
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

             
 

ÅRSREDOVISNING 2013 



 
Höörs Fastighets AB på 10 sekunder 
Ändamålet enligt ägardirektiven den 2012-05-31 
Bolagskoncernen skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens (lokaliseringsprincip) regler 
främja bostadsförsörjningen i Höörs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande samt 
tillhandahålla lokaler som tillgodoser behovet av varor och tjänster. Bolaget skall tillgodose behovet av kommunala 
verksamhetslokaler, fullgöra de förvaltningsuppdrag fullmäktige kan ge bolaget samt i övrigt biträda kommunen i 
fastighetstekniska frågor. 
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Affärsidé 
Vi ska utifrån samhällsnyttiga, affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer utveckla och förvalta bostäder och 
lokaler. Utifrån kundens önskemål och behov tillhandahåller vi prisvärda och trivsamma bostäder och lokaler med 
god kvalitet och service. 
 
Fakta Koncernen 
Grundat:   2009 
Ägare:   Höörs kommun 
Nettoomsättning:   119,4 MSEK 
Årets resultat efter finansiella poster:  -13 121 KSEK 
Balansomslutning:   847 MSEK 
Antal anställda:   51 (59 % kvinnor) 
Yta bostäder:   33 251 kvm 
Yta lokaler:   73 790 kvm 
Hemsida:   www.hoorfast.se 
E-post:   info@hoorfast.se 
 
Årsomsättning             Fastigheterna                  Lägenheterna 
Fördelning kr               Fördelning Yta                   Fördelning efter antal rum
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Ordföranden har ordet! 
För att ytterligare effektivisera vår 
administrativa verksamhet beslöt styrelsen 
under året, med stöd av ägaren, att få fusionera 
de tre bolagen i koncernen till ett enda bolag 
(HFAB). Detta kommer nu att ske i början av 
2014 på datum som Bolagsverket fastställer. 
 
Vår uppgift är att förvalta och utveckla våra 
fastigheter inför framtiden. Vi har en inriktning 
mot energieffektiviseringar, sunda hus och 
kundfokus. Samtidigt skall vi aktivt delta i 
planering och arbete för förnyelse av 
kommunens bostadsbestånd och vara en viktig 
aktör i samhällsutvecklingen.    
  
Därför kan vi tänka oss en naturlig roll i 
omgestaltningen av det viktiga 
Bygglandområdet i centrala Höör, som nu 
håller på att detaljstuderas inom 
kommunförvaltningen. För övrigt ligger vi just 
nu  i startgroparna för nyproduktion enligt 
följande:  
 

• Ett knappt trettiotal lägenheter i kv. 
Badhuset 2 (Gamla Brandstationen). 
Vi avvaktar fastställandet av detaljplan 

• Bygglov inlämnat på fem stycken 
ungdomslägenheter på vinden av 
Gamla Apotekshuset 

• Förstudie för radhus på väster pågår i 
samarbete med näringslivet 

• Försäljning av kv. Fjärilen 6 till 
förmån för privat aktör som samtidigt 
bygger nytt 

•  Ny storförskola i Sätofta. 

Ett problem som vi inte riktigt råder över är att 
större satsningar på produktion av lägenheter 
medför betydande strukturella ekonomiska 
hinder. Det är ett nationellt problem för 
landsbygden och innebär att byggkostnaderna 
inte är anpassade till invånarnas 
hyresbetalningsförmåga. Det medför att 
nyproduktion måste skrivas ned med 
betydande belopp redan vid första inflyttning. 
Under förutsättning att byggföretaget inte har 

ett mycket väl tilltaget eget kapital, vilket 
sällan är fallet utanför storstadsområdena.  
 
Detta fenomen har nu drabbat oss i kv. 
Mejeriet, där vi fått göra en betydande 
nedskrivning av fastighetsvärdet i 2013 års 
bokslut. Vi har därför beslutat inrikta oss på att 
endast bygga ett mycket begränsat antal 
lägenheter i taget, men med en istället tydlig 
regelbundenhet eller periodicitet. 
 
Vi bedömer att räntenettot kommer att vara 
stabilt det närmaste året.  Den framtida 
utmaningen kommer, som tidigare, att bestå i 
att hålla intäkter, kostnader, underhåll och 
investeringar på en förnuftig och kontrollerbar 
nivå. Soliditeten har ökat (om än marginellt) 
även under 2013, och vi arbetar vidare för att 
nå målet om en soliditet på 10 %.  
 
Slutligen vill jag rikta ett stort och varmt 
tack till vår styrelse, vår ledningsgrupp och 
vår personal för ett år med framgångsrikt 
arbete. 
 
 
Höör 2014-01-28 
 
 
Pehr-Ove Pehrson   
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VD har ordet 
Under 2013 fortsatte HFAB sin positiva utveckling 
och året var händelserikt och jag kan med glädje 
konstatera att vi kan lägga ett bra 2013 bakom oss. 
Trots en turbulent omvärld med ekonomisk 
nedgång i samhället har mycket positivt hänt och 
det spirar en stor framtidstro.  
 
En stabil ekonomi är vårt enskilt viktigaste mål 
eftersom det borgar för att vi kan fortsätta med vårt 
underhåll likväl som aktiv part i kommunens 
bostadsförsörjning. Höör har ett attraktivt läge mitt 
i Skåne och uppfattas som en bra bostadsort med 
närhet till naturen. Inflyttningen till kommunen har 
fortsatt under 2013 och ökat stabilt de senast 10 
åren. Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög, dock 
är det fortsatt trögt för stora lägenheter i 
nyproduktionen.  
 
2013 slås jag av att bostadsfrågorna varit mer i 
fokus än på länge, bostadsbyggande, bostadsbristen 
och hyresrätten har diskusteras på nationell och 
lokal nivå. Nyproduktion är ett problem på mindre 
orter utanför de mest heta fastighetsmarknaderna. 
Produktionskostnaden är högre än marknadsvärdet 
vilket drabbat oss på kv Mejeriet som vi nödgats att 
skriva ner med 50 miljoner kronor. 
 
Årets operativa resultat är bättre än vad som 
budgeterats och beror bland annat på en 
fastighetsförsäljning med reavinst,  bra priser på 
upphandlat underhåll och stor kostnadsmedvetenhet 
i organisationen. Ovissheten kring om köpet av 
Björkviksbadet ska bli av eller inte har givetvis 
bidragit till årets positiva operativa resultat då det 
hämmat investeringslusten.  
 
Den förestående fusionen ger oss en starkare 
balansräkning vilket är en förutsättning för att 
kunna vara en aktiv part i Höörs utveckling och ett 
verktyg för kommunens bostadsförsörjning. Sedan 
ett par år tillbaka har vi som kommunalt bolag med 
bostäder en ny lag att följa, den föreskriver att vi 
ska driva verksamheten affärsmässigt och samtidigt 
ta samhällsansvar och tillgodo se olika behov av 
bostäder. Därför är det glädjande att Kungshällan 
nu blivit ett trygghetsboende som saknats i 
kommunen.  
 
Nöjda kunder är viktigt för oss. Vi bryr oss om våra 
hyresgäster och vill göra ett bra jobb. Vi är också 
övertygade om att nöjda hyresgäster leder till såväl 
högre betalningsvilja som minskade omflyttningar i 
långa loppet. Vårt NKI har ökat, mycket glädjande 

att se att vårt arbete slår igenom. I enkäten från 
2011 visade våra hyresgäster att utemiljön var 
viktig och vi gjorde då satsningar på vår utemiljö. 
Nu visar det sig att NKI på utemiljön ökat med hela 
6,4 enheter. I årets NKI efterlyser hyresgästerna en 
satsning på standarden i lägenheterna vilket vi ska 
ta med oss ni i framtiden när vi planerar stora 
renoveringar av delar av bostadsbeståndet.  
 
Vi har under året fortsatt arbetet med att 
effektivisera verksamheten och se över våra 
kostnader. Vår vilja att rationalisera och hitta nya, 
effektiva arbetsmetoder har gett resultat. Idag har vi 
medarbetare som förstår den lönsamma 
verksamhetens betydelse för vår möjlighet att leva 
upp till ägarens förväntningar och den 1 januari 
2014 startar vi med en ny organisation. 
 
Klimathotet kräver att vi agerar tillsammans. 
Fastighets- och byggsektorn svarar för 40 % av 
Sveriges energi- och materialanvändning. Det vilar 
alltså ett tungt ansvar på fastighetsbranschen för att 
minska energianvändningen. Vi tar uppgiften på 
allvar och arbetar på flera fronter. Alternativa, 
miljövänliga energislag utvärderas och testas 
kontinuerligt. Vi satsar både ekonomiskt och 
organisatoriskt på att optimera våra tekniska 
installationer. Energiarbetet med gröna satsningar 
fortsatte under året med bland annat övergång till 
grön el, satsningar på solenergi, styr- och regler 
samt tilläggisolering vid takbyten.  
 
