starten på boendet blir bra.
Ett personligt möte är ett bra tillfälle att stämma av
med hyresgästen ifall något är oklart eller
problematiskt med boendet.

Brandsäkerhetsarbetet har fortsatt mycket hög
prioritet. På flera fastigheter har brandlarmen
uppgraderats till automatiska brandlarm som är
vidarekopplade till SOS eller helts bytts ut. I
samband
med
den
årliga
servicen
av
brandsläckare/brandposter
byttes
över
100
brandsläckare ut.
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AO Tjänster - Städ
Under 2014 har arbetet fortsatt med att effektivisera städenheten för att
bli en modern och prisvärd tjänsteleverantör. Städområdena har
förändrats och vissa i personalen fått nya scheman för att på det sättet
öka avverkningstakten. Lokalvårdare har själva genom grupparbeten
tagit fram verktyg för att bli mer tidseffektiva och flexibla.
Omfattningen av städavtal ökade under 2014 bland annat genom köpet
av Höörs Bad och sportcentrum. Dessutom blev vi en av kommunens
utförare av hemtjänst, LOV. Allt detta utan att öka personalstyrkan.
För att kvalitetssäkra våra
lokalvårdarna inom INSTA
också kvalitetssäkrats och
affärssystem, Incit Expand.
under 2014.

städtjänster har vi satsat på att utbilda
800. Administrationen av städavtalen har
administreras nu av vårt övergripande
Även en utbildning i ergonomi utfördes
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Organisation
För att samla resurser och kompetens mer enhetligt och för att förstärka styrning, samarbete, uppföljning och
kvalitetsutveckling har bolaget sedan den 30/1 2014 en ny juridisk struktur, genom att en fusion genomfördes
mellan moderbolaget och dess två dotterföretag. I samband med detta har även en ny organisation införts.
Den nya organisationen stärker bolagets förvaltnings- och produktionsförmåga och säkerställer att strategiska
överväganden är en del i all verksamhet. Den nya organisationen verkar som en helhet och är flexibel för att
kunna möta omvärldsförändringar. Organisationsutvecklingen präglas av utarbetande av enhetligt arbetssätt
grundade på process- och rutinbeskrivningar.

HFABs värdegrund är själva basen i förtagskulturen – hur vill vi uppfattas och vad vill vi kännetecknas som. Våra strategier, policy och ramverk grundar sig på våra värderingar

Genom arbetsglädje och nytänkande
är vi professionella och affärsmässiga
Arbetsglädje:
Vi vet att arbetsglädje och stolta medarbetare
behövs för att nå riktigt bra resultat. Glädje skapas
genom
delaktighet,
öppenhet,
utvecklingsmöjligheter och ett tydligt uppdrag.

Professionella:
Vi bemöter varandra, våra kunder och övriga med
respekt och omtanke. Vi är kompetenta och
serviceinriktade med helhetssyn.
Affärsmässiga:
Vi agerar alltid med så väl kundens som bolagets
bästa för ögonen

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

Fakta medarbetare
.
Antalet anställda
Fördelning kvinnor och män
Medelåldern
Sjukfrånvaro
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2014
51 st
57 % kvinnor
49 år
2,76 %

2013
51st
59 % kvinnor
49 år
3,47 %

Undersökningar
Under 2014 genomfördes två undersökningar, en medarbetarenkät och en kundenkät hos våra lokalhyresgäster.

Medarbetarenkät
Medarbetarindex är 83 i årets mätning, 83 är ett högt index och snittet i Sverige är 64.

Kundundersökning
Under hösten 2014 genomfördes en NKI (Nöjd Kund Index) hos våra lokalhyresgäster. Svarsfrekvensen var 64
%. På det hela taget är våra lokalhyresgäster nöjda med oss som hyresvärd. Vårt NKI höjdes från 3,27 till 3,53
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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 2014-01-01 - 2014-12-31.

Styrelse
Valda av kommunfullmäktige:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Personalrepresentant:

Pehr-Ove Pehrson
Magnus Marvéus
Thomas Hulth
Hans Göran Larsson
Lennart Sigleif
Ellinor Dahlgren
Fredrik Stålhandske
Janette Skogshus
Anders Westergren
Mona Schill-Ingvarsson (Kommunal)

Lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige i Höörs kommun:
Ordinarie:
Jörgen Lindqvist
Ersättare
Sven Dahlman
Revisor valda av bolagsstämman
Ordinarie:
Öhrlings Price Waterhouse Coopers, med huvudansvarig revisor Anders Thulin
Verkställande direktör:

Kristina Forslund

Ledningsgruppen:

Kristina Forslund, Jan Malmgren, Magnus Nilsson, Lars-Göran Persson och
Anita Nilsson

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. Bolagsstämma hölls 2014-05-27
Organisationsanslutningar:

SABO, HBV, andelsföreningen Skånehem och
arbetsgivarorganisationen Pacta

Ägarförhållande

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.

