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Återblick

Jag har alltid sagt att det är en löneförmån att en 
gång om året få titta i en 1-årig backspegel. Man 
blir förvånad, för att inte säga stolt, över hur 
mycket	en	välfungerande	organisation	kan	uträtta	
på endast ett år. Och ändå är man på något sätt 
aldrig nöjd. Det går alltid att hitta något som inte 
hunnits med eller som kanske skulle ha lösts på 
annat sätt. Jantelagen och Plikten framför allt bör 
kunna ersättas med andra mer positiva epitet, eller 
hur?

Högsta växeln

Kabo	har	aldrig	investerat	så	mycket	på	ett	enda	
år,	149	miljoner.	Kabo	har	aldrig	satsat	så	mycket	
på	årligt	underhåll,	21,4	Mkr	på	driften	och	23	
Mkr på K3 investeringar (tidigare bokades denna 
underhållstyp	såsom	driftskostnad),	totalt	44,4	
Mkr.	Kabo	har	aldrig	investerat	så	mycket	i	kom-
petensutveckling som 2018.

Allt	detta,	och	mycket	mer	har	uträttats,	trots	att	
Kabo	aldrig	verkat	i	en	mer	byråkratisk	miljö,	
tillskapade av lagstiftare i Europa och Sverige, 
och som därtill ivrigt tillämpas av bokstavstolkare 
i	Myndighetssverige.	Visste	ni	att	ett	byggprojekt	
kräver	52	olika	myndighetsbeslut	innan	vi	kan	
börjar	bygga	-	och	att	varje	beslut	debiteras	Kabo	
med 10-tals tusen kronor? 

På	tal	om	att	bygga	så	flyttade	det	in	24	hushåll	till	
oss den 1 mars på Fruktgården i Mörrum. Intres-
set	var	fyra	gånger	större	än	vad	vi	kunde	tillgo-
dose.	Därför	tar	vi	nya	tag	2019	med	nästa	etapp	
om	ytterligare	18	marklägenheter.	Till	hösten	2019	
står	ett	Trygghetsboende	om	23	lägenheter	klart	i	
Asarum. I Svängsta vill vi se 10 marklägenheter 
på	plats	2020	och	i	Hällaryd	12	lägenheter	och	sex	
marklägenheter. Detaljplanearbete pågår angå-
ende förtätning på Möllebacken 2021 med bl.a. ett 
höghus på åtta våningar.

Bygga	nytt	är	viktigt,	men	att	hålla	alla	gamla	hus	
i gott skick är viktigare och helt avgörande för 
bostadsförsörjningen.  2019 sker en omfattande 
renovering	av	kv.	Visby	i	Karlshamn,	56	lägenhe-
ter, ett tvåårigt renoveringsprojekt rullar i gång på 
Möllebacken,	212	lägenheter,	och	fyra	hus	med	80	
lägenheter nollställs underhållsmässigt i Svängsta. 

Sen inte att förglömma alla halvstora insatser med 
fönster-	och	takbyten,	energieffektiviseringar,	
badrumsrenoveringar, fasad- och balkongrenove-
ringar,	utbyte	av	trasiga	kulvertsystem	och	mycket	
annat.

Nytt fokusområde - ecco homo, Se Människan

I	april	bildades	en	ny	enhet,	Bosociala	enheten,	
vars huvuduppgift är att stödja bovärdarna i arbe-
tet	med	tillskapandet	av	fler	personliga	träffytor	
avseende inkludering, boendedemokrati samt 
trygghet	och	trivsel	i	boendet.	Exempel	på	detta	är	
våra	hembesök	hos	nyinflyttade	och	den	boskola	
som erbjuds alla som vill lära sig mer om samhäl-
let	och	boendet	hos	Kabo.	I	denna	mycket	omfat-
tande verksamhet ligger fröet till en långsiktigt 
hållbar relation till såväl kundkollektivet som till 
den	enskilde	hyresgästen.	Når	vi	framgång	här	har	
vi indirekt säkrat vår långsiktiga lönsamhet.

Ingen människa är en ö

De framgångar vi skördat under 2018 är ett resul-
tat av en effektiv samverkan mellan individer. Så 
tack till all personal och välkomna till ett spän-
nande 2019!

Karlshamn 2019-01-30
Stefan Nilsson
VD

P.s.	Den	25/1	2019	erhöll	vi	Stadsbyggnadspris	
2018 för Fruktgården i Mörrum.

VD har ordet
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Verksamhetsinformation

Karlshamnsbostäder	AB	är	ett	allmännyttigt	fast-
ighetsbolag som i sin helhet ägs av Stadsvapnet 
AB, vilket i sin tur är ägt av Karlshamns kommun 
till 100%. Verksamheten omfattas bl.a. av aktie-
bolagslagen,	lagen	om	allmännyttiga	bostads-
aktiebolag	(Allvillagen)	och	lagen	om	offentlig	
upphandling. Bolaget ska även iaktta kommunal-
lagens	lokaliseringsprincip	och	tryckfrihetsför-
ordningens offentlighetsprincip.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom 
Karlshamns	kommun	köpa,	sälja,	bebygga,	för-
valta och utveckla fastigheter eller tomträtter med 
bostadslägenheter och därtill hörande lokaler.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbju-
da	goda	bostäder	och	i	allmännyttigt	syfte	främja	
bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt 
erbjuda	hyresgästerna	möjlighet	till	boinflytande.	
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Med affärsmässighet avses att bolaget 
ska ha samma övergripande förhållningssätt som 
ett icke subventionerat företag på en marknad 
intar inför investeringar, sin dagliga drift och i 
relation till andra aktörer.

Företagets affärsidé ska stå i samklang med 
bolagsordningens föremål och ändamål för verk-
samheten	samt	synkroniseras	med	ägardirektiven.	
Affärsidén	är	uttryckt	enligt	följande.

Karlshamnsbostäder ska erbjuda ett variationsrikt 
utbud av hyresrättslägenheter till kunder och bo-
stadssökande som uppfyller företagets antagnings-
kriterier. Med egen personal på nyckelpositioner 
uppnår vi närhet och personlighet. All verksamhet 
ska utgå från ett hållbarhetsperspektiv och alla 
beslut ska vila på affärsmässig grund.

Marknaden för bolagets tjänster är alla kunder och 
alla	intressenter	som	uppfyller	bolagets	antagnings-
kriterier vad avser bostäder. Förturer erbjuds endast 
kommunens verksamheter i enlighet med särskilt 
tecknad överenskommelse eller på grund av ägar-
direktiv.	På	lokalhyresmarknaden	råder	marknads-
mässiga villkor.

Bolaget är medlem i branschorganisationen SABO, 
arbetsgivarföreningen Fastigo samt är andelsägare i 
inköpsorganisationen HBV och medlem i intresse-
organisationen Gilla Karlshamn och Studentbo-
stadsföretagen.