Koncernen utvecklas väl och jag är övertygad om 
att även 2014 kommer bli ett bra år för HFAB. Vi 
spänner bågen lite till och fortsätter våra 
effektiviseringar, vår strävan efter ännu högre 
kompetens och våra ambitioner att höja kundernas 
nöjdhet, ägarens förväntningar och styrelsens mål. 
Sammantaget gör detta att våra nya projekt, nya 
organisation och vårt engagemang gör oss redo att 
möta 2014 år utmaningar  
 
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 koncernen 
samt till styrelsen för deras 
värdefulla engagemang. 
 
Höör 2013-01-31 
 
 
Kristina Forslund, VD 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Höörs Fastighets AB (org nr 556019-3350) avger härmed 
årsredovisning för bolagets verksamhet räkenskapsåret 2013-01-01  -  2013-12-31. 
 
Verksamhet 
Fastighetskoncernen, Höörs fastighets AB med dotterbolagen Höörs Byggnads AB och Höörs Industribyggnads 
AB, äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Totalt äger och förvaltar koncernen drygt 107 000 kvm 
fördelat på kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt industrilokaler. Vi 
tillhandhåller också vaktmästeri och lokalvård i de kommunala verksamhetslokalerna. Fastigheter och mark har 
på bokslutsdagen 2013-12-31 ett sammanlagt bokfört värde på 369 078 tkr. 
 
Affärsidé  
Vi ska utifrån samhällsnyttiga, affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer utveckla och förvalta bostäder 
och lokaler. Utifrån kundens önskemål och behov tillhandahåller vi prisvärda och trivsamma bostäder och 
lokaler med god kvalitet och service. 
 
Bolagsstyrning 
Höörs kommun är ägare till samtliga aktier i Höörs Fastighets AB. Formellt utövas ägaransvaret genom att 
kommunfullmäktige utser styrelsen och godkänner bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsens förvaltning prövas 
vid den årliga stämman. Kommunledningen och koncernens ledning träffas regelbundet. Styrelsen styr 
koncernen med vision, strategier och mål med hjälp av balanserad styrning. Vi ser visionen ur fyra perspektiv: 
Ekonomi & Ägare, Verksamhet, kund och medarbetare. 
 
Koncernen 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”. 
 
Eftersom Höörs Fastighets AB ägs av en kommun, följer koncernen lagen om offentlig upphandling (LOU) och 
tillämpar offentlighetsprincipen. 
 
Styrelse 
Valda av kommunfullmäktige: 
 
Ordförande:  Pehr-Ove Pehrson (m) 
Vice ordförande: Magnus Marvéus (m) 
  Thomas Hulth (s) 
  Hans Göran Larsson (fp) 
  Lennart Sigleif (c) 
  Ellinor Dahlgren (s) 
  Fredrik Stålhandske (m) 
  Janette Skogshus (s) 
  Anders Westergren (sd) 
Personalrepresentant: Mona Schill-Ingvarsson (Kommunal) 
 
Lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige i Höörs kommun: 
Ordinarie:  Jörgen Lindqvist (m) 
Ersättare  Sven Dahlman (s) 
 
Revisor valda av bolagsstämman 
Ordinarie:  Anders Thulin, auktoriserad revisor PWC 
 
Verkställande direktör: Kristina Forslund 
 
Ledningsgruppen: Kristina Forslund, Jan Malmgren, Magnus Nilsson, Lars-Göran Persson och 

Rickard Wallin 
 
Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. Bolagsstämma hölls 2013-05-30  
 
Organisationsanslutningar: SABO, HBV, andelsföreningen Skånehem och 

arbetsgivarorganisationen Pacta 
 
 

6 
 



 

Viktiga händelser 
• Styrelsen föreslagit ägaren att fusionera dotterbolagen med moderbolaget vilket kommer att genomföras 

i början av 2014. 
• Ny organisation 1 januari 2014. 
• Kundnöjdheten (NKI) har ökat hos våra bostadshyresgäster. 
• Det första bomötena genomfördes. 
• Höörgården 40 har sålts. 
• Alla våra byggnader har fått fasadskyltar. 
• Förhandsbesked på ombyggnation av vinden Fyrkanten 3 till 5 stycken ungdomslägenheter. 
• Syllbyte och ventilationsarbetet på Ziegler 1 har kommit i gång. 
• Konkurs i fastigheten Veterinären 8. 
• Nedskrivning av kv Mejeriet 1. 
• Nytt 5-årigt hyresavtal med Region Skåne har tecknats på Brinken 1. 
• Kungshällan har blivit trygghetsboende 

 

Verksamhet 
Vår verksamhet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Vi målstyr mot energi- effektiviseringar, 
sunda hus och kundfokus. Vår organisation ska med flexibilitet och effektivitet nå sina mål.  
 
Måluppfyllelse 
 
Strategiska mål i olika 
perspektiv 

Mål Kommentar 

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

 
    Kostnadseffektiv 
driftsorganisation 
 
 
 
    Öka kvaliteten i underhåll- och 
investeringsprojekt  
 
 
    Förbättra skötsel utemiljö 
 
 
 
    Upprätta långsiktiga 
underhållsplaner 
 

 
Nya organisationen bygger på en 
effektivare fastighetsförvaltning. Alla 
städavtal har analyserats och 
organisationsförändringar pågår 
 
Processbeskrivningen och mallar finns nu 
på plats och ny organisation till 2014 
stöder målet. 
 
Kundenkäten visar på en förbättring från 
NKI 67 till 73,4. 
 
90 % klart, återstår tekniska installationer 
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Underhåll och investeringar  
Kostnaderna för underhåll uppgår till 14 094 tkr för 
koncernen.  

• HFAB – 8 586 tkr 
• HBAB – 5 009 tkr 
• HIBAB – 499 tkr 

 
Investeringarna uppgår till 5 936 tkr för koncernen. 

• HFAB – 4 745 tkr 
• HBAB – 942 tkr 
• HIBAB – 249 tkr 

 
 

Fastighetsunderhåll per kvm: 

De lite större underhålls- och investeringsprojekten som har genomförts under året är: 
 Berggren 16 ny ventilation   1 400 kkr 
 Berggren 16 nya VA-kontor      850 kkr 
 Åtorp 5 och 13       700 kkr 
 Ziegler 1       600 kkr 
 Visdomen 4, biblioteket och idrottshallen, ny belysning och undertak    500 kkr 
 Verkmästaren 1 ny belysning och undertak     400 kkr 
 Prosten 1, Midgård, inre underhåll      400 kkr 
 Prosten 4, Samrealskolan, fönsterrenovering     300 kkr 
 Konvaljen 6, Förmannen 1 och Gesällen 5 nya värmepumpar    300 kkr 

 
Uppföljning media 
HBAB är med i Skåneinitiativet, vilket innebär att vi ska till 2016 spara 20 % värmeenergi, el och 
vatten utifrån 2007 års förbrukning. Denna utmaning har styrelsen beslutat vi ska ha som mål för hela 
fastighetsbeståndet i koncernen. Detta är en stimulerande uppgift som kommer kräva mycket av oss alla i stort 
som i smått. 
 
Under 2013 har ett flertal energiprojekt genomförts och i den nya organisationen som träder i kraft 1 januari 
2014 har energieffektiviseringarna fått stort fokus.  Vi avläser och analyserar alla energimätare månadsvis och 
med energideklarationernas hjälp tar vi fram bra energiprojekt som sänker våra förbrukningar.  Vi har också 
genomfört förstudier för solenergi vilket lett till att tre projekt är budgeterade till 2014. 
 
 

 
Grafen beskriver vår faktiska energiprestanda och 
energi som hade behövts utan vårt effektiviserings 
arbete. 
 
 

Fördelning av energislag för uppvärmning 

Driftstatistik för lokalerna 
 Värme 

kWh/kvm 
El 
kWh/kvm 

Vatten 
Kubik/kvm 

2011 110,55 75,90 0,42 
2012 108,04 73,37 0,40 
2013 100,37 71,41 0,40 
 

Driftstatistik för bostäderna 
 Värme 

kWh/kvm 
El 
kWh/kvm 

Vatten 
Kubik/kvm 

2011 148,31 24,55 1,17 
2012 147,92 25,11 1,16 
2013 135,29 23,45 1,17 
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Säkerhetsarbetet 
Arbetet med det systematiska säkerhetsarbetet har fortsatt under 2013. Vi har tillexempel deltagit i kommunens 
katastrofövningar. Risk- och sårbarhetsanalysen har diskuterats på arbetsplatsträffar i enlighet med koncernens 
säkerhetspolicy. SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) genomförs i hela fastighetsbeståndet och med hjälp av 
vårt datorstöd har vi god uppföljning på att egenkontrollen genomförs. 
 
Fastighetsskötsel & Vaktmästeri 
Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och arbetsmetoder. Samarbete och samverkan är viktiga 

ledord. Arbetet med att skapa vi-känsla har fortsatt under året. I 
vår strävan efter att hela tiden bli bättre lyssnar vi på våra kunder 
och under året sände vi ut en enkät till våra bostadshyresgäster. 
Bland annat frågade vi hur man upplever bemötandet hos vår 
personal och möjligheten att göra felanmälningar och glädjande 
kan konstateras att våra kunder är nöjda.  
 