Aktiebolaget Höörs Fastighets AB (HFAB) med
säte i Höör är ett helägt bolag till Höörs kommun.
Höörs Fastighets AB var moderbolag i en koncern i
vilken Höörs Byggnads AB (HBAB) och Höörs
Industri-byggnads AB (HIBAB) ingick fram till
30/1 2014 då koncernen upphörde i och med en
fusion och nu ingår HBABs och HIBABs
verksamheter i HFAB.

Bolaget har under året påbörjat byggandet av 14
lägenheter samt tagit fram detaljplan för ytterligare
32 stycken lägenheter. Diskussioner och planer av
en ny förskola har fortgått under året och HFAB har
köpt en idrottshall och simhall av kommunen för 52
miljoner kr.

Verksamhet
Höörs Fastighets AB (HFAB) resultat efter
finansiella poster uppgick 2014 till 13,9 Mkr (7,1
Mkr). I resultatet ingår realisationsvinster på sålda
fastigheter med 5,0 Mkr (0,8 Mkr). Balansomslutningen uppgick till 861,8 Mkr (473,0 Mkr) .

Verksamhetsåret 2014 har för bolaget inneburit
stora satsningar på det planerade underhållet samt
ombyggnationer. De underhållsinsatser som
genomförts under året har i huvudsak omfattat
fastigheter byggda mellan 1950-1980.

HFABs kärnverksamhet är att förvalta och bygga
bostäder samt lokaler för kommunalverksamhet.
Företagets strategiska inriktning; att utifrån
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Höörs Fastighets AB (HFAB) ägde vid årets slut 52
(54) fastigheter med ca 32 000 kvm bostäder och ca
72 000 kvm lokaler, i en sammantagen
uthyrningsbar area om 95 000 kvm. Marjoritetan av
fastigheterna är ägda och någon enstaka innehas
med tomträtt eller arrendeavtal.

Hyresförhandlingar genomfördes i början av 2014
och resulterade i höjda bostadshyror den 1 april
med 1,7 %. Hyresnivån på kommunala
verksamhetslokaler är reglerat i ett 25 årigt
hyresavtal med ett 70 % index. Vilket innebar att
hyran sänktes 20140101 då KPI var negativt i
oktober 2013. Desamma sker 20150101. Det
återstår 19 år av kontraktslängden

Fastigheternas värde

Resultat

Fastighetsbeståndet

HFAB
gör
årligen
en
värdering
av
fastighetsbeståndet. Marknadsvärdet vid årets slut
uppgick till 1 063,6 miljoner kr. Det bokförda
värdet vid samma tidpunkt uppgick 776,6 miljoner
kr.

Resultatet för 2014 efter finansnetto uppgår till 13,9
Mkr (7,1 Mkr). Av resultatet är 5,0 Mkr (0,8 Mkr)
hänförligt till realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Årets resultat efter bokslutsdisposition och skatt uppgår till 6,9 Mkr (5,6 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.

Omsättningen uppgick till 126,3 Mkr (80,1 Mkr)
Ökningen från förra året beror huvudsakligen på att
de tidigare dotterbolagsverksamheterna fusionerats
in i HFAB 2014.
De resultatförda reparations- och underhållskostnaderna uppgick totalt till 11,2 Mkr. I tillägg
har cirka 24 Mkr i planerat underhåll och
ombyggnationer genomförts under 2014.

Försäljningar/Förvärv
Under 2014 har tre stycken fastigheter avyttrats och
en fastighet och en byggnad förvärvats.

Vid årets slut hade HFAB en låneskuld om 748,4
Mkr (400 Mkr). Ökningen består i övertagandet av
HBAB & HIBABs tidigare låneskulder. Skulderna
finanseras med hjälp av banklån och kommunal
borgen. Borgensramen för bolaget har under året
varit 800 Mkr. Den genomsnittliga räntan under
året har varit 3,0% (3,6%) inklusive borgensavgift
på 0,4 % till Höörs kommun.

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 sviker efterfrågan. Bolaget
bedömer att risken för vakanser i nyproduktionen
finns men med rätt byggnation kan den minimeras
och i det äldre beståndet finns ingen risk de
kommande åren.
Uthyrningsgraden för de kommersiella lokalerna
har varit högre i förhållande till samma period
föregående år och uppgår till 99,9 (96,4) %. Den
främsta orsaken till ökningen är försäljningen av
industrilokalerna.

Den genomsnittliga belåningsgraden i förhållande
till bokfört värde på fastigheterna var vid årets
utgång 96% (108%). I förhållande till
marknadsvärdet var belåningsgraden 70% (64) %.
Soliditeten uppgick vid årets utgång till 6,3%
(6,6%) %. Införandet av K3-regelverket har bl a
medfört att bolagets avskrivningar ökat kraftigt.
Regelverket stipulerar även en omräkning av 2013
års avskrivningar vilket gör att dessa ökar med ca
7,2 Mkr. Detta har därför medfört att soliditeten i
bolaget sänkts.