Styrelsen	och	verkställande	direktören	för	Karlshamnsbostäder	Aktiebolag,	556526-8355,	med	
säte i Karlshamn, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Förvaltningsberättelse
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Förändring av eget kapital
                      Bundet EK             Fonder          Balanserat res. inkl årets res. 
			Enligt	fastställa	balansräkning	2017-12-31	 				 				16	000											152	450																	 	 			46	734
   Enligt beslut på årsstämma               
   Utdelning                             - 8 975   
   Årets resultat enligt fastställd resultaträkning            36 321
   Eget kapital 2017-12-31                         74 080

Ej	återbetalade	villkorade	aktieägartillskott	uppgår	per	balansdagen	till	0	tkr	(32	139	tkr)		
Ej	erhållna	aktieägartillskott	uppgår	per	balansdagen	till	11	205	tkr	(24	825	tkr)
Ej	utbetald	utdelning	uppgår	per	balansdagen	till	8	975	tkr	(0	tkr)
       
  

 

Flerårsjämförelse
          2018-12-31     2017-12-31     2016-12-31     2015-12-31     2014-12-31 
   Nettoomsättning ttkr                207     198           189  179         180
			Resultat	efter	finansiella	poster	ttkr	 															34	 						30	 													30	 				18	 												5
			Balansomslutning	ttkr		 										 										1	266	 1	155	 								1	057	 	890	 								843
			Antal	anställda	st	 	 	 																53	 						54	 												55	 			56	 										56
   Soliditet %                   19       19              18    19           19
			Investeringar	ttkr	 	 	 														149	 				144	 											121	 			88	 									59
			Avkastning	på	totalt	kapital	%	 	 			 		4	 								4	 															4	 						4	 												3
			Avkastning	på	eget	kapital	%	 	 																14	 						14	 												16	 				11	 												3

Nyckeltalsdefinitioner	framgår	på	sidan	15		

Övrig information
Antal lägeheter 2 259 st 
Bostadsyta	 140	000	kvm
Lokalyta	 55	000	kvm
      

Förvaltningsberättelse

Styrelse och revisorer

Styrelsen	har	haft	fem	sammanträden	under	året,	
varav ett i maj som var en heldag där halva dagen 
tillägnades utbildning i Affärsmannaskap där 
även	ägarrepresentanter	deltog.	Styrelsemötet	i	
november kombinerades med ett studiebesök hos 

Växjöbostäder	(trähusbyggnation	respektive	nytt	
stationsområde)	.	Stämma	avhölls	den	21	maj	
och	en	extrastämma	där	ny	bolagsordning	och	
nya	ägardirektiv	antogs	avhölls	den	12	december.
Styrelsen	består	av	11	ordinarie	ledamöter.

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB                                 ÅRSREDOVISNING 20184

Ola Persson                  ordförande       Ulf Lind
Jörgen Martinsson         v.ordförande     Sven-Åke Svensson  
Claes-Göran Mårlind               Hélène Nordin                
Magnus Olsson                                      Magnus Gärdebring
Ylva Eriksson      Elzbieta-Romana Rosengren                                    
Bodil Frigren Eriksson



Företagsövergripande

För	att	understryka	vikten	av	att	fokusera	på	våra	
kunder och den sociala hållbarheten inrättades 
en	ny,	med	övriga	enheter	likvärdig,	enhet	den	1	
april,	Bosociala	enheten.	Här	finner	man	upp-
drag som inkludering, preventivt och repressivt 
trygghetsarbete,	kundutbildning	rörande	boendet,	
boinflytande	och	fritidsaktiviteter.

Ledningsgruppen testade sig i begreppet Ledar-
skap, varefter alla anställda kallades till en gedi-
gen	utbildningsinsats	utspridd	på	fyra	halvdagar	i	
vad vi kallade Affärsmannaskap. Ledningsgrup-
pen	hade	ytterligare	sex	halvdagar.	Responsen	var	
överlag	mycket	positiv	och	ger	nu	spin-off	effekter	

i form av besparings- och effektivitetsförslag från 
alla	organisationsled.	Även	styrelse	och	ägare	fick	
ta	del	av	syfte	och	möjligheter	med	att	agera	efter	
affärsmässiga principer. 

All personal har, om än i olika omfattning, deltagit 
i	den	för	Blekinge	EU-finansierade	PIK-utbild-
ningsserien avseende integrations- och inklude-
ringsfrågor. Detta tillsammans med samverkan 
med	kommunens	integrationsenhet,	Vuxenskolan	
och fältassistenterna har starkt bidragit till att 
Karlshamn ligger långt framme vad avser det 
sociala hållbarhetsarbetet.

Fem särskilda LEAN-projekt har ägnats särskild uppmärksamhet.

Projekt                                                 Utfall
•	Nytt	hyressättningssystem												 HGF	tackat	nej	till	samverkan.	Partiell	bruksvärdering	sker	2019
•	Ny	digitaliseringsstrategi														 Klart.	Projektgrupp	tillsatt.
•	Översyn	lönesättningskriterier						 Klart.
•	Översyn	lokaladministration									 Delegation	misslyckades.	Nytt	försök	2019.
•	Organisationsöversyn																			 Slutförd

Olika mått för avkastning har penetrerats fortlö-
pande	under	året.	Slutrapport	till	styrelsen	feb-19.	
Målet om en inre effektivisering på 2 Mkr har vida 
överträffats	och	landar	på	4	Mkr.

Ny	visselblåsarrutin	och	ny	likabehandlingsplan	
antogs	och	handlingsplanen	mot	sexuella	trakas-
serier utsattes för kritisk granskning.
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I	syfte	att	få	stöd,	kraft	och	mer	kunskap	har	vi	
tillsammans	med	ytterligare	ett	100-tal	medlems-
företag investerat i SABOs treåriga digitalise-
ringsinitiativ. 

Vi har även valt att delta i SABOs klimatinitiativ 
som	betyder	att	vi	förbundit	oss	till	att	jämfört	
med 2007 spara 30% energi samt bli fossilfria 
fram till 2030.

Fr.o.m. den 1 juli har vi lunchöppet alla dagar i 
veckan.	De	nya	telefon-	och	besökstiderna	kom-
pletteras med möjlighet att boka tid utöver vår 
sedvanliga	besökstid	10-14.

F-avtalet	gav	2,2%	lönehöjning	plus	8.240:-/mån	
i löneglidning. Motsvarande siffror för K-avtalet 
blev	3,0%	och	7.400:-/mån.	Av	budgeten	för	
kompetensutveckling	om	1,4	Mkr	blev	utfallet	1,2	
Mkr. Fortsatt tung investering i personalkompe-
tens ses som en ren investering och räknas hem 
i princip samma år. Den korta sjukskrivningen 
uppgår	till	1,5%	(3,2	dagar),	vilket	får	anses	vara	
en jämförelsevis god siffra.

Den	rullande	kundenkäten	som	varje	vecka	når	40	
kunder visar att kundnöjdheten ligger oförändrat 
högt	på	83%	nöjda	eller	mycket	nöjda	kunder.

Marknadsenheten

Målet	om	>	99%	uthyrt	har	uppnåtts,	men	en	svag	
vindkantring kan förnimmas vad gäller efterfrå-
gan. Detta märks genom att det krävs dubbelt så 
många visningar innan kontraktsskrivning jäm-
fört	med	2017	och	att	omflyttningen	ökat	något.	Vi	
har	nu	gått	in	i	en	fas	där	vi	ska	bygga	25	bostäder/
år.	De	första	24	marklägenheterna	i	Mörrum	stod	
inflyttningsklara	den	1	mars	och	efterfrågan	var	
betryggande	trots	förhållandevis	höga	hyror.	Det	
första	spadtaget	till	ett	nytt	trygghetsboende	(65+)	
med 23 lägenheter i Asarum togs i november. Den 
sista	etappen	med	45	platser	i	särskilt	boende	på	
Östralycke	pågår,	vilket	kommer	att	generera	nya	
flyttkedjor.