Under 2013 har vi fortsatt arbetet med att implementera det nya 
affärssystemet i verksamheten. Felanmälan och felavhjälpnings-
processen förbättras kontinuerligt, vi kan nu använda 
affärssystemet för uppföljning och statistik, bland annat mäter vi 
hur lång tid det tar från mottagandet av felanmälan tills felet är 

avhjälpt. Vi följer även upp i vilka fastigheter felen uppstår för att på så vis få möjlighet att kunna arbeta ännu 
mer förebyggande i framtiden. Statistiken visar att ca 50 % av anmälda fel blir avhjälpta senast dagen efter att 
anmälan har tagits emot och inom en vecka har ca 85 % av felen blivit åtgärdade. 
 

 
 

Våra kunder visade i hyresgästenkäten 2011 bland bostäderna att utemiljön är viktig. Sedan dess har vi tagit fram 
skötselplaner som reglerar frekvenser och kvalitet i trädgårdsskötseln. Även snöröjningsplaner har tagits fram. 
Under 2012 har vi glesat ur buskage, föryngrat häckar, fällt träd och rensat upp utmed husfasaderna. Under 2013 
har utemiljön fortsatt att vara ett prioriterat område. I år har vi gjort en del 
förbättringar på de hårdgjorda ytorna med asfaltslagningar och målning av 
parkeringsplatser. Vi har också satt nya armaturer på stolpbelysningen på ett 
par fastigheter.  Vår arbetsinsats syns i enkäten där NKI på utemiljön har höjts 
med hela 6,4 enheter, från 67 till 73,4. 
 
Lokalvård 
Under 2013 har vi sett över hur vi kan bli effektivare och flexibla. 
Lokalvårdarna har själv tagit fram verktyg genom grupparbete som har 
resulterat i städmanualer och även en kringtjänst lista till kunderna. 
Städområdena ses över för att kunna höja avverkningstakten och med det få ett 
effektivare affärsområde.  Vårt fokus har varit våra kundbesök där 
lokalvårdaren är mer involverad än tidigare vilket har haft positiva effekter 
som bättre kommunikation mellan kund och lokalvårdare. Vi har som mål att 
vår personal ska vara yrkesutbildade, så vi har även i år fortsatt med detta med 
att certifiera tre stycken. 
 
 
 

    

Shuhong Johansson, lokalvårdare 
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Kund 
Vi vill erbjuda våra kunder lokaler som svarar för verksamhetens olika behov och bostäder som svarar den 
enskildes behov. Vårt främsta mål är att våra hyresgäster ska trivas med sitt nyttjande av våra fastigheter oavsett 
om det är som boende, sin arbetsplats eller som elev. Även om vi inte alltid kan tillgodose alla individuella 
behov arbetar vi ständigt med att bli bättre på vår service.  
 
Mötet är kärnan i vår service. Att äga och förvalta fastigheter innebär långt mer än projektplaner och 
finansiering. Det innebär i allra högsta grad möten med människor. Varje möte är ett unikt tillfälle att lyssna in 
och förstå kundens tankar och synpunkter, för att kunna stå till tjänst och hjälpa till. Detta är själva kärnan i ett 
serviceyrke som vårt. För att bli ännu bättre genomför vi varje år kundenkäter. 
 
Måluppfyllelse 
 
Strategiska mål i olika 
perspektiv 

Mål Kommentarer 

Kundperspektiv 
Vara en attraktiv hyresvärd 
 
Erbjuda valfrihet 
 
Ha en god och effektiv 
kommunikation 
 

 
    Öka möjligheten till individuella 
val i boendet 
 
    Aktiv hemsida och 
hyresgästinformation 
 
    Prioritera det personliga mötet 
 

 
Tillvalsprogram är lanserat.  
 
 
Magasinet har fått ny redaktör och 
utkommit 4 gånger under året.  
  
Ett flertal bomöten är genomförda och 
städverksamheten har genomfört ett 
dussintal kundträffar.  

 
 
Kundundersökning 
Under hösten 2013 genomfördes en NKI (Nöjd Kund Index) hos våra bostadsgäster. Svarsfrekvensen var 63 %. 
På det hela taget är våra bostadsgäster nöjda med oss som hyresvärd. Dock kan vi utläsa att man är mindre nöjd 
med lägenhetens standard i vissa bostadsområden. Vårt NKI höjdes från 68 till 71. De frågor som får högst betyg 
är kontakter med bolaget och bemötandet hos vår personal.  
 

  
När man analyserar enkäten och väger in hyresgästerna prioriteringordning kan vi se att lägenhetens standard är 
en viktig fråga för våra hyresgäster.  
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Statistik 
Vakanserna bland bostäderna fortsätter att vara låga och vår uthyrningsgrad fortsätter att ligga över 98 %. 
Omflyttningen har under 2013 minskat till 14,5 % (17 %).  I årsskiftet stod 785 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.  
 
Lokalsidan har haft ett tufft år med två stycken hyresgäster som gått i konkurs under året och ett marknadsläge 
som inte gynnar lokaluthyrningen. Vid årsskiftet 2 693 kvm outhyrt, 3,6 %. 
 
Nästan hälften av våra lägenheter är 2:or och också 
den mest efterfrågade storleken.  
 

 
 
 
 
 
 

Skolor är klart dominerande i vår fastighetportfölj 
och utgör 42 % av lokalytan. Nedan visas 
fördelningen av vår lokalyta. I övrigt ingår bland 
annat brandstation och polisstation. 
 

 
 

Information & kommunikation 
Information är viktigt och ska vara kontinuerlig och tydlig samtidigt definierad till en målgrupp. Vi använder oss 
av flera kanaler för att nå ut med information till våra hyresgäster. Hemsidan är mycket viktig i detta 
sammanhang. Hemsidan uppdaterats med aktuell information och innehåller funktioner för felanmälan 
och intresseanmälan för lägenhet/lokal. www.hoorfast.se Magasinet, vår 
hyresgästtidning är en annan viktig del av informationen och har utkommit 4 gånger 
under 2013.  
 
I början av året utlyste vi via Magasinet tävlingen om vem som var HFABs bästa 
granne. Gunnel Nilson på Fredsgatan 20 nominerades och utsågs till bästa granne med 
motiveringen : ”Hon har osjälviskt ställt upp med sina omsorger … Denna person är 
outtröttlig och ställer upp och är alltid glad. Det är tryggt för många att ha en sådan 
fantastik granne,  
 
Under 2013 startade vi även upp med bomöten i våra bostadsområden, vilka har varit 
välbesökta och mycket uppskattade. På Ringvägen tillät vädret att vi avslutade med korvgrillning.  
 

       

Fördelning lokalyta 

11 
 



Medarbetare 
För att kunna göra ägare, kunder och andra intressenter nöjda behöver vi vara duktiga inom många områden. En 
förutsättning för att lyckas är att medarbetarna trivs, utvecklas och tycker om att arbeta hos oss. De förmåner 
som erbjuds de anställda är huvudsakligen inriktade på friskvård bland annat i form av massage, bidrag till 
motion och frukt på arbetsplatsen.  
 
Personalen ska vara engagerade, resultatinriktad och kompetent. Trivsel och arbetsglädje betonas som medel för 
att vi ska nå målen. Under året har vi fortsatt att arbeta med att tydliggöra målen med individuella styrkort och 
att bättre anpassa rätt utbildning till rätt medarbetare.  
 
Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare och för att bli det tror vi på: 

• En god arbetsmiljö.  
• Ett ledarskap som bygger på delaktighet och engagemang 
• Att stimulera friskvård och goda vanor 
• Att främja personlig/kompetensutveckling 

 
Måluppfyllelse 
 
Strategiska mål i olika 
perspektiv 

Mål Kommentarer 

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

 
    Stark medvetenhet om 
verksamhetens mål 
 
    Implementera SAM fullt ut  
 
 
 
    Arbeta med kompetensutveckling  

 
Under hösten har alla medarbetare fått 
individuella styrkort. 
 
Arbetet har fortskrivit under året med 
processbeskrivningar och 
kompetensutveckling 
 
Alla medarbetare har haft 
medarbetarsamtal. 

 
 
 
 
Vid årsskiftet var vi 51 tillsvidareanställda varav 
58,8 % kvinnor. Koncernens ledningsgrupp består 
av 20 % kvinnor. Medelåldern hos bolagets 
anställda uppgick till 49 år.  
 

 

 
 
Värdegrund 
På årets personaldag arbetade vi med att förankra vår värdegrund för koncernen. Genom att ställa våra 
fördommar på sin spets och lyssna på en föreläsning om mångfald. Vår värdegrund som ska genomsyra allt vi 
gör.  
 