* OBS nyckeltalen för 2010-2013 avser den dåvarande koncernens redovisade nyckeltal

Nyckeltal

2014

2013*

2012*

2011*

2010*

Omsättning Mkr
Resultat efter finansnetto Mkr
Räntetäckningsgrad, ggr
Avkastning på eget kapital %
Balansomslutning Mkr
Investeringar(mat.anlägg.till) Mkr
Soliditet
Nettoskuld/lån Mkr
Swapar Mkr
Genomsnittligränta % 1)

126,3
13,9
1,6
21,9
861,8
79,4
6,3
748
618
3,03

120,3
-13,1
0,52
-22,8
847,3
5,9
6,8
753
693
3,60

118,5
6,7
1,26
11,7
860,5
14,5
6,6
761
719
3,32

116,8
6,3
1,23
12,5
877,7
6,4
5,7
773
566
3,41

115,0
3,7
1,18
8,0
870,9
15,2
5,3
773
501
2,70
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Fastighetskostnader

Personal och organisation

Höörs Fastighets AB arbetar med att uppnå målet
med en långsiktigt effektiv förvaltning och god
service. Med en god underhållsplanering minskar
kostnaderna för oförutsedda kostnader för
oförutsedda åtgärder. HFABs arbete med
energieffektivisering är ett av bolagets mest
prioriterade områden. HFABs arbete med att nå
Skåneinitiativet (20 % minskning av energiförbrukningen framtill 2016 jämfört med 2007 års
förbrukning) bedöms vara uppnåeligt. Cirka 44 %
av bolagets fastighetskostnader avser energi. En
effektivisering av hela beståndet påverkar i hög
grad bolagets fastighetskostnader. Förändringar i
taxor, skatter, avgifter och andra regleringar har
direkt inverkan på bolagets ekonomiska resultat.

Medelantal årsarbetare anställda under året var
51(51) varav 29(30) kvinnor och 22(21) män.
Under året har en organisationsförändring slutförts.
Kompetens och resurser har samlats i
organisationen för att få en mer kostnadseffektiv
organisation och för att skärpa kraven på
måluppfyllelse och service.

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.

Finansiering

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.

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 kapital- och räntemarknadens utveckling
aktivt för att undvika att hamna i en dålig position
framöver.

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 ägandet i
industrilokaler minskat under året.

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.

De senaste åren har hyreshöjningarna inte stått i
relation till fastighetskostnadernas ökningar. Hyran
för bostäder bestäms årligen efter förhandling
mellan representanter HFAB och Hyresgästföreningen och lokalhyresökningarna styrs av KPI.
På sikt kan denna differens mellan intäkter och
kostnader bli en risk.

Förslag på nya skatteregler
Skattekommitténs slutbetänkande och förslag till ny
skattelagstiftning som innebär att finansiella
kostnader ej blir avdragsgilla bedömer vi är ett stort
hot mot såväl HFAB som andra högt belånade
fastighetsföretag. Förslaget har fått mycket kritik av
remissinstanserna och vi hoppas att regeringen tar
det till sig, då det skulle få långtgående effekter för
vår verksamhet om det skulle antas i nuvarande
utformning.

Nyproduktion
HFABs bidrag till kommunens målsättning om fler
bostäder och bygga fler hyresrätter med är att
nystarta 10 lgh/år. Att producera bostäder till en
kostnad som motsvarars av inflyttningshyrorna är
en utmaning för bolaget. HFAB arbetar
kontinuerligt för att säkerställ en kostnadseffektiv
nyproduktion av bostäder. Nyproduktionen i Höör
kräver oftast en nedskrivning på 10-20 %.

Känslighetsanalys

Brutto hyresintäkter
Vakansgrad
Fastighetskostnader
Ränteförändringar

+/+/+/+/-

Förändring
(%-enheter)
1
2
1
1
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Resultat 2014
(Mkr)
1,2
2,5
0,4
7,5

Utsikter 2015
Nytt styre i Höör efter valet hösten 2014 innebär
nytt styre i bolaget. Under våren 2015 kommer en
ny styrelse att ta plats, nya ägardirektiv är på gång
som kommer att ligga till grund för en ny
affärsplan.

underhållsplaner är nu i mål och förväntas ligga till
grund för framtida budgeteringar. Det hjälper oss
att bli ett modernt och offensivt fastighetsbolag som
är ett viktigt instrument för vår ägare att utveckla
Höör.

Nu som ett bolag istället för en koncern har
möjligheterna för att leva upp till ägarens
målsättning att producera nya lägenheter i Höör
ökat. Dock kvarstår marknadsläget i Höör som inte
är gynnsamt för nyproduktion. Betalningsviljan för
en nyproducerad hyreslägenhet i Höör sviktar
betydligt. Det visar nedskrivningen som gjordes i
kv Mejeriet förra året.

Våra ambitioner är att fortsätta på den inslagna
vägen och med energieffektiviseringar, måluppfyllelse, samverkan och kommunikation leva
upp till styrelsens och ägarens krav. Som fusionerat
bolag gör vår storlek att vi har möjlighet att påverka
miljön med vad vi gör. Vi tror att vi har möjlighet
att fungera som inspirationskälla och föredöme i
Höör.

