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VD har ordet 

Tva ba/ag - en organisation 
Den nya gemensamma fastighetsorganisationen har nu varit verksam i tva aro Under 2014 har fiera 
viktiga grundstenar lagts pá plats och vi har arbetat fram affärsplaner, málstyrninq och värdegrunder. 
Viktiga grunddokument för att heia organisationen skall stà stabilt. Att bygga en organisation som 
anpassas och utvecklas efter omvärldens förutsättningar är som att bygga ett huso Huset skall stà i ett 
attraktivt läge. Ludvika kommun är idag en attraktiv kommun, tillväxt, framtidstro och positiva 
tonqánqar framträder inom de fiesta omráden. Kommunen har ocksá en stolt historia där malmen, 
skogen och bryggerinäringen tidigare varit dominerande och där ABB och företagen inom High Voltage 
Walley nu satt Ludvika pá världskartan. 

Ett hus skall stà stadigt, det är därför vi nu arbetar rnálmedvetet med styrdokument, värdegrunder, 
vi-känsla och rnálstyrninq. Det är den grund som avgör om vi klarar framtida prövningar. Ludvika 
kommun skall växa, nya bostäder, skolor och arbetsplatser skall tillskapas. Här är var 
fastighetsorganisation ett viktigt och avgörande styrinstrument i den kommunala utvecklingen. För 
kommunen är fastighetsorganisationen en naturlig samarbetspartner för att ná manga av sina mal med 
bland annat befolkningsökning, en av landets bästa skolor och attraktiva boendemiljöer. 

Samarbete - /agarbete - vikäns/a 
Att bygga en organisation eller ett hus, är ett lagarbete, alla är lika viktiga för att fa helheten att 
fungera. Det är viktigt att känna varandra för att förstà varandras styrkor och svagheter, ingen är den 
andre lik utan alla kan bidra med sin yrkeskunskap och erfarenhet. Förutsättningarna för att detta skall 
fungera bygger pà ett gott ledarskap, rättvisa regelverk, tydliga och demokratiska processer och en 
medveten modell för information och kommunikation. Själv funderar jag ofta över alla de fragor som 
far en medarbetare att stormtrivas pá sitt jobb. Ni vet sádär riktigt bra att det nästan är svàrt att qá hem 
pá kvällen. Att gilla sina arbetskamrater, sina arbetsuppgifter, att ha en bra chef, lagom balans pà 
ansvar och befogenheter, bra villkor och förrnàner. Att arbetsplatsen har ett gott rykte och nöjda 
kunder, en god ekonomi och rätta förutsättningar. Att trivas pá sitt jobb innebär i dessa fall en möjlighet 
att prestera tre eller fyra ganger mera än den som inte trivs. Fantastiskt, eller hur! 

Vara fastlagda värdegrunder trygghet, effektivitet och affärsmässighet inrymmer manga delar som var 
och en är viktiga för att nu bygga vidare pà en företagskultur som gör att vi-känslan kontinuerligt stärks 
och att alla 140 medarbetare tydligt arbetar mot samma mal. Vi ska hos oss ha en etablerad, välkänd 
och omtyckt kultur. 

Hög kva/ité 
Det finns ingen medarbetare idag som inte skulle klara av att fa sitt jobb om de tvingades söka om sin 
anställning. Vi har idag en hög kvalité pá kunskap, utbildning och erfarenhet. Vi odiar en kultur som 
präglas av hög etik och moral, rättvisa, omtanke och alla människors lika värde. Vi underhàller var 
kunskap med vidareutbildningar, erfarenhetsáterförinq och medvetna nyrekryteringar. Ett hus skall stá 
länge, var organisation skall klara manga utmaningar, byggnadsmaterialet, underhállet och kvalitén är 
därför avgörande. Under 2014 antog vi en miljöpolicy som visar riktningen i fragor som handlar om 
miljö. Det mesta handlar idag om miljö, det är därför viktigt med ett medvetet miljöarbete. Här har vi nu 
lagt grunden som vi bygger vidare pá. 

Varför? 
Varför lägger vi ner sa mycket energi pá att bygga var organisation? Eiler pá att bygga ett hus? Inte för 
att vi själva ska ha det bra, eller för att var organisation har nàqot självändamát, Inte heller för att vi ska 
fa det lindrigt i framtiden, láqa underhállskostnader eller goda ekonomiska resultat. Nej vi bygger 
organisationen för vara kunder, vara hyresgäster och för vara lokalnyttjare. Pa samma sätt som ett hus 
byggs för människor, byggs var organisation för vara kunder som pá nàqot sätt behöver var 
organisation. Vi skall vara nàbara, serviceinriktade, Iyhörda, anpassningsbara och hjälpsamma. Vi 
bygger rutiner som är kundanpassade och som tar hänsyn till alla vara kunders synpunkter och 
önskernál. Da far vi ett hus som manga viII ha och en organisation som manga viII använda. 