 

Genom arbetsglädje och nytänkande 
är vi professionella och affärsmässiga 
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Arbetsglädje: 
Vi vet att arbetsglädje och stolta medarbetare 
behövs för att nå riktigt bra resultat. Glädje skapas 
genom delaktighet, öppenhet, utvecklings-
möjligheter och ett tydligt uppdrag. 
 
Nytänkande: 
Vi är kreativa, nyfikna och omvärldsmedvetna samt 
i ständig utveckling. Tillsammans skapar vi 
innovativa lösningar genom unik kunskap, bred 
kompetens och stor erfarenhet.  

 
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. 

 

 
                                      
Kompetens 
Inställningen till kompetensutveckling är mycket positiv om behov identifieras så 
genomförs utbildning eller annat utveckling. I år handlade mycket av 
kompetensutveckling om att lära oss vårt nya affärssystem, Incit Expand. Ett flertal 
utbildningar hölls inom de olika modulerna. Vi har fortsatt med att yrkesutbilda vår 
städpersonal och i år certifierades ytterligare tre stycken. Nu har drygt hälften av 
städarna en yrkesutbildning. All personal som möter hyresgäster i vardagen har 
genomgått en utbildning om hur man bemöter personer med psykisk ohälsa. Dessutom 
har två av våra chefer genomgått ett ledarskapsutvecklingsprogram.  
 
Hälsoanalys 
I år genomfördes en hälsoanalys av personalen i samband med hälsokontrollen hos Hälsoringen. Enkäten visar 
på att trivseln är stor inom koncernen och att man tycker sitt arbete är utmanande och stimulerande. Man känner 
delaktighet och medbestämmande och hela 88 % anser sig ha en bra relation till chefen.  
 
Arbetsmiljön 
Arbetsmiljön är viktig för att personalen ska trivas och vilja vara delaktiga i koncernens utvecklig.  Därför är det 
systematiska arbetsmiljö arbetet (SAM) viktigt och i år har arbetet fortskridit med processbeskrivningar och 
riskanalyser. Medvetenheten om risker i arbetet och vart man ska vända sig om något mot alla förmodan inträffar 
har ökat väsentligt sedan första hälsoanalysen 2009 från 56 % till 88 %. Hälsoringens ergonom har besökt våra 
arbetsplatsträffar och vissa arbetsplatser för att öka medvetenheten om att röra sig rätt vid tillexempel tunga lyft, 
stillasittande jobb, damsugning och moppning. 
 

               

13 
 

http://inthfab.unikom.se/nyheter/Sidor/Certifierade-ledare.aspx�


Ekonomi & Ägare 
 
Måluppfyllelse 
 
Strategiska mål i olika 
perspektiv 

Mål Kommentarer 

Ekonomi &                              
ägarperspektiv 
Stärka koncernens ekonomi. 
 
Bidra till kommunens utveckling 
och bostadsförsörjning 
 
Minska miljöpåverkan 
 
 

 
    Soliditet 10 % på sikt 
 
 
    Minska hyresbortfallet 
 
 
    Bygga nya bostäder ca 20 st var 
3-5 år 
 
    Energieffektivisera 20 % till 2016 
med 2007 som basår  
 
    Minska antalet kemikalier inom 
städ 

 
Soliditeten förbättras löpande och uppgår 
nu till 6,8 % (6,6% per 121231)  
 
Marknadsläget och konkurser har lett till 
ökat hyresbortfall. 
  
Ett flertal projekt i beredning och beställda 
detaljplaner. 
 
En mängd energiprojekt pågår. 
 
 
Alla inköp sker via ramavtalet. Doserare 
installerade på alla mopptvättmaskiner. 

 
Soliditetsutveckling 
Koncernens resultat utföll under 2013 negativt med 11,7 MSEK och påverkar också det egna kapitalet på samma 
sätt. Dock har vi under 2013 skrivit upp fastigheten ”Lugnet mindre 5” med 12,0 MSEK och detta gör att det 
egna kapitalet har ökat med 0,3 MSEK. Balansomslutningen har samtidigt minskat med 13,2 MSEK. Detta har 
lett till att soliditeten förbättrats något och nu uppgår till 6,8 % (6,6% 2012) i koncernen. 
 

 
 
Styrdokument 
Styrelsen beslutar om övergripande policys som ska vara vägledande för arbetet i koncernen. För närvarande 
finns policy för: 

- Ekonomi och finans 
- Information och kommunikation 
- IT 
- Miljö 
- Personal och arbetsmiljö 
- Resor 
- Gåvor 
- Risk och säkerhet 
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Upphandlingar 
Ramupphandlingar för olika tjänster så som arkitekt, elrevision, OVK, byggkonsult och storköksservice 
slutfördes och avtalades under 2013.  I samarbete med Höörs kommun görs vissa upphandlingar. I och med vårt 
medlemskap i HBV har vi tillgång till en mängd ramavtal på material. Alla våra större investeringar och 
underhållsåtgärder har upphandlats i enlighet med LOU och annonserats på www.opic.com 
 
Hyror 

• HFABs hyror höjdes den 1 januari med 70 % av KPI, enligt gällande hyresavtal 
• HBABs hyror höjdes 1 april 2013 med 2,25 % efter hyresförhandlingar med hyresgästsföreningen 
• HIBABs hyror höjdes med index i enlighet med gällande avtal. 

 
Vakans 
HFAB och HBAB har i stort sett 100 % uthyrt om man bortser för korttidsvakans som uppstår vid omflyttningar 
samt för de större lägenheterna i HBABs fastighet Mejeriet. HIBAB har 2 470 kvm outhyrt.  
 
Bostadsförsörjning 
Höörs Fastighets AB är ett av kommunens verktyg för att klara bostadsförsörjningen. Efter tidigare perioder med 
vakanser har vi nu sedan en följd av år en stabil efterfrågan på det äldre beståndet. 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. År 2009 färdigställdes 78 nya lägenheter i kv Mejeriet och det är i stort sett fullt uthyrt, dock är det 
trögt på de större lägenheterna och vid årsskiftet var vakansgraden 5 %.  Gamla och nya kunder kan på vår 
hemsida anmäla sig till vårt intresseregister. Sammarbetet med socialnämnden har under året utvecklats och nu 
finns rutiner för samarbete och dialog. 
 
Finansredovisning 
Ränteutvecklingen påverkar kraftigt koncernens långsiktiga resultat. Finansiering sker utifrån mål och risknivåer 
fastställda i koncernens finanspolicy. Turbulensen i världsekonomin har varit till vår fördel med fortsatt 
historiskt låga räntor under 2013 om än något högre än under 2012, vilket avspeglar sig i att koncernens 
räntekostnader ökat med 1,8 MSEK 2013. 
 
Koncernen strävar efter att fördela finansieringen på flera kreditgivare. Under 2012 erbjöd Kommuninvest vid 
varje upphandlingstillfälle den mest fördelaktiga finansieringen, men under 2013 förändrades detta och vi har 
därför fått en finansiering som har en ökad spridning jämfört med 2012. 
 
Vi hanterar ränterisken i låneportföljen med finansiella derivatinstrument. Ränte- och kapitalbindningstiden 
frikopplas därmed från de enskilda lånen och vi har möjlighet att, när som helst, ändra räntebindningstiden för att 
möta förändringar på räntemarknaden. Vi använder oss av ränteswapar för att åstadkomma en rimlig och väl 
avvägd ränterisk i skuldportföljen. 
 
Under 2013 förföll en ränteswap om totalt 26 MSEK och inga nya ränteswapar har upphandlats. Vid årsskiftet 
var den genomsnittliga räntebindningstiden 5,5 år (inkl. ränteswapar). Med den finansiering koncernen nu har, 
har vi förutsättningar att leverera ett stabilt finansnetto oavsett ränteutvecklingen. Höörs kommun lämnar 
kommunal borgen till våra lån. Koncernen betalar en årlig borgensavgift på utnyttjat borgensbelopp till Höörs 
Kommun på 40 räntepunkter. Under 2013 uppgick borgensavgiften till 3,0 MSEK (2012: 3,1 MSEK). 
 
 
Fastigheter 2013 2012 2011 2010 
Nettoskuld/lån Mkr 753 761 773 773 
Lån antal 8 10 11 15 
Swapar Mkr 693 719 566 501 
Swapar antal 24 25 19 9 
Genomsnittligränta % 1) 3,60 3,32 3,41 2,70 
Säkerhet borgen Mkr 782 782 782 782 

1) Inkl borgensavgift 
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Genomsnittlig ränta tabell (inkl borgenavgift) 
 

 
 
Fastighetsvärdering 
Vi har under 2013 internt och översiktligt värderat vårt fastighetsbestånd och då följt på marknadens accepterade 
avkastningskrav. Värderingen syftar till att bedöma fastighetsportföljens marknadsvärde, det vill säga det mest 
sannolika priset vid en försäljning av koncernens fastigheter på en öppen och fri fastighetsmarknad vid en viss 
tidpunkt (2013-12-31). Vissa värden har stämts av med extern värdering.  
 