Det ekonomiska läget i världen påverkar oss
mycket. Med bolagets höga belåning är vi väldigt
räntekänsliga vilket gör att vi måste fortsätta arbeta
aktivt med vår lånestock och nyttja de finansiella
instrument som vår finanspolicy tillåter.

Arbetet med energieffektiviseringar kommer att
fortsätta och intensifieras under 2015 och 2016 för
att kunna leva upp till Skåneinitiativet där målet är
att fram till 2016 minska energiförbrukningen med
20 % med 2007 som basår. Tanken är att minskad
energianvändning ska möta kostnadsökningarna på
energi.

Det låga ränteläget fortsätter att gynna oss och ger
oss möjlighet att fortsätta beta av det eftersatta
underhållet i bostadsfastigheterna och hålla en god
underhållsnivå i de kommunala verksamhetslokalerna. 2015 har HFAB en mycket ambitiös
investerings- och underhållsbudget.

Dialogen med våra kunder är av största vikt för vår
framgång som bolag och som aktiv part på Höörs
fastighetsmarknad utifrån vår ägares intentioner.
Därför kommer vi fortsätta med kundenkäter och
prioritera kundbesök.

Vi ser att efterfrågan på våra hyreslägenheter i det
äldre beståndet har en fortsatt hög efterfrågan och i
stort sett inga vakanser. Detta ger oss en god
framtidstro
även
gällande
nyproducerade
hyresrätter. Med rätt marknadsanalys och rätt
nischning på nyproduktionen torde Höörs
bostadsmarknad klara en produktionstakt på ca 10
lägenheter om året.

Bolaget har arbetat mycket med sin organisation,
struktur och rutiner och det arbetet kommer
fortsätta även under 2015 i och med att en ny
affärsplan ska tas fram. Vår värdegrund ”genom
arbetsglädje och nytänkande är vi professionella
och affärsmässiga” tar vi med oss och fortsätter
arbeta med. Vidare ska affärsplanen med dess mål
hållas levande och vara känt i hela organisationen
med fokus på kunden.

Uthyrningsläget avseende lokaler har under 2014
fortsatt vara tufft på grund av lågkonjunkturen.
Tyvärr ser det inte ut att ljusna under 2015. Dock
har omstruktureringen som gjorts i fastighetsportföljen genom försäljning av industrifastigheter
minskat risken för HFAB.

Det finns en stark framtidstro i Höörs kommun och
vi vill och kommer vara en aktiv part i
utvecklingen. Ett flertal projekt finns i diskussion
och planfasen. Detta gäller såväl bostäder och
kommunala verksamhetslokaler såsom förskolor
och LSS-boenden. På lite längre sikt ser vi oss som
en naturlig del av utvecklande av västra
stationsområdet.

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
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poster
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella
poster
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga

7

8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

9

Årets resultat

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

120 931
5 387

74 312
5 829

126 318

80 141

-36 643
-4 749
-23 565

-20 936
-4 514
-21 894

-24 766

-11 902

-431

–

36 164

20 895

1 102

1 181

-23 305

-14 933

13 961

7 143

-5 178

-24

8 783

7 119

-1 885

-1 562

6 898

5 557

Nettoomsättningen
Omsättningen uppgick till 126,3 Mkr (80,1 Mkr).
Ökningen från förra året beror huvudsakligen på att
de tidigare dotterbolagsverksamheterna i HBAB
och HIBAB fusionerats in i HFAB under början på
2014. Vakansgraden är fortsatt låg när det gäller
bostäderna 2(2) % och för lokalerna 0,1(3,6) %.

Kommentarer till
resultaträkningen
Då HFAB fusionerade med sina dotterbolag 2014
blir jämförelsetalen med 2013 starkt missvisande i
vissa fall och kan lätt misstolkas.
Resultatet
Resultatet för 2014 efter finansnetto uppgår till 13,9
Mkr (7,1 Mkr). Av resultatet är 5,0 Mkr (0,8 Mkr)
hänförligt till realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 6,9 Mkr (5,6
Mkr).

Fastighetskostnaderna
Precis som med omsättningen, består den stora
ökningen av fastighetskostnaderna på att HBAB
och HIBAB fusionerats in i HFAB under 2014. I
jämförelse med koncernens siffror för 2013 (38,8
Mkr) är 2014 års fastighetskostnader drygt 2,0 Mkr
lägre.
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Anledning står främst att finna i lägre mediakostnader till följd energieffektiviseringar och av
den milda vintern 2014, samt lägre reparations-och
underhållskostnader jmf med 2013.

kraftigt. Detta som en konsekvens av att bolaget
historiskt haft en för lång avskrivningstid relativt
fastigheternas förväntade nyttjandeperiod. Detta
medför att avskrivnings-takten framöver måste
kompensera
för
den
tidigare
för
låga
avskrivningstakten.