Ett start och varmt tack till alla medarbetare bade i Ludvika kammunfastigheter AB och i datterbalaget 
LudvikaHem AB för ett mycket gott 2014. 

Ulf Rasenqvist, VD, Ludvika kommunfastigheter AB 



Ludvika kommunfastigheter AB 
556049-7140 

2(34) 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Ludvika kommunfastigheter AB, organisationsnummer 
556049-7140, far härmed avge ársredovisninq för verksarnhetsáret 2014. 
Bolaget är helägt av Ludvika kommun. 

Byte av redovisningsprincip 
Fran och med den 1 januari 2014 tillämpar koncernen BFNAR 2012:1 Arsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Införandet av den nya rekommendationen har inneburit ett byte av 
redovisningsprinciper och har haft betydande effekt pá résultat- och balansräkningarna. För att uppnà 
jämförbarhet över koncernens/företagets utveckling och ställning har omräkning skett av 
järntörelseáret belopp. 

Allmänt om verksamheten 

Koncern 

Dotterbolag 
Ludvika Kommunfastigheter AB är helägare av dotterbolaget LudvikaHem AB med 
arganisationsnummer 556048-2019. LudvikaHem AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag vilket 
äger och förvaltar 3353 lägenheter samt har 47 tillsvidareanställda. 

Sedan 2014-01-31 är Ludvika Kommunfastigheter AB kommanditdelägare i Tryggheten i Ludvika 
Fastigheter KB, organisationsnummer 969676-4365. LudvikaHem AB är komplementär. 

LudvikaHem AB och Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB inqár som dotterbolag i Ludvika 
kommunfastigheter AB:s koncernredovisning. 

Personal 
Koncernen hade vid 2014 àrs utqánq 142 tillsvidareanställda, varav 72 män och 70 kvinnor. Dessa 
fördelar sig pà 36 tjänstemän och 106 kollektivanställda 

Moderföretag 

Verksamhet 
Bolaget har till föremal för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter för att till självkostnadspris 
tillhandaháìla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Vidare ska bolaget inom Ludvika 
kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta industri- och näringsfastigheter med lokaler för 
smàindustri och tjänsteföretag. Bolaget ska även som moderbolag äga och förvalta aktier i 
kommunens helägda fastighetsbolag. 

De kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. Kommunallagen och 8 kap. 3 c § Kommunallagen ska 
tillämpas av bolaget. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som balaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas at ägaren/i ägarens ställe. 

Ändarnàlet 
Ändarnálet med bolagets verksamhet är att erbjuda lokaler för kommunens samtliga verksamheter. 
Bolaget ska därutöver främja näringslivet i kommunen genom att aktivt medverka till att dess lokal- och 
markbehov tillgodoses samt att medverka till att öka företagandet och antalet arbetstillfällen. Bolaget 
ska även verka för effektivitet och samordning med dotterbolag samt med kommunens nämnder och 
förvaltningar. 

Värdegrunder 
vara värdegrunder ska genomsyra várt dagliga arbete. Värdegrunderna är en kompass i vàrt sätt att 
bemöta varandra, vara kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkanspartners. Vara I 
värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden Trygghet, Effektivitet och Affärsmässighet. A 
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Vision - Det bästa fastighetsbolaget 
Ledstjärnan i kontakterna med vara kunder. Vi är en tillgänglig och engagerad serviceorganisation som 
med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar lokaler. 

Förvaltningsavtal 
Ludvika Kommunfastigheter AB har sedan 2014-01-01 ett förvaltningsavtal med Ludvika kommun. 
I förvaltningsavtalet inqár ansvar för drift och underháll av merparten av kommunens ägda och inhyrda 
fastigheter. För detta utqár en fast ersättning, vilken indexregleras samt justeras med tillkommande 
eller avqáende ytor. Som en tilläggstjänst säljer Ludvika Kommunfastigheter AB lokalvárd och intern 
service till de kommunala förvaltningarna. 

Nyproduktion 
Ludvika kommun finansierar via investeringar de förändringar, ombyggnader och nyproduktion som 
sker inom sitt fastìqhetsbestànd. 
Ludvika kommunfastigheter AB utför pá uppdrag projektering, byggledning och kontroll för dessa 
projekt. 