Värdet har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av framtida driftnetton 
analyserar och bedömer marknadens förväntningar av fastigheternas värde. Restvärdet bedöms genom så kallade 
evighetskapitaliseringen av sista årets driftnetto.  
 
När det gäller koncernens nyproducerade fastighet kan konstateras att kv Mejeriet har svårt att bära sina 
produktionskostnader med rådande avkastningskrav. I år har vi nödgats att skriva ner kv Mejeriet med hela 50 
miljoner kr. Dock har den kvarstående nedskrivningen (från år 2001) av fastigheten Åtorp kunnat återföras i sin 
helhet med 24,8 miljoner kr. För att undvika problem med det egna kapitalet i Höörs Byggnads AB (som äger 
fastigheterna Mejeriet och Åtorp) har fastigheten Lugnet mindre 5 också skrivits upp med 12 miljoner kr.  
 
Vissa värden har stämts av mot gjorda försäljningar eller externa värderingar. Marknadsvärdet i koncernens 
fastighetsportfölj överstiger de bokförda värdena.  
 
Fastighetsaffärer 
Höörgård 40 såldes 1/5 för 2 450 000 kr med en reavinst på 771 355 kr. 
 
Resultat  
Koncernresultatet 2013 påverkas kraftigt av att fastigheten Mejeriet skrivs ner med 50,0 MSEK. Dock motverkas 
denna nedskrivning av att tidigare års kvarstående nedskrivning (24,8 MSEK) av fastigheten Åtorp har kunnat 
återföras. Totalt har dessa transaktioner således belastat årets resultat med 25,2 MSEK.  Detta har medfört till att 
koncernen redovisar en förlust på 13,1 MSEK före skatt. Exkluderas dessa uppgår årets operativa resultat före 
skatt till 12,1 MSEK. Fördelat per bolag ser: 
 
 HFAB:  9,2 MSEK 
 HBAB:  2,3 MSEK 
 HIBAB:  0,6 MSEK 
 TOTAL: 12,1 MSEK 
 
Förklaringen till det starka operativa resultatet i jämförelse med budget 2013 (+6,8 MSEK) och jämfört med 
föregående år (+6,6 MSEK) står primärt att finna i: 
 

• Reavinst vid försäljningen av Höörsgård 40 (0,8 MSEK) 
• Lägre fastighetskostnader pga: 

 -Mild vinter med lägre kostnader för snöröjning och uppvärmning 
 -Planerat underhåll framskjutet (bl a pga förseningar med bygglov) 

• Upphandlingar genomfört till bättre priser än budgeterat 
• Effektivitetsförbättringar och ökad kostnadsmedvetenhet i organisationen 
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Internkontroll 
Varje år upprättas en plan för internkontroll där väsentliga processer som påverkar koncernens finansiella 
förhållanden och varumärket kontrolleras. Koncernen ledningsgrupp ansvarar för genomförandet av kontrollen 
och utfallet återkopplas till styrelsen och ägaren. Kontrollens syfte är att säkerställa att koncernens 
styrdokument, fastställda instruktioner och rutiner följs.  
 
Granskningen visar att vi har tillfredställande rutiner och instruktioner samt att uppdraget utförts på ett 
betryggande sätt.  
 
Risk- och känslighetsanalys 
Höörs Fastighets ABs verksamhet och ekonomi påverkas av förändringar i omvärlden. Detta gäller såväl 
makroekonomiska som regionala faktorer samt politiska förändringar. När det gäller risker har vi identifierat 
följande områden: 

• Hyresutveckling 
• Vakanser i beståndet 
• Ränterisk 
• Driftkostnadsutveckling 
• Investerings- och underhållsbehov 
• Nedskrivningsbehov i nyproduktionen 

 
Vår framtida utmaning består i att lyckas hålla intäkter, hyresförluster, driftskostnader, underhålls- och 
investeringsbehov samt räntekostnader på en kontrollerad och rimlig nivå.  
  
Hyra 
Höörs Fastighets AB behöver höja hyran varje år för att kunna förbättra, utveckla samt underhålla fastigheterna 
på ett professionellt sätt. Hyresnivån på kommunala verksamhetslokaler är reglerat i ett 25 årigt hyresavtal med 
ett 70 % index. Det återstår 20 år av kontraktslängden. Hyran för bostäder bestäms årligen efter förhandling 
mellan representanter från Höörs Byggnads AB och Hyresgästföreningen. Hyresökningen är relaterad till det 
kommande årets förväntade prisökningar, driftkostnader samt det planerade underhållet. Oron i omvärden och 
konjunkturnedgången påverkar främst HIBAB och risken med att äga industrifastigheter har ökat markant under 
2013.   
 
Vakanser 
Höör är en tillväxtkommun och som en del av Öresundsregionen bedöms vakanser på bostäder framöver vara 
obefintliga. Vad gäller lokalvakanser ser vi en ökad risk vilket årets konkurser visat.  
 
Ränta 
Räntekostnaderna är en av de största kostnadsposterna. För närvarande är räntan på en mycket låg nivå men över 
tid kommer den att gå upp. För att hålla räntekostnaderna på en jämn och kontrollerad nivå arbetar vi med 
derivatinstrument i enlighet med vår finanspolicy. Koncernen följer kapital- och räntemarknadens utveckling 
aktivt för att undvika att hamna i en dålig position framöver. 
 
Drift 
Driftkostnader så som värme, VA och renhållning har vi svårt att påverka. 2013 års driftsbudget var stram och 
taxehöjningar ska inte leda till kostnadsökningar utan ska mötas med effektiviseringar.  
 
Investerings- och underhållsbehov 
Det är av stor vikt att driftkostnaderna kan hållas och om möjligt minskas för att på så sätt succesivt öka 
underhållsvolymen. Detta för att säkerställa och förbättra fastighetsbeståndets skick genom fastighetsbevarande 
underhåll. Merparten av fastighetsbeståndet är äldre än 30 år vilket innebär att det till viss del nu men framför 
allt framöver finns ett behov av underhåll och investering i dessa fastigheter. Detta kommer att anstränga vår 
ekonomi och generera ett behov av hyreshöjningar. 
 
Utöver ovanstående är det av största vikt att koncernen genererar vinst så att Höörs Fastighets AB kan utveckla 
kommunens behov av hyresbostäder också genom nyproduktion.  
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Känslighetsanalys Koncernen 
  Förändring 

(%-enheter) 
Resultat 2013 
(Mkr) 

Brutto hyresintäkter +/- 1 1,2 
Vakansgrad +/- 2 2,4 
Fastighetskostnader +/- 1 0,4 
Ränteförändringar +/- 1 7,6 

Flerårsöversikt koncernen 
 2013 2012 2011 2010 2009 
Omsättning Mkr 120,3 118,5 116,8 115,0 101,9 
Resultat efter finansnetto Mkr -13,1 6,7 6,3 3,7 11,9 
Räntetäckningsgrad, ggr 0,52 1,26 1,23 1,18 1,56 
Avkastning på eget kapital % -22,8 11,7 12,5 8,0 24,3 
Balansomslutning Mkr 847,3 860,5 877,7 870,9 902,2 
Investeringar(mat. anlägg.till) Mkr 5,9 14,5 6,4 15,2 566,5 
Soliditet 6,8 6,6 5,7 5,3 5,4 
 
 
Framtidsutsikter 
 
Bolaget ska ha en långsiktig och stabil ekonomi med målet om att kunna vara en aktiv part i Höörs utveckling 
och kommunens vision 2025. Vi kommer gå in i 2014 som ett bolag istället för koncern med en helt ny 
organisation. Detta gör vi dels för att effektivisera verksamheten men också för att kunna leva upp till ägarens 
önskemål om nyproduktion. För att kunna bygga nytt behöver vi en stark balansräkning. Det visar årets behov av 
nedskrivning av kv Mejeriet. 
 
Bortsett från nedskrivningen var resultatet bra och förväntas tack vare de låga räntenivåerna och organisationens 
flexibilitet kunna upprepas 2014. Det ekonomiska läget i världen påverkar oss mycket. Med koncernens 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.  
 
Fortsatt hög efterfrågan på bostäder och i stort sett inga vakanser ger oss anledning att se ljust på intäktssidan.  
Uthyrningsläget avseende lokaler har under 2013 blivit tuffare på grund av lågkonjunkturen. Tyvärr ser det inte 
ut att ljusna under 2014.  
 
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 
fortskrider och förväntas kunna 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. 
 
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.  
 
Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla våra fastigheter på ett professionellt sätt. Under 2014 kommer vi att 
satsa mer än någonsin på underhåll/investering i våra bostadsfastigheter. Arbetet med energieffektiviseringar 
kommer att fortsätta och intensifieras under 2014 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.  
 
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 proritera 
kundbesök. 
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Bolaget har arbetat mycket med sin organisation, struktur och rutiner och det arbetet kommer fortsätta även 
under 2014. 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.  
 