Personalkostnader
Kostnaderna för personal har ökat 2,3% i jmf med
motsvarande kostnader 2013 (23,0 Mkr). I
praktiken innebär det en något minskad bemanning,
då kostnaden för årets löneökningar låg på cirka
3,0%.

Räntekostnader
Den exceptionellt låga räntenivå som förelegat och
föreligger innebär att våra räntekostnader var
betydligt lägre under 2014 än vi räknat med. Det
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

Avskrivningar av materiella anl.tillgångar
I och med införandet av det nya redovisningsregelverket K3 har avskrivningarna för bolaget ökat

Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

Byggnader och mark

10

776 565

366 972

Inventarier, verktyg och installationer

11

3 480

8 602

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

12

12 630

573

792 675

376 147

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

13

–

35 182

Andra långfristiga värdepappersinnehav

14

40

–

Andra långfristiga fordringar

15

10 014

9 810

10 054

44 992

802 729

421 139

249

974

23 473

8 780

–

1 878

Skattefordringar

–

1 683

Övriga fordringar

–

2 291

230

1 234

23 952

16 840

Kassa och bank

35 075

35 003

Summa omsättningstillgångar

59 027

51 843

861 756

472 982

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos kommunen
Fordringar hos koncernföretag

16

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital ( 400 000 aktier)

40 000

40 000

Uppskrivningsfond

12 000

–

50

50

52 050

40 050

9 665

9 724

Fusionerade dotterbolag

-14 266

–

Lämnade koncernbidrag

–

-5 616

6 898

5 557

2 297

9 665

54 347

49 715

1 700

340

10 304

4 748

12 004

5 088

4 457

831

4 457

831

748 421

400 000

748 421

400 000

Leverantörsskulder

7 852

3 952

Aktuella skatteskulder

2 571

–

331

330

31 773

13 066

42 527

17 348

861 756

472 982

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

17

Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

18

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfonder
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

19

Långfristiga skulder

20

Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Bidragande till det negativa fria egna kapitalet i
dotterbolagen har sin grund till den stora
nedskrivning som gjordes i fastigheten Mejeriet på
50,0 Mkr samt omräkning av 2013 års
avskrivningar på fastigheter som en konsekvens av
det nya redovisningsregelverket K3 vilket påverkat
ingångsbalansräkningarna i HBAB & HIBAB
negativt.

Kommentarer till balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Under 2014 har HFAB gjort nyanskaffningar,
planerat underhåll och ombyggnationer till ett värde
av 66,8 Mkr. Den största enskilda posten utgörs av
förvärvet av Simhallsbyggnaden på 52,0 mkr.
Ytterligare 12,6 Mkr ligger i pågående projekt som
ännu ej är slutförda. I tillägg till detta har HFABs
anläggningstillgångar ökat kraftigt p g a fusionen
med HBAB & HIBAB vars fastigheter och övriga
materiella anläggningstillgångar uppgående till
drygt 370 Mkr i bokfört värde införlivats i HFAB.

Skulder
Långfristiga skulder
HFAB har också som en konsekvens av fusionen
fått en väsentligt större skuldportfölj, men totalt sett
har en minskning av skuldbördan med 5,0 Mkr
genomförts under 2014 i jämförelse med
koncernens skuldportfölj per 131231 (753,4 Mkr).

Eget kapital
Det fria egna kapitalet belastas med 12,6 Mkr som
en konsekvens av fusionen med HBAB & HIBAB.

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i tkr
Ställda säkerheter

2014-12-31

2013-12-31

Inga

Inga

Inga

Inga

–

–

Inga

Inga

För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys 2014
HFAB

HFAB

Utfall

Utfall

2014

2013

13 961

7 143

24 766
1 638

11 902
281

40 365

19 326

-1 052

-16

39 313

19 310

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

-7 112

28 964

Ökning(+)/Minskning(-) rörelseskulder

25 179

7 090

Kassaflöde från den löpande verksamheten

57 380

55 364

Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Fusion med dotterföretag
Minskning av finansiella anläggningstillgångar

-79 378
15 180
11 686
0

-5 527
1 622
0
2 292

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-52 512

-1 613

-5 000
204
0
0

-12 102

-4 796

-19 302

72

34 449

35 003
35 075

554
35 003

Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassafödet
Av- och nedskrivningar
Övriga justeringar
Betalda skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av långfristiga skulder
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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-7 200

period. Då det är första gången som denna
avskrivningsmetod används, har föregående års
avskrivningar räknats om på motsvarande sätt.
Detta medför att avskrivningarna för föregående år i
denna årsredovisning ej överensstämmer med
föregående års årsredovisnings siffror. 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:

Noter med
redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
De
redovisningsprinciper
som
tillämpats
överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de
som anges i BFNAR 2012:1. Då det är första
gången detta samlade regelverk tillämpats innebär
det byte av redovisnings-princip.