Personal 
Ludvika kommunfastigheter hade vid 2014 árs utqànq 95 tillsvidareanställda, varav 41 män och 54 
kvinnor. Dessa fördelar sig pà 15 tjänstemän och 80 kollektivanställda. 
Könsfördelningen pà tjänstemannasidan är 7 män och 8 kvinnor. Pa kollektivsidan 34 män och 46 
kvinnor. Ledningsgruppen bestár av fem personer varav fyra är män. 

Ledningsgrupp 
Ulf Rosenqvist, vd 
Jan Hedberg, byggchef 
Lars Thoréus, förvaltningschef 
Anette Lindberg, administrativ chef 
Hans Gustavsson, marknadschef 

Styrelse 
Fran och med àrsstärnrnan 2014-06-02. 

Styrelseledamöter : 
- Ingvar Henriksson (s) ordförande 
- Lennart Myrman (s) vice ordförand 
- Sören Grandelius (s) 
- Conny Brinqás (v) 
- Torbjörn Tomtlund (m) 
- Kurt Josefsson (-) 
- Arbetstagarrepresentanter: Magnus Svensson (Vision), Leila Svedin (Kommunal) 

Styrelsesuppleanter : 
- Ivan Eriksson (s) 
- Anders Hammarbäck (s) 
- Anders Lindström (s) 
- Marlene Otterborn (s) 
- Gaby Back (m) 
- Torbjörn Aker (m) 
- Asa Wikberg (mp) 
- Arbetstagarrepresentanter: David Helsing (Vision), Gun Liljedahl (Kommunal) 

Väsentliga händelser under räkenskapsáret samt efter räkenskapsárets utgang 

Koncern 

LudvikaHem AB 
LudvikaHem AB har ett positivt resultat, vilket bi a har pàverkats av det láqa ränteläget. Även 
överqànqen till de nya redovisningsreglerna har páverkat bolaget positivt da merparten av 
underhállsarbetet blivit en ny komponent. Under 2014 har det tredje huset i kvarteret Freja pàbörjats 
och inflyttning beräknas bli under sommaren 2015. ~ 
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Tryggheten KB 
Behovet av fier förskoleavdelningar har de senaste áren ökat konstant i Ludvika. 
Vid ársskiftet 2013/2014 fanns ett akut behov av sex nya avdelningar vilka för stunden inrymdes i 
provisoriska moduler och andra tillfälliga lösningar. 
Da Landstinget Dalarna tidigare lämnat fastigheten Solsidan 24 i Ludvika fanns där förslag pà en yta 
som motsvarade behovet för sex nya avdelningar. 
Eftersom kommunen sedan tidigare fanns inhyrd i samma fastighet med avdelningar för särskilt 
boende uppkom här samordningsvinster för bland annat storkök, fastighetsskötsel samt lokalvàrd. 
Kalkyler för ränta, amorteringar samt drift och underhàllskostnader visade tydligt att ett ägande av 
fastigheten var till fördel jämfört med att fortsätta hyra av dávarande fastighetsägare. Med anledning ali 
detta inleddes förhandlingar om köp och fastigheten förvärvades fran och med 2014-01-31. 
I samband med överlátelsen löste Landstinget Dalarna ut sig ur det hyresavtal som gällde för tidigare 
várdcentralen i byggnaden. Därefter pàbörjades ombyggnad av lokalerna till sex förskoleavdelningar 
vilka färdigställdes för inflyttning 2015-02-01. Fastigheten ägs av Tryggheten I Ludvika Fastigheter KB. 
Ett kommanditbolag som ägs av Ludvika Kommunfastigheter AB. 

Brunnsvik 
Under heia 2014 har en diskussion och debatt páqátt kring ett kommunalt övertagande av Brunnsviks 
fd folkhögskola norr om Ludvika. 
Kommunfullmäktige ställde sig 2015-02-16 positiva till ett förvärv och Ludvika Kommunfastigheter AB 
beslutade pá bolagsstämma 2015-03-11 aU köpa fastigheterna. 
Brunnsvik överlàts fran LO till Ludvika Kommunfastigheter AB under april 2015 och kommer ägas av 
eU dotterbolag i fastighetskoncernen. 

Moderbo/ag 

Förutom det nya förvaltningsavtalet med Ludvika Kommun samt förvärvet av Tryggheten i Ludvika 
Fastigheter KB har inga väsentliga händelser inträffat under 2014. 