Hyresrätt	är	valfrihet.	Våra	kunder	har	fått	fler	
tillvalsprodukter	att	välja	bland,	såsom	t.ex.	
diskmaskiner, spisar, duschväggar, inglasningar 
och säkerhetsdörrar och har därmed getts ökade 
möjligheter att sätta sin personliga prägel på sitt 
boende.

Marknadsenheten har fått sin beskärda del i en 
under året pågående omorganisation. Bl.a. har 
ansvaret	för	lokalhyresadministration,	kundfak-
turor, tillvalsadministration, inkasso och diarie-
föring förts över. Detta har möjliggjorts genom 
att en personalresurs i sin helhet överförts från 
administrativa enheten och att visningsrutinerna 
har	effektiviserats.	Översyn	av	marknadschefs-
rollen påbörjades under hösten.
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Försök har gjorts att komma till rätta med oklarhe-
ter	om	vårt	bredband,	sjösätta	en	ny	hemsida,	bör-
ja använda sociala media och att utveckla bättre 
rutiner	för	vår	lokalhyresadministration.	Här	har	
vi inte nått våra uppsatta mål, varför frågorna får 
hitta sin lösning första kvartalet 2019.

En	ny	sponsorpolicy	har	antagits	av	styrelsen	där	
det bl.a. fastslås att i de fall sponsringen riktar sig 
mot föreningslivet så ska ungdomsidrotten priori-
teras.	Ett	större	belopp	avsätts	även	till	Östersjö-
festivalen.

Bosociala enheten

Som	nämnts	ovan	har	en	ny	organisatorisk	del	till-
skapats under året. Det har alltid varit viktigt att 
komma ihåg att utan våra kunder är vi inget. Och 
dessa kunder kräver sin rätt vad avser ordning och 
reda	samt	inte	minst,	trygghet.	För	att	uppnå	detta	
räcker det inte långt med information. Här krävs 
kommunikation, många gånger genom personliga 
möten. Detta är resurskrävande och ställer stora 
förväntningar	på	oss	vad	avser	förebyggande	
arbete och empati. Genom att på detta sätt se 
människan	har	det	under	året	verkställts	noll	(0!)	
avhysningar.	Det	betyder	inte	att	vi	arbetar	undfal-
lande eller ängsligt utan snarare tack vare att vi 
arbetar	förebyggande.	Trygghetsjouren	genom	
Securitas ger oss fakta i målet. Under året blev 
det	247	(268)	påringningar	från	hyresgäster	som	
upplevde sig som störda. Av dessa bedömdes 172 
(171)	kräva	utryckning,	men	det	konstaterades	en-
dast	pågående	störning	vid	52	(40)	tillfällen.	Det	

finns	alltid	en	gräns	som	inte	får	passeras.	Alla	ska	
kunna förvänta sig att ha goda grannar. 

Den senaste satsningen är inrättandet av en Bo-
skola	(3	x	3	timmar)	dit	alla	nyinflyttade	inbjuds.	
Provperioden under hösten har visat sig bli en 
kioskvältare och boskolan kommer därför att 
permanentas.	Allt	fler	odlingslotter	har	tillskapats	
och	nya	tillkommer	ständigt.	Studieverksamhe-
ten	i	övrigt	har	attraherat	allt	fler	boende	och	vår	
kaffekorgsdemokrati	är	mycket	uppskattad.	Under	
hösten genomfördes fem områdesvisa stormöten 
där såväl lokalplacerad personal som företagsled-
ning	fick	träffa	i	snitt	80	hyresgäster.

Fastighetsenheten

Kabo	satsade	44,4	Mkr	på	fortlöpande	större	un-
derhållsinsatser.	Här	hittar	vi	takbyte,	nya	fasader,	
fönsterbyte,	stambyte,	balkongrenoveringar	mm.	
Nuvarande vinstnivåer bedöms räcka till att allt 
eftersatt underhåll ska vara åtgärdat till utgången 
av 2025. Den trånga sektorn handlar snarare om 
tillgång på entreprenörer än om ekonomi. För att 
säkra upp detta upphandlades ett unikt 8-årsavtal 
med	en	byggentreprenör	avseende	allt	yttre	under-
håll	jämte	stambyten.

På denna enhet ligger även miljö- och energifrå-
gorna. I början av året blev det verkstad av EPC-
projektet och under två år kommer 55 Mkr att 
satsas på energibesparande åtgärder som ger oss 
en win-win-win effekt - stora besparingar, mins-
kad miljöskuld och bättre inomhusklimat. Bland 
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utbildning	vidtogs.	Extra	budgetmedel	möjlig-
gjorde	en	helt	ny	tvättstuga	i	centrala	Karlshamn.	
En inventering genomfördes med avseende på 
tillgänglighetsaspekter, såsom en viktig del i ett 
forskningsprojekt med Lunds Universitet.

Administrativa enheten

Denna enhet hade icke överraskande den minsta 
kundkontakten,	särskilt	som	ansvaret	för	hyres-
krav	(inkasso)	övergick	till	Marknadsenheten	vid	
årsskiftet 18/19. Här hanterades ekonomi, control-
lerfunktion,	HR,	utbildning,	IT	och	bevakning	av	
att vi inte går miste om subventioner och bidrag av 
diverse slag. 

Ny	kontoplan	infördes	vid	årets	början	och	attest-	
och delegationsordningen blev föremål för tre 
översyner.	En	ny	lånepolicy	antogs	som	stipulerar	
att bolaget ska ta längre bindningstider upp till 
max	10	år.	E-fakturering	infördes	och	faktura-
scanning	och	hyresavisering	lades	ut	på	entrepre-
nad.	Ett	nytt	friskvårdspaket	presenterades.	En	
tjänst	togs	bort	och	en	andra	tjänst	överflyttades	
till annan enhet tillsammans med vissa arbetsupp-
gifter.

Omfattande	utbildningsinitiativ	inom	IT-området	
påbörjades under hösten, men en kraftig förse-
ning	av	installation	av	ny	uppdaterad	programvara	
rubbade	enhetens	cirklar	i	icke	obetydlig	omfatt-
ning. Detta med att vara starkt beroende av våra 
IT-leverantörer	var	ett	starkt	skäl	till	att	bolaget	nu	
är med i SABOs digitaliseringsinitiativ.

andra miljöfrågor i pipelinen kan nämnas omfat-
tande solpanelsinstallationer, fossilfria fordon och 
utbyggnad	av	laddstolpar	för	såväl	personal	som	
kunder.

Under	året	förprojekterades	två	stora	ROT-åtgär-
der i det s k miljonprogrammet. Den sista stora 
nybyggnationsetappen	av	äldreboendet	Östralycke	
kom	igång	på	allvar.	Även	tre	större	lokalombygg-
nader genomfördes/påbörjades; Avonova, två 
våningsplan i Svängsta och Försäkringskassan. 
Pålningsarbeten	inledde	nybyggnationen	av	ett	
Trygghetsboende.	Totalt	handlar	det	om	avsevärda	
belopp som ställer stora krav på riskhantering vad 
avser	finansieringen.

I övrigt är belastningen hög på administrationen 
vad	avser	upphandlingar	(LOU),	ventilations-
kontroller	(OVK),	projektadministration,	försäk-
ringsskador	och	energideklarationer.	En	ny	tjänst	
tillsattes	genom	intern	omflyttning	med	huvud-
uppgift	att	vara	ombyggnadssamordnare	mellan	
bolag och boende. Därtill kommer övertagande av 
ansvaret	för	administrationen	av	fordonsflottan,	
för	vilken	nya	rutiner	upprättades	i	slutet	av	året.