Grund/stomme/innerväggar
VS/VVS/ventilation
El/installationer/ledningar
Inre ytskikt/vitvaror
Yttertak/fasader
Fönster/dörrar
Köksinredning/storkök
Hissar/övrigt

Därför har omräkning av föregående års poster skett
som därav skiljer sig från 2013 års års-redovisnings
siffror. Likaså medför detta en förändring av
ingångsbalanser avseende anläggningstillgångar,
avskrivningar på anläggningstillgångar, uppskjuten
skatt samt eget kapital i enlighet med nedan:
Anläggningstillgångar:
1,132 tkr (ökn)
Avskrivningar:
7,159 tkr (ökn)
Uppskjuten skatt:
1,326 tkr (minskn)
Eget kapital:
4,701 tkr (minskn)

50-100 år
25-60 år
20-50 år
20 år
20-50 år
30-50 år
25-30 år
15-30 år

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

Ovan förändringar inkluderar samtliga förändringar
som skett i ingångsbalansräkningarna för de nu
fusionerade bolagen. Under 2014 fusionerades
nämligen bolaget med sina tidigare 2 dotterbolag.
Av förändringen på 4,701 tkr i eget kapital utgör
1,643 tkr förändringen i moderbolaget och 3,058 tkr
förändringen i dotterbolagen. Jämförbarheten med
föregående års siffror (dåvarande moderbolaget) i
årsredovisningen blir därför ej helt självklar. I vissa
fall har därför jämförelse i not-redovisningen och
förvaltningsberättelsen gjorts med koncernens
siffror för tidigare år för att få en ökad jämförbarhet
och förståelse för posternas inbördes förhållande.
När jämförelse gjorts mot koncernens siffror,
framgår det i texten. Om inte, är jämförelsen istället
gjord mot bolagets siffror för tidigare 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.

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

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.

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
anskaffningsvärdet 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-

Skatt
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna
råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR
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2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och
uppskjuten skatt.

den räntesats som ger en jämn avkastning för
tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när
aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

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 balansräkningsmetoden 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. Temporära skillnader
beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller
i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och
intresseföretag som inte förväntas bli beskattade
inom överskådlig framtid. I juridisk person
redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot
obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld
och eget kapital.

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 derivatavtal 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
aktieägarens 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.

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
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Not 1
Nettoomsättning
Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning per rörelsegren
Allmännyttiga bostäder
Fastigheter nyttjade i kommunal verksamhet
Industrifastigheter

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

33 365
81 139
6 427
120 931

74 312
74 312

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 1 312 904 tkr varav huvuddelen (>90%) avser
Höörs Kommun.
Framtida hyresavtal uppgår till:
Inom 1 år:
Inom 2-5 år:
Utöver 5 år:

Not 2

83 545 tkr
292 461 tkr
936 898 tkr

Övriga rörelseintäkter

Utfakturering av personalkostnader och mgmt till dotterbolag
Bokförd vinst vid försäljning av anläggningstillgångar

Not 3

2014-01-01
-2014-12-31
5 387
5 387

2013-01-01
-2013-12-31
4 977
852
5 829

2014-01-01
-2014-12-31
16 065
11 153
9 425
36 643

2013-01-01
-2013-12-31
8 334
7 804
4 798
20 936

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader
Mediakostnader
Reparation- & underhållskostnader
Övriga driftskostnader

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 211 tkr.
Framtida leasingåtaganden uppgår till:
Inom 1 år:
243 tkr
Inom 2-5 år:
249 tkr
Utöver 5 år:
- tkr

Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer
PWC
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag

78
23
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Not 5

Anställda och personalkostnader
2014-12-31

Totalt i företaget

51

Varav
män
43 %

2013-12-31
51

Varav
män
41%

Redovisning av könsfördelningen i företagsledningen
2014-12-31
andelen kvinnor
22 %
20 %

Könsfördelning i företagsledningen
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

2013-12-31
andelen kvinnor
22 %
20 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014-01-01 – 2014-12-31
Löner och
Sociala
ersättningar
kostnader
16 224
6 202
(varav pensionskostnad)

1)

2013-01-01 – 2013-12-31
Löner och
Sociala
ersättningar
kostnader
15 532
6 009

(1 262)

1)

(1 229)

Av löner och ersättning utgör 906 (924) tkr ersättning till styrelse och VD
1) Av bolagets pensionskostnader avser 343 (426) 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

2014-01-01
-2014-12-31
2,76 %
37,84 %

2013-01-01
-2013-12-31
3,47 %
41,50 %

1,53 %
3,73 %

5,92 %
1,53 %

2,60 %
0,98 %
4,18 %

2,53 %
2,15 %
4,83 %

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie
arbetstid:
Sjukfrånvaro som en andel efter kön:
Män
Kvinnor
Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre
30 – 49 år
50 år eller äldre

Not 6

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2014-01-01
-2014-12-31
-24 269
-497
-24 766

Avskrivningar byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Not 7

2013-01-01
-2013-12-31
-11 217
-685
-11 902

Räntekostnader och liknande resultatposter
2014-01-01
-2014-12-31
-3 010
-20 295
-23 305