Inga andra kända händelser förutom övertagandet av fastigheterna i Brunnsvik finns att notera för 
2015. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Moderbo/ag 

Det nya förvaltningsavtalet mellan Ludvika kommunfastigheter AB och Ludvika kommun har medfört 
att intäkterna minskat men även aU fastighetskostnader minskat, da det from 2014 inte är hyresavtal 
mellan ovanstáende parter utan ett förvaltningsavtal. 

Utdelningen fran kommanditbolaget Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB har páverkats av lösen av ett 
langt hyresavtal med Landstinget med 3,4 Mkr, vilket páverkat bolagets resultat under 2014. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncern 

En positiv befolkningsutveckling har páverkat var uthyrningsgrad i doUerbolaget LudvikaHem AB. 
Vakansgraden har inte ökat samtidigt som bolaget har nyproducerat bostäder. 

Den finansiella risken utgör en osäkerhet, till exempel i form av oväntade räntehöjningar över 
marknadens förväntningar. I doUerbolaget LudvikaHem AB som har den största lánestocken har vi 
med hjälp av derivat säkerställt aU denna kostnadsstegring minskas och förskjuts pá framtiden. En 
ökning av ränteniván pà 1 % skulle medföra ökade kostnader pá 1,2 Mkr för 2015 i koncernen. 

Kraftigt stigande el- och värmepriser utgör ocksá en risk inom koncernen, da dessa är nàqra av de 
största kostnadsposterna i resultaträkningen. För aU minimera dessa risker har vi bundit elpriset 
genom avtal tom 2017-12-31. Vi har även bundit priset för fjärrvärme tom 2016-12-31 genom avtal. Vi~ 
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en ökning av vakanser ligger dock fasta kostnader för el och fjärrvärme kvar och páverkar resultatet 
negativt. 

Moderbolag 

Verksamheten förväntas bedrivas pá likartat sätt. Om förändring sker av kommunens 
fastiqhetsbestànd eller behov av lokaler kommer det páverka förvaltningsavtalet. 

Vi bedömer inte att vi har náqra större risker i bolaget med hänsyn till avtalet med Ludvika kommun. 
Vakanser i bolaget páverkar inte bolaget i náqon större utsträckning. 

Ekonomisk översikt 

Koncern 
2012-12-31 

2014-12-31 2013-12-31 (6 mim) 
Hyresintäkter 333387 354450 105683 
Resultat efter finansiella poster 24752 8896 2725 
Balansomslutning 992790 921769 851 083 
Eget kapital 81855 61 181 53983 
Soliditet 8,2 6,6 6,3 

Moderföretag 
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

Hyresintäkter 136920 168794 9384 8971 7540 
Resultat efter finansiella poster 4410 -940 212 916 250 
Balansomslutning 235244 197821 147138 100160 101 280 
Eget kapital 54544 50135 51075 8964 8001 
Soliditet 23,2 25,3 34,7 8,9 7,9 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 
Styrelsen och verkställande direktören föreslár att till förfogande stàende vinstmedel, 9 658 305 kronor, 
disponeras enligt följande: 

Be/opp i SEK 
Balanseras i ny räkning 
Summa 

9658305 
9658305 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bOkslutskommentarer~ 
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Resultaträkning - koncernen 
Belopp i KSEK Not 2014-01-01- 2013-01-01- 

2014-12-31 2013-12-31 

Röre/sens intäkter 
Hyresi ntäkter 1 333387 354450 
Övriga rörelseintäkter 2 36131 57317 

369518 411 767 

Röre/sens kostnader 
Fastighetskostnader 3 -172 643 -206183 
Övriga externa kostnader 4,6 -52373 -85196 
Personalkostnader 7 -69722 -63840 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgangar 8 -30152 -27947 
Övriga rörelsekostnader -2 
Rörelseresultat 44628 28599 

Resu/tat fran finansiella poster 
Resultat fran värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgangar 8 8 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 1066 1 320 
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -20950 -21 031 
Resultat före skatt 24752 8896 

Skatt pá árets resultat 11 -4078 -1 698 
Arets resultat 20674 7198 

Ji 
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Balansräkning - koncernen 
Belapp i KSEK Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgangar 

Materiella an/äggningstillgangar 
Byggnader och mark 12 793549 763113 
Inventarier, verktyg ach installationer 13 5288 6263 
Páqáende nyanläggningar och 
förskatt avseende materiella anläqqninqstillqánqar 14 61027 273 

859864 769649 

Finansiella anläggningstillgangar 
Andra lánqfristiqa värdepappersinnehav 17 153 153 
Andra tánqfristiqa fardringar 18 33577 75862 