BoServiceenheten

Denna enhet är vår mest personalkrävande, men 
så åvilar det också bovärdar och fastighetsskötare 
att	ta	det	största	ansvaret	för	hyresgästkontakter,	
service,	skötsel	av	den	yttre	miljön,	källsortering,	
reparationer och inre underhåll av lägenheter och 
gemensamma	utrymmen.	

Nyheter	under	året	är	att	alla	utrustats	med	s	k	
paddor som används vid lägenhetsbesiktningar, 
beställningar	och	systemunderhåll.	Nytt	är	också,	
i samverkan med bosociala enheten, hembesök 
hos	alla	nyinflyttade	där	det	ges	möjlighet	att	få	
kvarvarande frågetecken om sitt boende uträtade.

Överväganden	om	måleri	i	egen	regi	skrinlades	
för	gott.	Extra	engångssatsningar	genomfördes	
av	utökad	asfaltering	som	gynnade	vårt	arbete	
med att ta bort enkelt avhjälpta hinder och 1 Mkr 
satsades	på	estetiska	belysningsprojekt	i	olika	
bostadsområden. Beslut att övergå permanent till 
självdoserande tvättmaskiner beräknas ge positiva 
effekter	på	såväl	ekonomi	och	miljö.	Ett	flerårigt	
valideringsprojekt där enhetens utbildningsnivåer 
kartlades avslutades, varefter kompletterings-
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•	Två	företagsövergripande	utbildningar	genomför-	
   des i Affärsmannaskap respektive Inkludering
•	En	organisationsöversyn	slutfördes
•	Kundnöjdheten	var	oförändrat	hög,	83%
•	Lunchöppet	infördes
•	Boskola	startades	upp
•	Det	stora	energibesparingsprojektet,	EPC,	på-	 	
   började sin verkställighet
•	Hembesök	för	alla	nyinflyttade	permanentades
•	Besiktningar	övergick	från	analogt	till	digitalt
•	Övergång	till	självdoserande	tvättmaskiner	
•	Nytt	medlemskap	i	SABOs	digitaliserings-	
   respektive klimatinitiativ
•	Förstärkt	intern	kontroll	upprättades	genom	en		 	
			ny	kontoplan	och	en	ny	attest-	och	delegations-	 	
   ordning
•	E-fakturering	infördes
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Ägardirektiv och måluppföljning

Företaget arbetar med två målhierarkier, Långsik-
tiga	mål	(5	år)	respektive	Verksamhetsmål	(1	år).	
Kontroll har skett att företagsmålen står i över-
ensstämmelse med ägardirektivens intentioner. 
Avstämning	av	måluppfyllelse	har	skett	i	samband	
med upprättandet av budget under hösten och 
slutlig avstämning sker efter fastställandet av 
årsbokslutet vt-19.

Väsentliga händelser 2018

•	Det	goda	årsresultatet	medför	att	vi	trots	om-	 							
   fattande investeringar har en soliditet om 19,1%    
			(18,9%)	att	jämföra	mot	målet	15%.
•	Sista	etappen	med	ytterligare	45	platser,	etapp		 	
			IV,	av	äldreboendet	Östralycke	påbörjades	
•	Första	spadtaget	togs	för	ett	Trygghetsboende		 	
   om 23 lägenheter
•	Fyra	planavtal	upprättades	med	kommunen	för			
			fyra	nya	detaljplaner
•	En	8-årig	renoveringsplan	startas	upp	i	syfte	att	åt-	 	
   gärda det eftersatta underhållet till utgången av 2025
•	Ett	8-årigt	partneringavtal	avseende	byggarbeten								
			tecknades	för	att	trygga	tillgången	till	
   arbetskraft för sagda renoveringsplan
•	En	ny	enhet	inrättades,	den	Bosociala	enheten

Sårbarhetsanalys

Resultatutveckling   God, men ökningstakten avtar
Lagstiftning    Kostnadsdrivande, bl a erfordras utökning av personal
Utdelning till ägare   Vissa partier driver frågan
Skuldsättningskvot   För varje 100-lapp i investeringar har vi låta 80,9 kr
Räntehöjningar    1 % ger ökade kapitalkostnader med 9 307 tkr
Vakanser    1 % ger ett intäktsbortfall om 2 104 tkr
Personalförsörjning   Överlag OK, men vissa tjänster svåra
Inlämnade offerter vid LOU  Läget gott - i snitt 4 anbud
Arbetskraftsförsörjning via ramavtal Besvärligt inom vissa sektorer, t.ex. IT och projektledning
Hyresgästföreningen   Monopolställning med vetorätt



Framtid

Nya	långsiktiga	mål	vad	avser	företagets	avkast-
ning	erfordrar	ytterligare	ansträngningar.	Såväl	
yttre	som	inre	omvärldsfaktorer	indikerar	att	vi	
med allt annat lika planar ut på genomsnittliga 
resultatet på 35 Mkr. Men vi accepterar inte ”allt 
annat lika”.

Fem	nya	LEAN-projekt	ska	belysa	HLU	(det	
hyresgäststyrda	underhållet),	Arkiv/diarie,	löne-
kartläggning,	bilpolicy	och	LEAN-processen	i	sig	
själv.

De	privata	fastighetsägarna	har	200	nya	bostäder	
på	gång.	Kabo	planerar	bygga	25/år	i	Mörrum,	
Svängsta,	Hällaryd	och	centrala	Karlshamn.	På	
en	avmattande	marknad	synes	detta	väl	avvägt.	
Detta, tillsammans med att den sista etappen av 
äldreboendet	på	Östralycke	står	klart	i	mitten	av	
2019,	medför	att	Kabo ś	årliga	nyinvesteringsvoly-
mer successivt återgår till ett normalläge. Det bör 
noteras att samtliga projekt lämnar täckningsbi-
drag till den övriga verksamheten.

Istället ökar våra reinvesteringar vad avser våra 
miljonprogramområden.	Till	skillnad	från	ny-
byggnationen	så	utgör	dessa	en	belastning	för	vår	
totalekonomi, då bruksvärdesreglerna sätter stopp 
för	full	hyreskompensation.	Detta	är	inget	nytt	fe-
nomen, men förr kompenserades bostadsbolagen 
genom	den	s	k	solidariska	hyressättningen,	dvs	
övriga	beståndet	fick	hjälpa	till	att	bära	en	del	av	
renoveringskostnaden. Sedan 10 år tillbaks har vår 
motpart	Hyresgästföreningen	intagit	hållningen	
att varje fastighet ska bära sina egna kostnader.

2019	blir	”IT-utbildningens	År”.	Vid	en	själv-
kritisk granskning har vi nödgats konstatera att 
utnyttjandegraden	av	befintliga	programvaror	inte	
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är tillfredsställande. Budgetresurser har avsatts 
och vårt medlemskap i SABOs digitaliseringsini-
tiativ bör kunna ge vind i seglen.

Vår sociala hållbarhet ökar allt mer, särskilt sen 
den	nya	enheten	bildades.	2019	ska	vi	lyfta	fram	
detta	tydligare	i	syfte	att	få	på	den	gula	ledartröjan	
– minst tre studiebesök ska vi dra till oss.

I huvudsak bör vi ha ett förhållningssätt 2019 som 
går ut på att konsolidera och implementera de 
senaste årens framgångar. Repetition, fördjupning 
och eftertanke. Det utesluter inte att våra käpphäs-
tar omvärldsbevakning och ständiga förbättringar 
fortsätter.