Borgensavgift till kommunen
Räntekostnader, övrigt
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2013-01-01
-2013-12-31
-1 600
-13 333
-14 933

Not 8

Bokslutsdispositioner, övriga

Skillnaden mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt
plan inventarier, verktyg och installationer
Periodiseringsfond, årets avsättning
Periodiseringsfond, justering föregående års avsättning

Not 9

2013-01-01
-2013-12-31
-

-5 000
1 182
-5 178

-24
-24

2014-01-01
-2014-12-31
-3 354
-363
1 832
-1 885

2013-01-01
-2013-12-31
-1 600
38
-1 562

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Skatt från föregående år
Uppskjuten skatt

Not 10

2014-01-01
-2014-12-31
-1 360

Byggnader och mark
2014-12-31

2013-12-31

409 668
65 885
459 085
6 411
-14 516
926 533

406 847
782
3 791
-1 752
409 668

-42 696
-68 257
3 759
-1 401
-21 547
-130 142

-31 588
-2 888
118
-8 338
-42 696

34 815
-1 919
-1 732
31 164

-

Redovisat värde vid periodens slut

-50 000
-990
-50 990
776 565

366 972

Taxeringsvärden, byggnader
Taxeringsvärde, mark

248 276
41 022

45 341
9 673

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förändrade anskaffningar K3 anpassningar
Nyanskaffning
Förvärv av dotterföretag
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förändrade avskrivningar K3 anpassningar
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Årets nedskrivning

29

Not 11

Inventarier, verktyg och installationer
2014-12-31

2013-12-31

10 021
898
3 163
-664
-6 411
7 007

9 640
381
10 021

-1 419
-2 419
664
99
-452
-3 527
3 480

-744
-675
-1 419
8 602

2014-12-31
573
-538
12 595
12 630

2013-12-31
269
-269
573
572

2014-12-31

2013-12-31

-

35 182
35 182

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffning
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid periodens slut

Not 12

Pågående nyanläggningar

Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid periodens slut

Not 13

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Aktier i dotterföretag

Not 14

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Insatskapital medlemskap i HBV förening

Redovisat värde vid årets slut

Not 15

2013-12-31

40
40

0

40

0

2014-12-31

2013-12-31

9 810
204
10 014

12 102
-2 292
9 810

10 014

9 810

2014-12-31
-

2013-12-31
1 878
1 878

Andra långfristiga fordringar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fodringar

Redovisat värde vid årets slut

Not 16

2014-12-31

Fodringar hos koncernföretag

Kortfristiga fordringar hos dotterföretag
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Not 17

Eget kapital
Budget Eget kapital

Aktiekapital
Vid årets början
BEK från fusionerade dotterbolag
FEK från fusionerade dotterbolag
Förändringar till följd av K3
Årets resultat
Vid årets slut

Not 18

Fritt Eget kapital

Uppskrivningsfond

Reservfond

40 000

50

Balanserad
vinst eller
förlust
9 665

Årets
resultat

12 000
-12 623
-1 643
40 000

12 000

50

-4 601

6 898
6 898

Obeskattade reserver
2014-12-31
2 848
1 758
404
54
580
6 360
12 004

Avsatt vid taxering 2010
Avsatt vid taxering 2011
Avsatt vid taxering 2012
Avsatt vid taxering 2013
Avsatt vid taxering 2014
Avsatt vid taxering 2015

2013-12-31
2 848
1 758
404
54
24
5 088

Av obeskattade reserver utgör 2 641(1 119) tkr uppskjuten skatt.

Not 19

Avsättningar för uppskjuten skatt

Bolagen redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på
fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar.
Det bokföringsmässiga restvärdet på fastigheterna utgör 720 758 tkr medan det skattemässiga uppgår
till 700 501 tkr. På mellanskillnaden om 20 257 tkr beräknas uppskjuten skatt med 22% vilket utgör
avsättningen om 4 457 tkr.

Not 20

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut
Förfallotidpunkt (inkl ränteswapar), upp till 5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, (inkl ränteswapar), senare än 5 år från balansdagen

2014-12-31
130 000
618 421
748 421

2013-12-31
400 000
400 000

Bolaget innehar kommunal borgen avseende samtliga sina långfristiga skulder
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används
finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer som ramar som är
fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindningen och kapitalbindningen frikopplas från de enskilda
lånen. detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta
förändringar på räntemarknaden.
För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen
används ränteswapar.
OBS, inom parantes samt i tabell nedan redovisas motsvarande siffror för koncernen 2013 för en ökad
jämförbarhet med innevarande års siffror. Utestående ränteswapavtal uppgår till 618 MSEK (693). Per
bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 66,8 MSEK (2,1) i avtalen. Undervärdet/övervärdet
representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle
motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnads-ersättning) uppstå om man i stället valt att
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Totalt
Eget
kapital