33730 76015 

Summa anläggningstillgangar 893594 845664 

Omsättninqsttllqánqar 
Varu/ager m m 
Förnödenheter och törrád 1 898 2163 

1 898 2163 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 8144 5636 
Fordringar hos koncernföretag 90 
Fordran Ludvika Kommun, kancernkonto 27998 50606 
Övriga fordringar 12895 9917 
Förutbetalda kostnader ach upplupna intäkter 19 48213 7640 

97250 73889 

Kassa och bank 20 48 53 

Summa omsättningstillgangar 99196 76105 

SUMMA TILLGANGAR 992790 921 769 
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i KSEK Not 2014-12-31 2013-12-31 

EGET KAPITAL aCH SKULDER 21 

Eget kapital 22 

Aktiekapital 42000 42000 
Reserver 2885 2885 
Balanserat resultat inkl àrets resultat 36970 16296 
Summa eget kapital 81855 61 181 

A vsättningar 
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 23 556 678 
Uppskjuten skaUeskuld 24 10120 1 340 
Negativ goodwill 25 60297 62654 

70973 64672 

Längfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 26 721 415 697738 
Skuld till Ludvika Kommun 27 8160 1 498 

729575 699236 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 42803 28129 
SkaUeskulder 4571 2510 
Övriga kortfristiga skulder 10349 18904 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 52664 47137 

110387 96680 

SUMMA EGET KAPITAL aCH SKULDER 992790 921 769 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

2014-12-31 2013-12-31 
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 
Garantiförbindelse Fastigos garantifond 
Summa 

873 355 
873 355 

ch 



2014-12-31 2013-12-31 

24752 8895 
27673 25999 
52425 34894 
-1 705 -1 087 
50720 33807 
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Kassaflödesanalys - koncern 

Belopp i KSEK 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte inqàr i kassaflödet, m m 

Betald skatt 
Kassaflöde frän den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde trèn förändringar i rörelsekapital 
Ökning( - )/Minskning (+) av varulager 
Ökning( - )/Minskning (+) av rörelsefordringar 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 
Kassaflöde frän den löpande verksamheten 

265 
-45895 
-4127 
963 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av dotterföretag 
Förvärv av materiella anìäqqninqstillánqar 
Förvärv av finansiella anläqqninqstillqánqar 
Avyttring av finansiella aníäqqninqstillqánqar 
Kassaflöde frän investeringsverksamheten 

-26301 
-69899 

-299 
42584 
-53915 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna Ian 
Amortering av láneskulder 
Kassaflöde trän finansieringsverksamheten 

73661 
-43322 
30339 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid ärets början 
Likvida medel vid ärets slut 

-22613 
50659 
28046 

Betalda räntor och erhállen utdelning 

Belopp i KSEK 
Erhállen utdelning 
Erhállen ränta 
Erlagd ränta 

2014-12-31 
8 

1 127 
20299 

Likvida medel 

2014-12-31 
Följande delkomponenter ingar i likvida medel: 
Kassa och bank 
Tillgodohavande pá koncernkonto hos moderföretaget 

48 
27998 
28046 

Ovanstáende poster har klassificerats som likvida medel med utqànqspunkten att: 
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
De kan lätt omvandlas till kassamedel. / 
De har en löptid om högst 3 mánader fràn anSkaffningstidPunkten~ 
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-1 237 
-18069 
28617 
43118 

-55720 
-81 

-55801 

39232 
-3023 
36209 

23526 
27133 
50659 

2013-12-31 
6 

1 221 
20545 

2013-12-31 

53 
50606 
50659 
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Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 

Justering för poster som inte ingar i kassaflödet mm 

Upplösning av negativ goodwill 
Avskrivningar 
Rearesultat försäljning av anläqqninqstillqánqar 
Avsättningar/fordringar avseende pensioner 

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto llkvldpáverkan 

Förvärvade til/gangar och skulder samt eget kapital 
fran tidigare innehav vid succesiva förvärv: 
Materiella anläqqninqstillqánqar 
Rörelsefordringar 
Likvida medel 
Summa tillqànqar 

Lánqfristiqa avsättningar 
Rörelseskulder 
Summa skulder och avsättningar 

Köpeskilling 
Utbetald köpeskilling 
Avqár: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 
Páverkan pá likvida medel 

10(34) 