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. Både gällande bostäder och kommunala verksamhetslokaler så 
som förskolor och LSS-boenden. På lite längre sikt ser vi oss som en naturlig del av utvecklande av västra 
stationsområdet.  
 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förslut 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 11 308 790 disponeras enligt följande: 
 
    
Balanserade i ny räkning tkr 11 308 
 Summa tkr 11 308 
 
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med bokslutskommentarer.
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Resultaträkning – koncernen 
 
Belopp i tkr Not 2013-01-01 

2013-12-31 
2012-01-01 
2012-12-31 

    
Nettoomsättning 1 119 403 115 488 

Övriga rörelseintäkter 2 852 2 962 

  120 255 118 450 

Rörelsens kostnader 3   

Fastighetskostnader  -38 790 -45 352 

Övriga externa kostnader 4 -6 418 -7 063 

Personalkostnader 5 -21 940 -21 467 

Av- och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar 6 -41 600 -15 900 

Rörelseresultat  11 507 28 668 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter  2 803 3 573 

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -27 431 -25 579 

Resultat efter finansiella poster  -13 121 6 662 

    

Skatt på årets resultat 9 1 399 199 

Årets resultat  - 11 722 
 

6 861 
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Balansräkning – koncernen 
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 10 743 616 770 013 

Inventarier, verktyg och installationer 11 9 346 9 759 

Pågående nyanläggning 12 1 607 405 

  754 569 780 177 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 40 40 

Andra långfristiga fodringar 16 9 956 12 203 

  9 996 12 243 

Summa anläggningstillgångar  764 565 792 420 

    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fodringar    

Kundfordringar  1 237 820 

Fordringar hos kommunen  20 650 58 296 

Övriga fordringar  4 279 5 758 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 359 1 511 

  27 525 66 385 

    

Kassa och bank  55 181 1 651 

Summa omsättningstillgångar  82 706 68 036 

SUMMA TILLGÅNGAR  847 271 860 456 
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Balansräkning – koncernen 
 

Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital 17   

Aktiekapital (400 000 aktier)  40 000 40 000 

Bundna reserver  16 000 3 742 

  56 000 43 742 
Fritt eget kapital    

Fria reserver  13 197 6 594 

Årets resultat  -11 722 6 861 

  1 475 13 455 

  57 475 57 197 

    
Avsättningar    

Avsättningar för uppskjuten skatt 19 9 116 10 536 

  9 116 10 536 

Långfristiga skulder 20   

Övriga skulder till kreditinstitut 20 753 421 761 188 

Skulder till kommunen  - 12 101 

  753 421 773 289 
Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  - 220 

Leverantörsskulder  5 294 5 542 

Övriga skulder  330 1 257 

Upplupna kostnader och förutbetalda  21 21 635 12 415 

  27 259 19 434 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  847 271 860 456 

 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser – koncernen 
Belopp i tkr 2013-12-31 2012-12-31 
Ställda säkerheter   
För egna skulder och avsättningar   
Fastighetsinteckningar Inga Inga 
 - - 

Summa ställda säkerheter - - 
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Kassaflödesanalys - koncernen 
Belopp i tkr  2013-01-01 

2013-12-31 
2012-01-01 
2012-12-31 

    
Den löpande verksamheten    

Resultatet efter finansiella poster  -13 121 6 662 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  
 

       

Avskrivningar och nedskrivningar 
 

 41 600              15 900 
 

    

Övriga justeringar  321                   227     

 
 

 28 800 22 789 

Betald skatt  -20 -1 092 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 
 

 28 780 21 697 

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning(+)av varulager  - 14 

Ökning(-)/Minskning(+)av rörelsefordringar               38 860           - 2 702 

Ökning(+)/Minskning(-)av rörelseskulder  7 825 -10 083 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  75 465 8 926 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -5 936 -14 426 

Avyttringar av materiella anläggningstillgångar  1 622 637 

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  2 247 2 261 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 067 -11 529 

    
Finansieringsverksamheten 
 

   

    
Amortering av lån 
 

 -19 868 -13 126 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -19 868 -13 126 
    
Årets kassaflöde 
 

 53 530 -15 728 

Likvida medel vid årets början 
 

 1 651 17 379 

Likvida medel vid årets slut  55 181 1 651 
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Resultaträkning – moderföretag 
 

Belopp i tkr Not 2013-01-01 
2013-12-31 

2012-01-01 
2012-12-31 

    
Nettoomsättning  74 312 72 024 

Övriga rörelseintäkter 2 5 829 7 208 

  80 141 79 232 

Rörelsens kostnader 3   

Fastighetskostnader 3 -21 718 -25 350 

Övriga externa kostnader 4 -4 514 -5 165 

Personalkostnader  -21 894 -21 464 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -9 014 -8 653 

Rörelseresultat  23 001 18 600 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter  1 181 1 701 

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -14 933 -13 170 

Resultat efter finansiella poster  9 249 7 131 

    

Bokslutsdispositioner    

Bokslutsdispositioner, övriga 8 -24 -53 

Resultat före skatt  9 225 7 078 

Skatt på årets resultat 9 -2 025 -1 804 

Årets resultat  7 200 5 274 
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Balansräkning - moderföretag 
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 10 369 078 375 259 

Inventarier, verktyg och installationer 11 8 602 8 896 

Pågående nyanläggning  och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 

12 573 269 

  378 253 384 424 

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 13 35 182 35 182 

Andra långfristiga fordringar 16 9 810 12 102 

  44 992 47 284 

Summa anläggningstillgångar  423 245 431 708 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  974 19 

Fordringar hos kommunen  8 780 34 798 

Fordringar hos koncernföretag 14 1 878 6 230 

Skattefordringar  1 683 1 623 

Övriga fordringar  2 291 2 583 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 234 551 

  16 840 45 804 

    

Kassa och bank  35 003 554 

Summa omsättningstillgångar  51 843 46 358 

SUMMA TILLGÅNGAR  475 088 478 066 
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Balansräkning – moderföretag 
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 17   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (400 000 aktier)  40 000 40 000 
Reservfond  50 50 
  40 050 40 050 
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst eller förlust  9 724 8 135 
Lämnade koncernbidrag  -5 616 -3 685 
Årets resultat  7 200 5 274 
  11 308 9 724 
  51 358 49 774 
Obeskattade reserver 18   
Ackumulerade avskrivningar utöver plan  340 340 
Periodiseringsfonder  4 748 4 723 
  5 088 5 063 
Avsättningar     

Avsättningar för uppskjuten skatt 19 1 294 869 
  1 294 869 
Långfristiga skulder 20   
Övriga skulder till kreditinstitut  400 000 400 000 
Skulder till kommunen  - 12 102 
  400 000 412 102 
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  3 952 3 495 
Övriga skulder  330 1 257 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 13 066 5 506 

  17 348 10 258 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  475 088 478 066 

 
 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser – moderbolaget 
Belopp i tkr 2013-12-31 2012-12-31 
Ställda säkerheter Inga Inga 
För egna skulder och avsättningar   
Fastighetsinteckningar Inga Inga 
Summa ställda säkerheter - - 
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Kassaflödesanalys - moderföretaget 
Belopp i tkr  2013-01-01 

2013-12-31 
2012-01-01 
2012-12-31 

    
Den löpande verksamheten    

Resultatet efter finansiella poster  9 249 7 131 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
 

   

 
Avskrivningar 
 

  
9 014 

 
8 653 

 
Övriga justeringar  281 313 
  18 544 16 097 

Betald skatt  -16 -303 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 
 

 18 528 15 794 

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning(+)av rörelsefordringar  28 964 -16 045 

Ökning(+)/Minskning(-)av rörelseskulder  7 090 937 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  54 582 686 

    

Investeringsverksamhet    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -4 745 -9 150 

Avyttringar av materiella anläggningstillgångar  1 622 - 

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  2 292 2 291 

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -831 -6 859 

    
Finansieringsverksamheten 
 

   

Amortering av låneskulder 
 

 -12 102 -2 290 

Lämnade koncernbidrag 
 

 -7 200 -3 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -19 302 -5 290 
    
Årets kassaflöde 
 

 34 449 -11 463 

Likvida medel vid årets början 
 

 554 12 017 

Likvida medel vid årets slut  35 003 554 
    
 
 
 
 

27 
 



Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i tkr om inget annat anges 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). 
 
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 
koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till 
den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad 
i den period de uppkommer.  
 
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
 
 Moderbolag Koncern 
Byggnader 33-60 år 33-67 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5-20 år 5-20 år 
       
Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 
 
Varulager 
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av 
anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig 
andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har inte hänsyn tagits till kapacitetsutnyttjande. 
 
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. 
 
Skatt 
Företaget och koncernen 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 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. 
 
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. 
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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 aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. 
 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag 
redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag 
betraktas som en transaktion vari- genom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade 
företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill.  
 
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed 
sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. 
 
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i eget kapital bland balanserade vinstmedel.  
 
Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Höörs Kommun. 
 
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5 % (4 %) av inköpen och 68 %  (67 %) av 
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. 
 