Förslag till disposition av företagets vinst eller 
förlust

Styrelsen	föreslår	att	fritt	eget	kapital,	kronor	
74	080	083,	disponeras	enligt	följande:

(Belopp	i	Tkr)
 
Balanserad	vinst	 	 46	735
Årets resultat    36 321
Utdelning                  - 8 975
Balanseras	i	ny	räkning	 74	080

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hän-
visas till efterföljande resultat- och balansräkning
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Resultaträkning

   Belopp i Tkr       Not     1/1-31/12 2018                     1/1-31/12 2017 
         
   Nettoomsättning         2  207 105   197 533
			Övriga	rörelseintäkter	 	 	 	 	 					 					1	770		 	 					6	205
   Summa rörelseintäkter                     208 875   203 738
   Rörelsens kostnader  
			Övriga	externa	kostnader	 	 	 	4,5	 																-	91	899		 																-	92	725
			Personalkostnader	 	 	 	 				3	 																-	39	374		 																-	38	458
   Avskrivningar av materiella
			anläggningstillgångar	 	 	 	 	 															-		33	226		 																	-	24	893
			Övriga	rörelsekostander	 	 	 	 	 														-		 																		-	3	342
   Rörelseresultat         44 376       44 320

   Resultat från finansiella poster 
   Resultat från övriga värdepapper och
   fordringar som är anläggningstillgångar     6               2                 2
   Ränteintäkter och liknande resultatposter     7          350           352
			Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 				8	 	 -	10	262		 	 -	14	202
   Resultat efter finansiella poster      34 466     30 472
   Koncerbidrag                         11 205                  - 32 139
   Resultat före skatt         45 671                    - 1 667
   Skatt på årets resultat        9    - 9 362           323
			Övriga	skatter		 	 	 	 	 											 											12		 	 										-	2
   Årets resultat            36 321                  - 1 346
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Balansräkning

   Belopp i Tkr              Not            2018-12-31           2017-12-31 
    
   TILLGÅNGAR
         
   Anläggningstillgångar

   Materiella anläggningstillgångar    
			Byggnader	och	mark	 	 	 		 					10,11		 							994	499	 														951	311
			Maskiner	och	fordon	 	 	 	 										13		 												1	514							 																		1	375
   Inventarier konstverk              12             1 627            -
			Pågående	nyanläggningar	och	förskott
			avseende	materiella	anläggningstillgångar	 										14	 	 						179	000	 																99	527
				 	 	 	 	 													 	 	 			1	176	640	 											1	052	213	
   Finansiella anläggningstillgångar      
			Andra	långfristiga	värdepappersinnehav	 										15		 																	40	 	 							40
                        40          40
   Summa anläggningstillgångar      1 176 680          1 052 253
   
   Omsättningstillgångar
   Kortfristiga fordringar
   Kundfordingar                             2 809    1 220
			Fordringar	hos	koncernföretag						 	 	 											 											2	430	 	 					115
			Skattefordran	 					 	 									 	 	 											 										2	473	 	 		1	100
			Övriga	fordringar	 					 	 	 	 	 											1	137	 																						216
			Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 					 	 											3	463	 	 			1	101
                 12 312    3 752

   Kassa och bank                 76 943                99 269
   Summa omsättningstillgångar            89 255               103 021
   SUMMA TILLGÅNGAR       1 265 935            1 155 274
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Balansräkning

   Belopp i Tkr              Not            2018-12-31           2017-12-31 
    
   EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER
         
   Eget kapital
   Bundet eget kapital    
   Aktiekapital                            16 000                16 000
			Reservfond	 	 	 	 											 	 												 							152	450							 													152	450
                              168 450              168 450 
   Fritt eget kapital              17    
			Balanserat	resultat	 	 											 	 																											 									37	759	 																48	081
				Årets	resultat	 											 	 																		 	 										 										36	321	 															-	1	346
	 	 	 	 	 	 	 	 									74	080	 															46	735
   Summa eget kapital             242 530              215 185

  Avsättningar
			Uppskjuten	skatteskuld	 	 	 										16	 											 										11	514	 	 		2	152
	 					 	 	 																 	 	 	 														11	514    2 152
   
   Långfristiga skulder              18             
			Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 					 	 	 						930	704	 														853	601
                     930 704              853 601

   Kortfristiga skulder                 
   Skulder till kreditinstitut                   23 200                 21 157
			Förskott	från	kunder	 					 	 	 			 	 									12	949	 															19	440
   Leverantörsskulder                     27 527                20 608
			Skulder	till	koncernföretag	 					 	 	 			 											6	094	 																14	704
			Övriga	kortfristiga	skulder	 					 	 	 			 											1	188	 																		2	826
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                10 229                   5 601
                         81 187                84 336
   SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     1 265 935          1 155 274
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Kassaflödesanalys

    Belopp i Tkr       Not         1/1-31/12 2018   1/1-31/12 2017  
             
   Den löpande verksamheten   
			Resultat	efter	finansiella	poster		 			 			20	 		 												34	466	 														30	472
   Justeringar för poster som inte ingår i
			kassaflödet,	mm	 					 	 														 	 	 												33	226	 														28	235
                                     67 692               58 707 
   Betald inkomstskatt                     - 9 350       321    
   Kassaflöde från den löpande verksamheten
   för förändringar av rörelsekapital                                 58 342               59 028
   
  Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
			Ökning	(-)/Minskning	(+)	av	rörelsefordringar	 	 												 												-	8	560	 																	9	470
			Ökning	(+)/Minskning	(-)	av	rörelseskulder	 	 								 												-	3	149	 														-	4	885
   Kassaflöde från den löpande verksamheten               46 633               63 613 

  Investeringsverksamheten
			Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 								 							-	149	090	 									-	143	704
			Avyttring	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 																			 		798	 			 									-
			Avyttring	av	finansiella	tillgångar	 	 							 	 																																						 				226
   Kassaflöde från investeringsverksamheten          - 148 292          - 143 478

  Finansieringsverksamheten
			Aktieägartillskott	 	 								 	 	 												 												-	8	975	 														24	825
   Upptagna lån                          100 000             100 000
   Amortering av lån                       - 22 897            - 20 703
   Koncernbidrag                                    11 205             - 32 139
   Kassaflöde från finansieringsverksamheten                          79 333               71 983

  Årets kassaflöde                      - 22 326              - 7 882
   Likvida medel vid årets början                       99 269             107 151
   Likvida medel vid årets slut      21              76 943               99 269        
                                     
               
   



Noter

Not 1   Redovisningsprinciper
Belopp	i	Tkr	om	inget	annat	anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna	råd	BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3).

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade

Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett
antal faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för 
att	bedöma	de	redovisade	värdena	på	tillgångar	och	skulder,	som	inte	annars	framgår	tydligt	från	andra	
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
*Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära	en	betydlig	risk	för	en	väsentlig	justering	av	redovisade	värden	för	tillgångar	och	skulder
under nästa räkenskapsår.

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:
Totala	tillgångar

Avkastning op totalt kapital
Rörelseresultat	plus	finansiella	intäkter	i	procent	av	balansomslutningen

Avkastning på eget kapital:
Resultat	efter	finansiella	poster	i	procent	av	justerat	eget	kapital

Soliditet:
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Värderingsprinciper m m

Tillgångar,	avsättningar	och	skulder	har	värderats	utifrån	anskaffningsvärden	om	inget	annat	anges
nedan.
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Noter

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande	utgifter	som	uppfyller	tillgångskriteriet	räknas	in	i	tillgångens	redovisade	värde.	Utgif-
ter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För	byggnaderna	har	skillnaden	i	förbrukningen	av	betydande	komponenter	bedömts	vara	väsentlig.	
Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar

Avskrivning	sker	linjärt	över	tillgångens	beräknade	nyttjandeperiod	eftersom	det	återspeglar	den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn	har	tagits	till	beräknat	restvärde,	fastställt	vid	anskaffningstillfället	i	då	rådande	prisnivå.