2014-12-31 2013-12-31 

-2357 -2357 
30152 27947 

2 
-122 407 

27673 25999 

2014-12-31 2013-12-31 

50468 
74 

3724 
54266 

8468 
15773 
24241 

30025 
30025 
-3724 
26301 
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Resultaträkning - moderföretag 
Be/opp i KSEK Not 2014-01-01- 2013-01-01- 

2014-12-31 2013-12-31 

Rörelsens intäkter 
Hyresintäkter 136920 168794 
Övriga rörelseintäkter 2 31598 48817 

168518 217611 

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader 3 -69494 -90978 
Övriga externa kostnader 4,6 -52375 -85216 
Personalkostnader 7 -44237 -38918 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgängar 8 -2066 -1 943 
Övriga rörelsekostnader -2 
Rörelseresultat 346 554 

Resultat trén finansiella poster 
Resultat frän andelar i koncernföretag 5 5315 
Resultat frän övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgängar 2 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 807 904 
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -2060 -2398 
Resultat före skatt 4410 -940 

Skatt pá árets resultat 11 
Arets resultat 4410 -940 
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Balansräkning - modeñöretag 
Belopp i KSEK Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGANGAR 
Anläggningstillgângar 
Materiella an/äggningstillglmgar 
Byggnader och mark 12 25265 26297 
Inventarier, verktyg och installationer 13 4367 4947 
Páqàende nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläqqninqstillqánqar 14 908 

30540 31244 

Finansiella an/äggningstillgängar 
Andelar i koncernföretag 15 70340 35000 
Fordringar hos koncernföretag 16 36829 
Andra lànqfristiqa värdepappersinnehav 17 40 40 
Andra lánqfristiqa fordringar 18 33108 75443 

140317 110483 

Summa anläggningstillgängar 170857 141 727 

Omsättningstillgângar 
Varu/ager m m 
Rávaror och förnödenheter 770 955 

770 955 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 6922 4869 
Fordringar hos koncernföretag 877 
Fordran Ludvika kommun koncernkonto 34803 
Övriga fordringar 7382 8794 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 48433 6670 

63614 55136 

Kassa och bank 20 3 3 

Summa omsättningstillgängar 64387 56094 

SUMMA TILLGANGAR 235244 197821 
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Balansräkning - moderföretag 
Belopp i KSEK Not 2014-12-31 2013-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 

Eget kapital 22 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (420000 aktier) 42000 42000 
Reservfond 2885 2885 

44885 44885 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 5249 6190 
Arets resultat 4410 -940 

9659 5250 

Summa eget kapital 54544 50135 

A vsättningar 
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 23 556 678 

556 678 

Umgfristiga sku/der 
Övriga skulder till kreditinstitut 26 122415 98738 
Skuld till Ludvika Kommun 27 6388 

128803 98738 

Kortfristiga sku/der 
Leverantörsskulder 18026 13965 
Skulder till koncernföretag 139 
SkaUeskulder 668 238 
Övriga kortfristiga skulder 9008 17622 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 23500 16445 

51 341 48270 

SUMMA EGET KAPITAL aCH SKULDER 235244 197821 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
2014-12-31 2013-12-31 

Stä/lda panter och säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 
Garantiförbindelse Fastigos garantifond 
Summa 

549 13 lJ{ 549 



Ludvika kommunfastigheter AB 
556049-7140 

14(34) 

Kassaflödesanalys - moderföretag 

Be/opp i KSEK 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte inqár i kassaflödet, m m 

2014-12-31 2013-12-31 

4410 -941 
-3371 2352 

1 039 1 411 
430 249 

1469 1660 
Betald skatt 
Kassaflöde fran den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaf/öde trim förändringar i röre/sekapita/ 
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 
Ökning( - )/Minskning (+) av rörelsefordringar 
Ökning( + )/Minskning (-) av rörelseskulder 
Kassaflöde fran den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella antäqqninqstillánqar 
Förvärv av finansiella anläqqninqstillqánqar 
Avyttring av finansiella anläqqninqstillqánqar 
Kassaflöde fran investeringsverksamheten 

185 -850 
-43281 -18947 
2641 44002 

-38986 25865 

-1 362 -9623 
-30025 -40 
42335 
10948 -9663 

73387 10000 
-43323 -3023 
-36829 
-6765 6977 

-34803 23179 
34806 11 627 

3 34806 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna Ian 
Amortering av láneskulder 
Ökning av langfristig ford ran 
Kassaflöde fran finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid árets början 
Likvida medel vid árets slut 