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2 % (2 %) av inköpen och 6 % (7 %) av 
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.  
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Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 
 2013-01-01 

-2013-12-31 
2012-01-01 

-2012-12-31 
Koncernen   
Nettoomsättning per rörelsegren   
Allmännyttiga bostäder 37 746 41 581 
Industrifastigheter 7 345 7 175 
Fastigheter nyttjade i kommunal verksamhet 74 312 66 732 
 119 403 115 488 
 
Not 2 Övriga rörelseintäkter 
 2013-01-01  

-2013-12-31 
2012-01-01 

-2012-12-31 
Koncernen   
Övrigt 852 2 962 
 852 2 962 
Moderbolag   
Utfakturering av personalkostnader och mgmt till dotterbolag 4 977 5 292 
Övrigt 852 1 916 
 5 829 7 208 
 
Not 3 Rörelsens kostnader  
Fastighetskostnader Moderbolaget 2013-01-01  

-2013-12-31 
2012-01-01 

-2012-12-31 
Mediakostnader  8 334 9 346 
Reparation- & underhållskostnader 8 586 11 358 
Övriga driftskostnader 4 798 4 646 
 21 718 25 350 
 
Not 4 Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer 
 Koncern Moderbolag 
KPMG & PWC   
Revisionsuppdrag 182 86 
Andra Uppdrag 57 57 
 
Not 5  Anställda och personalkostnader 
 2013-12-31 Varav 

män 
2012-12-31 Varav 

män 
Moderföretag     
Sverige 51 41 % 51 39% 
Totalt i moderföretaget 51 41 % 51 39% 
     
Dotterföretag     
Sverige - 0% - 0% 
Totalt i dotterföretag - 0% - 0% 
     
Koncernen totalt 51 41% 51 39% 
 
Redovisning av könsfördelningen i företagsledningen 
Könsfördelning i företagsledningen 2013-12-31 

andelen kvinnor 
2012-12-31 

andelen kvinnor 
Moderföretaget   
Styrelsen 22 % 22 % 
Övriga ledande befattningshavare 20 % 20 % 
   
Koncernen totalt   
Styrelsen 27 % 27 % 
Övriga ledande befattningshavare 20 % 20 % 
 
 

30 
 



Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 2013-01-01 – 2013-12-31 2012-01-01 – 2012-12-31 
 Löner och 

ersättningar 
Sociala 

kostnader 
Löner och 

ersättningar 
Sociala 

kostnader 
Moderbolaget 15 532 6 009 15 344 6 032 
(varav pensionskostnad) 1) (1 229) 1) (1 291) 
Dotterföretaget - - 42 5 
(varav pensionskostnad)  (-)  (-) 
Koncernen totalt 15 532 6 009 15 386 6 037 
(Varav pensionskostnad) 2) (1 229) 2) (1 291) 

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser  426 (580) tkr företagets ledning avseende 5(5) 
personer 

2) Av koncernens pensionskostnader avser 426 (580) tkr företagets ledning avseende 5 (5) 
personer 

 
Av löner och ersättningar i moderbolaget utgör 924 tkr ersättningar till styrelsen och VD 
Av löner och ersättningar i koncernen utgör 924 tkr ersättningar till styrelsen och VD 
 

 
Avgångsvederlag 
Bolagets VD har enligt anställningsavtalet ett avgångsvederlag om 18 månadslöner vid anställningens 
upphörande.  
 
Sjukfrånvaro 
 2013-01-01  

-2013-12-31 
2012-01-01 

-2012-12-31 
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,47 % 2,34 % 
Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande 
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 

41,50 % 23,07 % 

   
Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie 
arbetstid: 

  

Sjukfrånvaro som en andel efter kön:   
Män 5,92 % 3,21 % 
Kvinnor 1,53 % 1,70% 
Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:   
29 år eller yngre 2,53 % 0 % 
30 – 49 år 2,15 % 3,77 % 
50 år eller äldre   4,83  % 2,47 % 
 
Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
 2013-01-01  

-2013-12-31 
2012-01-01 

-2012-12-31 
Koncernen   
Avskrivningar byggnader och mark -15 562 -15 426 
Nedskrivningar byggnader och mark -50 000 - 
Återförda nedskrivningar byggnader och mark 24 758 - 
Inventarier, verktyg och installationer -796 -474 
 -41 600 -15 900 
Moderföretaget   
Avskrivningar byggnader och mark -8 338 -8 319 
Inventarier, verktyg och installationer -676 -335 
 -9 014 -8 654 
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Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 2013-01-01  

-2013-12-31 
2012-01-01 

-2012-12-31 
Koncernen   
Borgensavgift till kommunen -3 034 -3 079 
Räntekostnader, övriga -24  397 -22 500 
 -27 431 -25 579 
Moderföretaget   
Borgensavgift till kommunen -1 600 -1 600 
Räntekostnader, övrigt -13 333 -11 570 
 -14 933 -13 170 
 
Not 8 Bokslutsdispositioner, övriga 
 2013-01-01  

-2013-12-31 
2012-01-01 

-2012-12-31 
Periodiseringsfond, årets avsättning -24 -53 
 -24 -53 
 
Not 9 Skatt på årets resultat 
 2013-01-01  

-2013-12-31 
2012-01-01 

-2012-12-31 
Koncernen   
Aktuell skatt -20 -137 
Uppskjuten skatt 1 419 336 
 1 399 199 
   
Moderföretaget   
Aktuell skatt -1 600 -1 452 
Uppskjuten skatt -425 -352 
 -2 025 -1 804 
 
Not 10 Byggnader och mark 
 2013-12-31 2012-12-31 
Koncernen   
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 861 563 855 471 
Nyanskaffning 4 040 6 827 
Avyttringar och utrangeringar -1 752 -736 
 863 851 861 562 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -95 933 -86 490 
Avyttringar och utrangeringar 118 225 
Årets avskrivningar enligt plan -15 038 -9 668 
 -110 853 -95 933 
Ackumulerade uppskrivningar   
Vid årets början 29 142 35 000 
Avyttringar och utrangeringar - -100 
Årets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp -524 -5 758 
Årets uppskrivning 12 000 - 
 40 618 29 142 
Ackumulerade nedskrivningar   
Vid årets början -24 758 -24 758 
Under året återförda nedskrivningar 24 758 - 
Årets nedskrivning -50 000 - 
 -50 000 -24 758 
Redovisat värde vid periodens slut 743 616 770 013 
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 2013-12-31 2012-12-31 
Moderbolaget   
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 406 847 405 624 
Nyanskaffning 3 791 1 223 
Avyttringar och utrangeringar -1 752 - 
 408 886 406 847 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -31 588 -23 269 
Avyttringar och utrangeringar 118 - 
Årets avskrivningar enligt plan -8 338 -8 319 
 -39 808 -31 588 
   
Redovisat värde vi periodens slut 369 078 375 259 
   
Taxeringsvärden, byggnader 45 341 40 816 
Taxeringsvärde, mark 9 673 8 668 
 
Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 
 2013-12-31 2012-12-31 
Koncernen   
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 12 916 5 250 
Nyanskaffning 382 7 665 
Avyttringar och utrangeringar -114 - 
 13 184 12 915 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -3 156 -2 682 
Avyttringar och utrangeringar 114 - 
Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden -796 -474 
 -3 838 -3 156 
   
Redovisat värde vid periodens slut 9 346 9 759 
 
 2013-12-31 2012-12-31 
Moderbolaget   
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 9 640 1 982 
Nyanskaffning 381 7 658 
 10 021 9 640 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -744 -409 
Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden -675 -335 
 -1 419 -744 
   
Redovisat värde vi periodens slut 8 602 8 896 
 
Not 12 Pågående nyanläggningar 
 2013-12-31 2012-12-31 
Koncernen   
Vid årets början 405 341 
Omklassificeringar -312 -341 
Investeringar 1 514 405 
Redovisat värde vid periodens slut 1 607 405 
   
Moderföretag   
Vid årets början 269 129 
Omklassificeringar -269 -129 
Investeringar 573 269 
Redovisat värde vid periodens slut 573 269 
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Not 13 Andelar i koncernföretag  
 2013-12-31 2012-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 35 182 35 182 
 35 182 35 182 
   
Redovisat värde vid periodens slut 35 182 35 182 
 
Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
Dotterföretag/org nr/säte Antal 

andelar 
Andel i 

% 1) 
Redovisat värde 

Höörs Industribyggnads AB, 556117-1371, Höör 45 000 100 10 103 
Höörs Byggnads AB, 556094-0453,Höör 75 000 100 25 079 
Redovisat värde vid periodens slut   35 182 

1) Ägardelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt 
antal aktier. 