Förvaltningsfastigheterna	innehas	i	syfte	att	generera	hyresintäkter	och/eller	värdestegring.	I	
begreppet	förvaltningsfastigheter	ingår	byggnader,	mark	och	markanläggningar.
Förvaltningsfastigheterna redovisas i balansräkningen till verkligt värde, som baseras på
marknadsvärde.

Byggnaderna	består	av	ett	antal	komponenter	med	olika	nyttjandeperioder.	Huvudindelningen	är
byggnader	och	mark.	Ingen	avskrivning	sker	på	komponenten	mark	vars	nyttjandeperiod	bedöms	som	
obegränsad.	Byggnaderna	består	av	flera	komponenter	vars	nyttjandeperiod	varierar.

Följande	huvudgrupper	av	komponenter	har	identifierats	och	ligger	till	grund	för	avskrivningen	på
byggnader:

•	Stomme	100	år
•	Stomkompletteringar,	innerväggar	mm	100	år
•	Värme/sanitet	35-50	år
•	El	40	år
•	Fasad	40-50	år
•	Fönster	50	år
•	Kök	50	år
•	Yttertak	30-50	år
•	Ventilation	20	år
•	Inre	ytskikt	15	år
•	Styr-	och	övervakning	20	år
•	Restpost	15-50	år
•	Lekplatser	och	gårdar	50	år
•	Maskiner	och	inventarier	5	år
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Leasing 

Alla	leasingavtal	redovisas	som	finansiell	leasingavtal.																																												
                                             
Finansiell leasingavtal
Leasingavgifterna	enligt	finansiell	leasingavtal	men	exklusive	utgifter	för	tjänster	som	försäkring	och	
underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Leasingavgifterna	enligt	finansiell	leasingavtal	men	exklusive	utgifter	för	tjänster	som	försäkring	och	
underhåll, redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden.                              

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade 
utifrån	anskaffningsvärdet)	i	BFNAR	2012:1.

Värdering	av	finansiella	tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventu-
ella transaktionsutgifter som är direkt härförliga till förvärvet till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet på balansdagen.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer	för	ersättningar	efter	avslutad	anställning	klassificeras	som	antingen	avgiftsbestämda
eller förmånsbestämda.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företaget	har	valt	att	tillämpa	de	förenklingsregler	som	finns	i	BFNAR	2012:1.

I	de	fall	pensionsförpliktelser	har	tryggats	genom	överföring	av	medel	till	en	pensionsstiftelse	redovisas	
en avsättning i de fall stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger förpliktelsen. I 
de fall stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte 
uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en 
egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 

Noter

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB                                 ÅRSREDOVISNING 201817



och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på 
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. 
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdesberäknats.

Intäkter

Det	inflöde	av	ekonomiska	fördelar	som	företaget	erhållit	eller	kommer	att	erhålla	för	egen	räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.                                          

Försäljning av varor

Vid	försäljning	av	varor	redovisas	en	intäkt	när	följande	kriterier	är	uppfyllda:																																													

•	De	ekonomiska	fördelarna	som	är	förknippade	med	transaktionen	sannolikt	kommer	att	tillfalla
   företaget,
•	Inkomsten	kan	beräknas	på	ett	tillförlitligt	sätt,
•	Företaget	har	överfört	de	väsentliga	riskerna	och	fördelarna	som	är	förknippade	med	varornas
   ägande till köparen,
•	Företaget	har	inte	längre	ett	sådant	engagemang	i	den	löpande	förvaltningen	som	vanligtvis
   förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
•	De	utgifter	som	har	uppkommit	eller	förväntas	uppkomma	till	följd	av	transaktionen	kan	beräknas				
   på ett tillförlitligt sätt.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det
erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i 
utbyte	redovisas	i	balansräkningen	som	en	ökning	av	andelens	redovisade	värde.																																			

Noter
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    Belopp i Tkr                       1/1-31/12 2018    1/1-31/12 2017    
         
   Hyresintäkter  
   Bostäder                                138 969                135 278
   Lokaler                          67 703                  63 133    
			Övriga	objekt	 											 	 																		 	 																		 		3	760	 	 			3	130
   Elavgifter                                                          383          375
			Övrigt	 											 	 																		 	 																			 		2	225	 	 				1	134
   Avgår outhyrt
			Bostäder	 											 	 																		 	 																			 			-	881	 	 					-	405
   Lokaler                                                              - 1 637                  - 1 752
			Övriga	objekt	 											 	 																		 	 																																		-	251	 	 				-	143
   Rabatter                                                                          - 3 166                 - 3 197
   Summa                                                            207 105                197 533

   Lokalavtal (leasingavtal där företaget är leasinggivare)
   Lokalavtal som upphör att gälla inom ett år                      6 503                   2 823
			Lokalavtal	som	upphör	att	gälla	mellan	ett	och	fem	år	 	 																43	997	 																	56	357	 											 						
			Lokalavtal	som	upphör	att	gälla	senare	än	fem	år	 															 															24	999	 																				2	309
                       75 499                 61 488             
                   

                                            
                
   

   

Not 2   Nettoomsättning

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB                                 ÅRSREDOVISNING 201819



Noter

            
  Medelantalet anställda
     1/1-31/12 2018 Varav män 1/1-31/12 2017 Varav män 
			Sverige	 		 												 		 	 							53	 												70	%	 	 							54	 								74,5	%
   Totalt   	 	 					 							53																70	%	 						 							54	 								74,5	%				

   Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl och övriga anställda
                              1/1-31/12 2018  1/1-31/12 2017    
			Löner	och	andra	ersättningar,	styrelse	och	VD	 	 															 															1	384	 	 		1	360	 											
   Löner och andra ersättningar, Anställda                22 638  22 128

   Redovisning av könsfördelning i företagsledningar                                 
                               1/1-31/12 2018  1/1-31/12 2017     
   Andel kvinnor                                
			Styrelsen	 											 	 																		 	 																 	 36	%	 	 			36	%
			Övriga	ledande	befattningshavare	 											 	 																																34	%	 																				20	%
  Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
                 1/1-31/12 2018     1/1-31/12 2017    
			Löner	och	andra	ersättningar	 	 													 	 	 													24	022	 																23	488	 											
   Sociala kostnader                               11 070  11 183
			(varav	pensionskostnader)	*	 	 	 	 	 															3	498	 	 		3	747

   * Av	företagets	pensionskostnader	avser	650	Tkr	(f.å	623	Tkr)	företagets	ledning	avseende	1	
       person. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr.

                         1/1-31/12 2018        1/1-31/12 2017      
   Ernst & Young AB  
			Revisionsuppdrag	 		 												 	 	 	 	 		64	 																						57
   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 	 	 		89	 		 			147			

			Övriga	revisorer	 	 	 	 	 	 	 			
   Skatterådgivning        171

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens	och	verkställande	direktörens	förvaltning	samt	revision	och	annan	granskning	utförd	
i enlighet med överenskommet avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 
av sådana arbetsuppgifter. 