Betalda räntor och erhállen utdelning 

Be/opp i KSEK 
Erhállen utdelning 
Erhállen ränta 
Erlagd ränta 

2014-12-31 
2 

807 
2106 

2013-12-31 

904 
904 

Likvida medel 

2014-12-31 2013-12-31 
Fö/jande de/komponenter ingar i /ikvida mede/: 
Kassa och bank 
Tillgodohavande pá koncernkonto hos moderföretaget 

3 3 
34803 

3 34806 

Ovanstáende poster har klassificerats som likvida medel med utqánqspunkten att: 
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
De kan lätt omvandlas till kassamedel. 1. [\. / 
De har en löptid om högst 3 rnànader fran anskaffningstidPunkte)1 
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Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 

Justering för poster som inte ingär i kassaflödet mm 

Avskrivningar 
Rearesultat försäljning av anläqqninqstillqánqar 
Avsättningar/fordringar avseende pensioner 
Resultat i kommanditbolag 

2014-12-31 

2014-12-31 
2066 

-122 
-5315 
-3371 

15(34) 

2013-12-31 

2013-12-31 
1943 

2 
407 

235~ 
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Re~ovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i kkr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och för första aret ocksà enligt 
Bokföringsnämndens allmänna rád BFNAR 2012: 1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan 
under avsnittet Redovisningsprinciper i moderföretaget. 

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

Materiella an/äggningstillgangar 

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

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller tillqánqskriteriet räknas in i tillqánqens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underháll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

A vskrivningar 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella an/äggningstillgEmgar: Ar 

-Markanläggningar 
-Inventarier, verktyg och installationer 
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För vissa av de materiella anläggningstillgangarna har skillnaden i förbrukningen av betydande 
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillqánqar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs 
av separat. 

Byggnaderna bestár aveU antal komponenter med olika nyUjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker pà komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som 
obegränsad. Byggnaderna bestàr av fiera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

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

Ar 
Stomme, grund 
Fasad, tak 
Värme, sanitet 
El 
Hiss 
Ventilation 
Invändig renovering 
Larm 
Restpost 

80-100 
20-50 

40 
40 
40 
30 

10-20 
10-20 

50 

Leasing - /eastagare 
Leasing klassificeras i koncernredovisningen som operationeIl leasing. 

Operationella /easingavta/ 
Leasingavgifterna enligt operation ella leasingavtal, inklusive förhöjd förstaqánqshyra men exklusive 
utgifter för tjänster som försäkring och underháll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Leasing - /easegivare 
Leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. EU finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en 
tillgang i alit väsentligt överförs fran leasegivaren till leasetagaren. EU operationeIlt leasingavtal är ett 
leasingavtal som inte är finansiellt. 

Finansiella /easingavta/ 
Vid det första redovisningstillfället redovisas en ford ran motsvarande neUoinvesteringen i 
leasingavtalet. Direkta utgifter som uppkommit i samband med att eU finansiellt leasingsavtal inqátts 
periodiseras över leasingperioden. Efter det första redovisningstillfället fördelas den finansiella intäkten 
sa aU en jämn fördelning erhálls under leasingperioden. 

Operationella /easingavta/ 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter 
för tjänster som försäkring och underhàll, redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden. 

Varu/ager 
Varulagret bestár av bränsle och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
neUoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in 
först ut- principen. I anskaffningSvärdet~.nR!fförutom utgifter för inköp även utgifter för aU bringa 
varorna till deras aktuella plats och SkiC~, 
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Finansiella tillgangar och skulder 
Finansiella tillqánqar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade 
utifrán anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Redavisning i ach barttagande fran balansräkningen 
En finansiell tillgang eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkar. En finansiell tillgang tas bort fran balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet fran tillqànqen har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de 
risker ach fördelar som är förknippade med innehavet i alit väsentligt överförts till annan part och 
företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillqánqen. En finansiell skuld tas bort fran 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgangar 
Finansiella tillqànqar värderas vid första redavisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillqánçen, 

Finansiella omsättninqstdlqánqar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet ach nettaförsäljningsvärdet pà balansdagen. 

Kundfardringar och övriga fordringar som utgör ornsättninqstillqánqar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgangar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillqánqar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses 
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning inga i en värdepappersportfölj och 
värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av Ian korrigerar lánets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. 

Säkringsredavisning 
Säkringsredovisning tillämpas endast da det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mal för riskhantering. Dessutom krävs 
att säkrinqsförhàllandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vii ken säkringen har 
identifierats samt att säkrinqsförhàllandet och företagets mal för riskhantering och 
riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen inqàs. 