49 715
12 000
-12 623
-1 643
6 898
54 347

använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt
slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.¨
Bolaget tillämpar s.k. "säkringsredovisning", bl a innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte
redovisas över resultaträkningen.
Under verksamhetsåret 2011 har ränteswapavtal på 70 MSEK stängts i förtid. Stängningen resulterade
i att ca 6,2 MSEK i övervärde realiserades. Övervärdet har periodiserats öververksamhetsåren 20112014. För verksamhetsåret 2014 uppgår det periodiserade beloppet till ca +0,6 MSEK.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,79 år (5,50) och
den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,63% (3,20%).
Nedan framgår bolagets förfalloprofil, MSEK, (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen:
2014-12-31
2013-12-31
Inom 1 år
130
210
Inom 1-2 år
0
0
Inom 2-3 år
0
0
Inom 3-4 år
0
0
Inom 4-5 år
0
0
Inom 5-6 år
105
0
Inom 6-7 år
285
105
Inom 7-8 år
153
285
Inom 8-9 år
0
153
Inom 9-10 år
75
0
Summa
748
753

Not 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014-01-01
-2014-12-31
1 605
1 450
26 096
2 622
31 773

Personalrelaterade kostnader
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga upplupna kostnader
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2013-01-01
-2013-12-31
1 540
1 840
6 078
3 608
13 066

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förslut
Höörs Fastighets AB fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till 2 296 518 kr, varav årets vinst är
6 897 034 kr. Avsättning till bundna reserver erfordras ej.
Till årsstämman förfogande står:
Balanserad förlust
-4 600 516 kr
Årets vinst
6 897 034 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen förfogas enligt följande:
Utdelning
1 049 310
I ny räkning balanseras
1 247 208

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.
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Fastighetsinnehav per 2014-12-31
Nybyggnadsår
Anders 7
Badhuset 2
Berggren 16
Berggren 7
Björken 7
Björktickan 2
Bosjökloster 1:622
Brinken 1
Finken 1
Fyrkanten 3 & 4
Förmannen 1
Gesällen 5
Gudmuntorp 6:8
Hinden 6
Höörsgård 38
Klubban 1
Konvaljen 10
Kunskapen 1
Laxen 6
Lugnet Mindre 5
Lugnet Större 2
Lugnet Större 3
Mejeriet 1
Munkarp 4:39
N Rörum 7:28
N Rörum 8:40
Näktergalen 3
Näktergalen 4
Näktergalen 5
Näktergalen 6
Persiljan 3
Pilbågen 4
Prosten 4
Pumpen 21
Snogeröd 6:5
Storken 29
Sätofta 18:54
Sätofta 6:26
Sätofta 6:62
Ugglan 1
Ugglan 16
Ugglan 2
Uttern 11
Verkmästaren 1
Verkmästaren 2
Veterinären 10
Visdomen 4
Vråken 1
Ziegler 1
Åtorp 13
Åtorp 5
Ärlan 11

1880
1980
1953/59/72
1825
2007
1973
1974
2004
1900
1981
1981
1929/74/80/90
1992
2008
1980
1980
1990
1971
1984
1900/46/66
1900
2009
1880/1925
1945
1953/79
1971
1959
1951
1969
Under produktion
1978
1924/58/72/76
1996/2004
1969
1971
1992/94/96/97/2009
1985
1985
1954
1968
1952
1982
1984
1978
2002/05/12
1920/53/58/65/68/76/79/88
1993
1978
1992
1992
1959

Bokfört värde
2 121 809
3 570 234
50 135 636
0
51 770 570
693 577
1 043 522
20 768 884
4 437 272
1 207 544
848 779
857 464
6 300 601
3 583 615
19 090 176
1 042 206
1 030 002
6 783 198
2 210 251
25 563 333
448 422
299 081
110 999 618
3 455 473
0
4 891 400
1 102 050
782 411
2 238 682
4 727 543
1 008 195
9 606 190
6 453 098
1 661 114
2 806 949
82 250 749
1 244 045
648 065
3 930 811
6 557 406
0
5 656 230
10 136 809
698 159
11 849 730
137 309 949
4 928 395
15 337 321
0
86 175 997
495 933
720 758 496
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Antal
lgh

Lgh
yta

2

263

6

407

Lokal
yta
1672
1280
7887
263
3536
348
158
4470
426
241
159
159
2303
1830
222
222
1113

12
29

778
1947

78

5355

6
4
16
30

404
308
722
1670

7
18

941
175
199

1518 (1697)
495
727
735
901
970
996
911

340
2528
1170

702
1058
807
929
923
1755
1273

7181
337
147
667
1105

8
24

728
1870
2363
162
1034
24891

6
56
30
93

552
4625
2631
7626

447

33216

436
798
1063
607
2071
506
1107
1117
1305
734
876
877
1455
1305
1235
980
1230
1865
911
980 (1386)
990
616

1241
984
179
1406

488
1070

9
13

Hyra/kvm

166
71733

1122
942
895
891
977
966
783
Egen förvaltning
925
1288
923
943
1137
905