Not 3   Anställda och personalkostnader

Not 4   Arvode och kostnadsersättning till revisorer
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                         1/1-31/12 2018        1/1-31/12 2017    
   Leasingavtal där företaget är leasetagare
   Framtida minimileasingavgifter avseende icke
   uppsägningsbara operationella leasingavtal
			Inom	ett	år	 		 												 	 	 	 	 	 124	 																						20
   Mellan ett och fem år       810      661
   Senare än fem år                  -
            934                     681
   Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter     687     800  

                         1/1-31/12 2018        1/1-31/12 2017    
   Utdelningar                         2                         2
   Summa             2           2 

                        1/1-31/12 2018         1/1-31/12 2017    
   Ränteintäkter, övriga                                   350                     352
   Summa                       350                 352 

                        1/1-31/12 2018         1/1-31/12 2017    
			Räntekostnader,	övriga	 		 												 	 	 								-	10	262	 											-	14	202
   Summa               - 10 262            - 14 202 

Noter

Not 5   Finansiell leasing – leasetagare

Not 6   Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

Not 7   Ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 8   Räntekostnader och liknande resultatposter
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                       2018-12-31       2017-12-31    
   Ackumulerade anskaffningsvärden  
   - Vid årets början                       1 300 529         1 050 360
   - Avyttringar	och	utrangeringar	 	 	 				 															-	95	 													-	6	966				
			-	Omklassificeringar											 	 																		 													 													75	706	 												257	135
   Vid årets slut                                        1 376 140         1 300 529
   
   Ackumulerade avskrivningar
			-	Vid	årets	början	 											 	 																		 							 					-	349	218																		-	328	611
			-	Återförda	avskrivningar	på	avyttringar	och	utrangeringar																				 		95	 																	3	624	
			-	Årets	avskrivning	 	 	 	 	 	 								-	32	518																					-	24	231	 				
   Vid årets slut                                              - 381 641                  - 349 218  
   Redovisat värde vid årets slut                                              994 499             951 311
  
   Varav mark                                         
			Ackumulerat	anskaffningsvärde		 	 	 	 											65	803	 														64	593
			Redovisat	värde	vid	årets	slut	 	 	 											 	 											65	803	 														64	593
                                

                         1/1-31/12 2018        1/1-31/12 2017    
   Uppskjuten skatt                               9 362                  2 152
   Summa                    9 362                  2 152 

                               1/1-31/12 2018        1/1-31/12 2017          
			Resultat	före	skatt	 	 	 	 	 													 											45	671	 														-	1	667
			Skatt	enligt	gällande	skattesats	22	%	 					 													 	 								-	10	048															 				367
			Skatteffekt	av	skattemässiga	justeringar	 	 					 														-	167																													-	48
   Skatteeffekt av förändrad skattesats                           853            -
		Skatteffekt	tidigare	temporära	skillnader	 	 	 																						-	 															-	2	471
                 - 9 362             - 2 152

 
                              

Not 9   Skatt på årets resultat

Not 10   Byggnader och mark
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                         2018-12-31        2017-12-31   
  Ackumulerade anskaffningsvärden  
   Vid årets början                                                   
    Östralycke	etapp	1-3	 	 	 				 												 	 																1	213	 																								
			Ekegården	 	 	 										 	 																																				 			414	 																			
                          1 627
    Redovisat värde vid årets slut                                            1 627                  
   

                          2018-12-31        2017-12-31    
   Ackumulerade verkliga värden                  
   Vid årets början            1 682 300         1 626 200
			Vid	årets	slut	 	 	 	 	 	 																							2	146	900	 									1	682	300 

Bolagets	samtliga	fastigheter	innehas	för	långsiktig	uthyrning	och	klassificeras	därför	som
förvaltningsfastigheter.	Totalt	redovisat	värde	uppgår	till	994	499	tkr	(951	311	tkr).

För	upplysningasändamål	har	bolaget	själv	utfört	en	värdering	för	att	bedöma	fastigheternas	verkliga-
värde.	Värderingsmetod	som	använts	är	diskonterade	kassaflödesprognoser.	Vid	årets	värdering	har	
nuvärdet	av	uppskattade	framtida	kassaflöden	för	respektive	fastighet	beaktats.	Vid	beräkningen	av	
fastigheternas	nuvärde	har	en	kalkylperiod	om	10	år	använts	och	en	diskonteringsränta	före	skatt	på	
5,75-6	%.	Bedömningen	av	kalkylräntan	görs	med	hänsyn	till	en	långsiktig	riskfri	obligationsränta	med	
tillägg	för	fastighetsrelaterad	risk.	Risken	är	delvis	knuten	till	villkoren	för	existerande	hyreskontrakt,	
typen	av	hyresgäster,	fastighetstyp	och	läge.	Andra	värdepåverkande	faktorer	är	hyresutvecklingen	som	
antogs	vara	2	%	per	år,	inflationen	som	antagits	till	2	%	under	prognosperioden	samt	vakansgraden	som	
antagits vara 2 % per år.

Verkligt	värde	för	bolagets	förvaltningsfastigheter	har	beräknats	till	2	147	mkr	(med	ett	osäkerhetsmått	
+/-	10	%),	vilket	kan	jämföras	med	det	bokförda	värdet	om	994	mkr.

Not 11   Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Not 12   Inventarier, konst
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                          2018-12-31         2017-12-31        
   Ackumulerade anskaffningsvärden
  	-	Vid	årets	början	 	 	 	 	 	 	 						40	 	 					266	 																									
   - Avgående tillgångar                               - 118
			-	Omklassificeringar	 	 	 	 	 	 	 		 	 				-	108
   Redovisat värde vid årets slut                                                      40                         40
  

                          2018-12-31         2017-12-31        
   Vid årets början                               99 527                213 557
  	Omklassificeringar	till	förvaltningsfastigheter	 	 										 											-	77	598																		-	257	135	 																									
			Omklassificeringar	till	reparation	ocu	underhåll									 	 																											-	 																	-	4	878
			Investeringar	 	 	 	 	 	 	 												157	071	 																147	983
   Redovisat värde vid årets slut                                                  179 000                 99 527
  

                          2018-12-31         2017-12-31   
  Ackumulerade anskaffningsvärden  
   - Vid årets början                                  5 738                    6 383
   - Nyanskaffningar	 	 	 				 												 	 	 		848	 																						599			
			-	Avyttringar	och	utrangeringar										 	 																																		 -	286	 																-	1	244
   Vid årets slut                                                              6 300                    5 738
   
   Ackumulerade avskrivningar
			-	Vid	årets	början	 											 	 																		 												 													-	4	363																							-	4	945
			-	Återförda	avskrivningar	på	avyttringar	och	utrangeringar																								 			286	 																		1	244						
    - Årets avskrivning                       - 709           - 662     
   Vid årets slut                                                        - 4 786                       - 4 363       
   Redovisat värde vid årets slut                                                           1 514                    1 375

Not 15   Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 14   Pågående nyanläggningar och förskott 
                    materiella anläggningstillgångar

Not 13   Maskiner och fordon
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                          Uppskjuten   Uppskjuten  
   2018-12-31       skattefordran   skatteskuld    Netto
   Väsentliga temporära skillnader
  	Uppskjuten	skattefordran/skuld	 	 	 	 						-	 					-	11	514										-	11	514	 																									
   Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)         -      - 11 514          - 11 514 
  
Uppskjuten skattefordran avser skattemässigt underskottsavdrag  

   2017-12-31
   Väsentliga temporära skillnader
   Uppskjuten skattefordran/skuld        71        - 2 223            - 2 152                          
   Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)       71        - 2 223            - 2 152