 
Not 14 Fordringar hos koncernföretag  
 Koncern Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början - 8 230 
Reglerade fodringar - -6 352 
 - 1 878 
 
Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav  
 Koncern Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 40 - 
 40 - 
   
Redovisat värde vid årets slut 40 - 
 
Not 16 Andra långfristiga fordringar 
 Koncern Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 12 203 12 102 
Reglerade fordringar -2 247 -2 292 
 9 956 9 810 
   
Redovisat värde vid årets slut 9 956 9 810 
 
Not 17 Eget kapital 
 Aktie-

kapital 
Bundna 
reserver 

Fria 
 reserver 

Koncernen    
Vid årets början 40 000 3 742 13 455 
Förskjutning  258 -258 
Uppskrivningsfond, avsättning  12 000  
Årets resultat   -11 722 
Vid årets slut 40 000 16 000 1 475 
    
Moderbolag    
Vid årets början 40 000 50 9 724 
Koncernbidrag   -7 200 
Skatteeffekt på koncernbidrag   1 584 
Årets resultat   7 200 
Vid årets slut 40 000 50 11 308 
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Not 18 Obeskattade reserver 
 2013-12-31 2012-12-31 
Avsatt vid taxering 2010 2 848 2 848 
Avsatt vid taxering 2011 1 758 1 758 
Avsatt vid taxering 2012 404 404 
Avsatt vid taxering 2013 54 53 
Avsatt vid taxering 2014 24 - 
 5 088 5 063 

 
Av obeskattade reserver utgör 1 119(1 114) tkr uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten redovisas ej i 
moderföretagets balansräkning, men däremot i koncernens. 
 
Not 19 Avsättningar för uppskjuten skatt 
Bolagen redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på 
fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar. 
 
Not 20 Långfristiga skulder 
 Koncern Moderföretag 
Förfallotidpunkt, upp till 5 år från balansdagen 753 421 400 000 
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen - - 
 753 421 400 000 
   
Bolaget och koncernen innehar kommunal borgen avseende samtliga sina långfristiga skulder. 
 
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 Koncern Moderföretag 
Personalrelaterade kostnader 1 540 1 540 
Upplupna räntekostnader 2 605 1 840 
Kvarstående periodiserat övervärde i stängd ränteswap 620 - 
Förutbetalda hyresintäkter 9 713 6 078 
Övriga upplupna kostnader 7 157 3 608 
 21 635 13 066 
   
 
Realiserade övervärden i stängda ränteswapar periodiseras över den genomsnittliga 
räntebindningstiden i skuldportföljen vid tillfället för stängningstidpunkten. 
 
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används 
finansiella derivatainstrument. 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.  
 
Moderbolaget 
Utstående ränteswapavtal uppgår till 415 MSEK (415). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 
1,1 MSEK (-18,1) 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 istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal 
kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.  
 
Under verksamhetsåret 2011 har ränteswapavtal på 20 MSEK stängs i förtid. Stängningen resulterade 
i att ca 1,9 MSEK i övervärde realiserades. Övervärdet har periodiserats över verksamhetsåren 2011-
2014. För verksamhetsåret 2013 uppgår det periodiska beloppet till ca +0,6 MSEK. 
 
Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,03 år (6,08) och 
den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,49 % (3,30%). 
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Nedan framgår bolagets förfalloprofil, MSEK, (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen. 
 2013-12-31 2012-12-31 
Inom 1 år 135 -15 
Inom 1-2 år 150 150 
Inom 2-3 år 0 0 
Inom 3-4 år 0 0 
Inom 4-5 år 0 0 
Inom 5-6 år 0 0 
Inom 6-7 år 40 0 
Inom 7-8 år 145 40 
Inom 8-9 år 80 145 
Inom 9-10 år 0 80 
   
Summa 400 400 
 
 
Koncernen 
Utstående ränteswapavtal uppgår till 693 MSEK (719). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 
2,1 MSEK (-34,9) 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 istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal 
kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.  
 
Under verksamhetsåret 2011 har ränteswapavtal på 70 MSEK stängs i förtid. Stängningen resulterade 
i att ca 6,2 MSEK i övervärde realiserades. Övervärdet har periodiserats över verksamhetsåren 2011-
2014. För verksamhetsåret 2013 uppgår det periodiska beloppet till ca +1,9 MSEK. 
 
Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,50 år (6,31) och 
den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,20 % (3,19%). 
 
Nedan framgår bolagets förfalloprofil, MSEK, (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen. 
 2013-12-31 2012-12-31 
Inom 1 år 210 68 
Inom 1-2 år 0 150 
Inom 2-3 år 0 0 
Inom 3-4 år 0 0 
Inom 4-5 år 0 0 
Inom 5-6 år 0 0 
Inom 6-7 år 105 0 
Inom 7-8 år 285 105 
Inom 8-9 år 153 285 
Inom 9-10 år 0 153 
   
Summa 753 761 
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Fastighetsinnehav per 2013-12-31 
Fastighet Nybyggnadsår Bokfört 

värde 
Antal 
lgh 

Lgh 
yta 

Lokal 
yta 

Hyra/kvm 

Höörs Fastighets AB   1)       
Anders 7 1880 1 857 103 - - 1 030 436 
Badhuset 2 1980 4 767 019 1 116 1 280 800  
Berggren 16 1953/1959/1972 56 701 969 - - 7 887 1 047  
Berggren 7 1825 29 940 - - 263 609  
Björken 7 2007 56 789 155 (36) - 3 536 2 107  
Björktickan 2  952 053 - - 348 506 
Bosjökloster 1:622 1973 1 361 522 - - 158 1 109  
Förmannen 1 1981 1 188 051 - - 159 879  
Gesällen 5 1981 1 186 809 - - 159 880  
Gudmundtorp 6:8 1929/1974/1980/199 6 735 463 - - 2 303 1 458 
Klubban 1 1980 1 462 381 - - 222 982  
Konvaljen 10 1980 1 439 367 - - 222 1 231  
Kunskapen 1 1990 7 637 358 - - 1 113 1 868  
Lugnet större 2 1900/1946/1966 562 026 - - 175 992  
Lugnet större 3 1900 842 665 - - 199 618 
Munkarp 4:39 1880/1925 4 096 297 1 95 889 435 
Norra Rörum 7:28 1945 32 152 - - 179 636 
Norra Rörum 8:40 1953/1979 6 175 646 1 99 1 307 738  
Pilbågen 4 1978 1 446 826 - - 340 655 
Prosten 4 1924/1958/1972/1976/1976 10 850 089 - - 2 528 785 
Sätofta 18:54 1992/1994/1996/1997/2009 87 119 524 - - 7 094 1 681  
Sätofta 6:26 1985 1 936 401 - - 337 1 046  
Sätofta 6:62 1985 1 015 434 - - 147 1 190 
Verkmästaren 1 1984 12 215 537 - - 2 363 883 
Verkmästaren 2 1978 923 021 - - 162 703 
Visdomen 4 1920/1953/1958/1965/1968/ 

1976/1979/1988 
98 643 929 - - 20 793 788 

Ärlan 11 1959 936 535 - - 166 828 
       
Höörs Byggnads AB         
Fjärilen 6 1968 2 743 924 6 901 - 889 
Fyrkanten 3 1900 1 558 026 1 263 241 721 (595) 
Hinden 6   2) 1992 4 215 054 6 407 - 1 306 
Laxen 6 1971 2 450 670 12 778 58 895 (183) 
Lugnet mindre 5 1984 28 230 486 29 1962 941 941 ( 1 385) 
Mejeriet 1 2009 116 688 711 78 5 355 1 221 1 411 (1 563) 
Näktergalen 3 1971 1 204 453 6 404 - 890 
Näktergalen 4 1959 975 395 4 272 18 934 
Näktergalen 5 1951 2 532 262 16 700 44 979 (667) 
Näktergalen 6 1969 5 169 277 30 1 670 33 993 
Snogeröd 6:5 1969 1 819 290 7 459 29 915 (257) 
Storken 29 1971 3 104 884 18 982 62 902 (249) 
Ugglan 1 1954 4 345 027 9 525 142 937 (378) 
Ugglan 2 1952 - 8 647 81 853 (413) 
Ugglan 16 1968 3 538 781 13 1 093 95 881 (356) 
Uttern 11 1982 5 801 379 24 1 608 262 956 (331) 
Vråken 1   2) 1993 5 718 853 6 552 - 1 330 
Ziegler 1 1978 16 846 591 56 4 625 - 919 
Åtorp 5 & 13 1992 93 470 319 93 7 228 589 1 115 (943) 
       
Höörs Industribyggnads AB       
Brinken 1 1974 25 828 684 - - 4 963 983 
Finken 1 2004 4 591 851 - - 426 1 307 
Höörsgården 38 2008 20 350 915 - - 1 830 1 237 
Pumpen 21 1996/2004 6 876 120 - - 1 170 1 010 
Veterinären 4 2000/2006 7 187 492 - - 1 750 500 
Veterinären 8 2004 3 847 076 - - 612 550 
Veterinären 10 2002/2005 5 026 620 - - 1 032 Egen 

verksamhet 
1) Under 2013 hyrde Höörs Fastighets AB ut lokalerna inkl. mediakostnader (värme, el vatten) 
2) Hyran inom () är lokalhyran 
3) Vårdboende som block hyrs av kommunen 
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