   Temporär skillnad

   2018-12-31          Redovisat     Skattemässigt     Temporär  
           värde              värde                skillnad
   Väsentliga temporära skillnader
   hänförliga till uppskjuten skatteskuld    
			Byggnader	och	mark	 	 	 	 	 									996	126	 				940	249													55	877
                996 126     940 249 55 877

   2017-12-31          Redovisat     Skattemässigt     Temporär  
                   värde               värde     skillnad
   Väsentliga temporära skillnader 
    hänförliga till uppskjuten skatteskuld
			Byggander	och	mark	 	 	 	 	 											951	311	 				941	206	 	10	105
                  951 311    941 206                        10 105

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen	förslår	att	till	förfogande	stående	vinstmedel:    
                          2018-12-31    
			Balanserad	vinst	 	 	 	 	 	 	 	 													46	735	 		
   Årets resultat                       36 321
   Utdelning                       - 8 975
   Disponeras så att i ny räkning överföres                  74 080 

Not 16   Uppskjuten skatt

Not 17   Disposition av vinst eller förlust
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   Ställda säkerheter
                     2018-12-31          2017-12-31    
   För egna skulder och avsättningar  
			Fastighetsinteckningar		 	 	 																										 							205	447	 											205	447
                               205 447             205 447 
   Ansvarsförbindelser   
			Borgensåtagande	till	Fastigo	 	 	 	 	 	 467	 	 			449
	 	 	 	 	 	 	 	 	 467	 	 			449
   Summa ställda säkerheter             205 914             205 896

                              1/1-31/12 2018   1/1-31/12 2017    
   Erhållen utdelning                         2                          2
   Erhållen ränta         350       352
			Erlagd	ränta	 	 	 	 	 	 	 									-	10	262	 													-	14	202
                       - 9 910            - 13 848 

                      2018-12-31          2017-12-31    
			Skulder	som	förfaller	inom	fem	år	från	balansdagen	 	 									646	725	 													853	601	 	
			Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 	 	 	 									283	979	 													   
 
 

Not 18   Långfristiga skulder

Not 19   Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 20   Betalda räntor och erhållen utdelning
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                     2018-12-31         2017-12-31    
   Följande delkomponenter ingår i likvida medel:  
   Kassamedel                                            -
			Banktillgodohavanden		 	 	 	 													 											76	943	 														99	269
                     76 943               99 269 

Ovanstående	poster	har	klassificerats	som	likvida	medel	med	utgångspunkten	att:
			•	De	har	en	obetydlig	risk	för	värdefluktuationer.
			•	De	kan	lätt	omvandlas	till	kassamedel.
			•	De	har	en	löptid	om	högst	3	månader	från	anskaffningstidpunkten.
 

Företaget	är	helägt	dotterföretag	till	Stadsvapnet	i	Karlshamn	AB,	org	nr	556427-2384	med	
säte i Karlshamn. Stadsvapnet i Karlshamn AB ägs av Karlshamns kommun. 
Koncernredovisning upprättas av Stadsvapnet i Karlshamn AB för den största koncernen.

Not 22   Koncernuppgifter

Not 21   Likvida medel
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Underskrifter
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Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse
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Granskningsrapport
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Granskningsrapport
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Objektsbeskrivningar 2018-12-31
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Objektsbeskrivningar 2018-12-31
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Objektsbeskrivningar 2018-12-31
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Fastighetslista 2018-12-31

FASTIGHET ADRESS

MÖRRUM
Mörrum 70:1 Stationsv 38
Mörrum 12:36 Stationsv 34
Mörrum 23:41 Persgårdsv 1-34

Persgårdsv 2
Mörrum 6:27 Sölvesborgsv 15 Ekegården
Mörrum 73:8 Sonagårdsvägen 2-9 Fruktgården
Mörrum 65:2 Stationsv 2 A-F
Mörrum 65:8 Valhallav 10
Mörrum 65:9 Flobacken 2-4
Mörrum 2:12 Sölvesborgsv 14 A, Stationsv 21 B

Mörrum 49:1 Gustavstorpsv 6-10, Skolv 2-6

Mörrum 69:1 Gustaqvstorpsv 4 A-B, Skolv 8 A-B

Mörrum 10:22 Bockabjärv 5

Mörrum 67:3+4 Jeppahalla 13-31

Mörrum 67:61 Stålav 23-33

Mörrum 67:74 Höralyckan

Kastanjegården 3:116 Askvägen 30-50
Hästaryd 5:19 Forsbackav 12-38

SVÄNGSTA
Långeboda 1:42-44 Gyngamålav 8 A-B
Marieberg 1:245 Recordvägen 34
Marieberg 4:1 Kjellsavägen 2-6
Marieberg 1:246 Bokvägen 17
Marieberg 1:176 Mariegården 41-49
Marieberg 1:151 Mariegården 30-32
ASARUM
Asarum 40:161 Frälsegårdsv 23-33
Asarum 1:30 Storgatan 41
Asarum 1:79 Trädgårdsv 1-3, Jasminv 2-6

Asarum 2:117 Jasminv 3
Asarum 30:3 Syrenvägen 2
Asarum 30:4 Syrenvägen 4
Asarum 15:6 Jasminv 10 A-B

Hasselv 5
Asarum 30:2 Dyks väg 10

Dyks väg 8
Asarum 1:25 Storgatan 34A-C
Asarum 33:2 Dyks väg 4 A-C
Asarum 42:1 Froarpsv 2-6, Logev 1

Asarum 9:29 Båtsmansv 3-9, 15-21, Iglavägen 2-16

Asarum 14:10 Båtsmansv 12
Asarum 13:43 Båtsmansv 6
Asarum 3:22 Tröskv 20-48
Asarum 3:18, Asarum 5:117 Iglavägen 13-83
Asarum 3:19 Iglavägen 32 Östralycke

Lupinvägen 3-47

HÄLLARYD
Hällaryd 1:139 Kommunalhusvägen 2, Elisbergsv 3
Hällaryd 1:140 Trensumvägen2,  4-18

FASTIGHET ADRESS

KARLSHAMN
Västergötland 7 Prinsgatan 3

Södermanland 13 S Fogdelg 18-22, Västralångg 4-6

Dalsland 15
N Fogdelg 15, Västralångg 14-20, 
Prinsg 29-35, Vinkelg 2

Norrköping 2 N Fogdelg 27 A-G
Drottningg 81

Gävle 11 S Fogdelg 23 A-K

Fridhem 1/Kamelen 10 Länsmansv 3, Fridhemsg 1-433

Gustavsborg 3 Matrosgatan 18

Trädgården 15 N Fogdelg 53 A-D, Hantverkareg 97

Linköping 21 Regeringsg 98-106
Jönköping 23 Hantverkareg 73
Södertälje 15 E Dahlbergsv 35
Vaxholmen 5 Rådhusg 28, Hantverkareg 30 A-C

Sågverket 1 Hagaslättsv 2-14
Riksmyntet 1 Myntv 1-38
Plommonet 2 Surbrunnsv 1 A-B
Rönnen 1 Skyttevägen 1-5
Göken 2 E Dahlbergsv 7
Varberg 9 Regeringsg 46-4, Bodekullsv 17A

Visby 13 Bergsg 20, Hantverkareg 17 A-E

Kristianstad 1 Regeringsg 37-39, 41-45
Viborg 22 Kungsg 11-15, Bodekullsv 5-7
Alingsås 28, (Övre Möllebacken) Alice Tegnérs väg 8-30
Trosa 10, (Nedre Möllebacken) Bodekullsv 8, Alice Tegnérs v 3-29
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