Säkring av ränterisk 
Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar pá skulder värderas till nettot av 
upplupen fordran pá rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden redovisas som 
räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den ekonomiska innebörden av 
säkringen och skulden är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en fast 
marknadsränta när säkrinqsförhállandet inleddes. 

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

Ersättníngar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget náqra framtida 
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att antingen 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande, eller ~ 
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b) lämna ersäUningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avqànq. 
ErsäUningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen 
och inte har nàqon realistisk möjlighet att annullera planen. 

Skatt 
SkaU pá àrets resultat i resultaträkningen bestár av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskaU för innevarande räkenskapsár som avser árets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsàrs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskaU 
för skaUepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsàr till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skaUeskuld redovisas för alla skaUepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära 
skillnader som härrör fran första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skaUefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten aU i framtiden använda skaUemässiga 
underskoUsavdrag. Värderingen baseras pá hur det redovisade värdet för motsvarande tillqánq eller 
skuld förväntas átervinnas respektive regleras. Beloppen baseras pá de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 
Uppskjutna skaUefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att àtervinnas 
baserat pá innevarande och framtida skaUepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. 

I koncernbalansräkningen delas obeskaUade reserver upp pá uppskjuten skatt och eget kapital. 

Ansvarsförbindelser 
En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns: 
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer 
aU bekräftas aven eller fiera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger in om företagets 
kontroll, inträffar eller uteblir, eller 

- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsäUning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

Offentliga bidrag 
EU offentligt bidrag som inte är förknippat med krav pà framtida prestation redovisas som intäkt när 
villkoren för aU fa bidraget uppfyllts. EU offentligt bidrag som är förenat med krav pá framtida prestation 
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tag its emot innan villkoren för att 
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgangar 
Offentliga bidrag relaterade till tillqànqar redovisas i balansräkningen genom aU bidraget reducerar 
tillqànqens redovisade värde. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med BFNAR 2012: 1 

Dotterföretag 
DoUerföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 
eller pá annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt aU 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhálla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger pá enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 
per den tidpunkt da förvärvaren far bestämmande inflytande. Fran och med denna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillqánqar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda doUerföretag. 

Anskaffningsvärdet för doUerföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten ~~. 
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erlagda tillgängar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med nägra undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgängar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Frän och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgängar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Negativ goodwill 
Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag understiger 
det i förvärvsanalysen fastställda värdet pá det förvärvade företagets identifierbara nettotillgängar. 

Avser uppkommen negativ goodwill framtida kostnader eller framtida förluster, redovisas negativ 
goodwill som en avsättning i balansräkningen och upplöses i takt med att kostnaderna (förlusterna) 
uppstàr. Uppkommer negativ goodwill istället pà grund av andra orsaker redovisas negativ goodwill 
som en avsättning i balansräkningen till den del den inte överstiger verkligt värde pá förvärvade 
identifierbara icke-monetära tillgängar. Den del som överstiger detta värde intäktsförs omedelbart. Den 
del av negativ goodwill som inte överstiger verkligt värde pà förvärvade identifierbara icke-monetära 
tillgängar intäktsförs pà ett systematiskt sätt över en period som beräknas som kvarvarande vägd 
genomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade identifierbara tillgängarna som är avskrivningsbara. 

Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Ludvika Kommun, org nr 212000-2270. 

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 31 % av inköpen och 35% av 
försäljningen till Ludvika Kommun. 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 15% av inköpen och 2% av 
Iörsäljninqen mot dottertöretage~ 
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Noter 

Not 1 Hyresintäkter 

Koncern 
Hyresintäkter, brutto 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

2014-01-01- 2013-01-01- 
2014-12-31 2013-12-31 

220555 187634 
123687 176770 

7347 7163 
351 589 371 567 

-5809 -6034 
-3407 -2239 
-1 549 -1 746 

-10765 -10019 

-3409 -3695 
-562 -891 
-25 -29 

-3996 -4615 

-3441 -2483 
333387 354450 

Avgar outhyrda objekt 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

A vqër hyresrabatter 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Avgar hyror egna objekt 
Summa hyresintäkter, netto 

Moderföretag 
Hyresintäkter, brutto 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

28003 3676 
109362 165212 

1 187 1 233 
138552 170121 

-493 -341 
-309 -80 
-716 -786 

-1 518 -1 207 

-73 -34 
-40 -86 
-1 

-114 -120 

136920 168794 

Avgar outhyrda objekt 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Avgar hyresrabatter 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Summa hyresintäkter, netto 

Byggnader som är tagna ur förvaltningen och är i s.k. malpáse redovisas varken som hyresintäkter 
eller som outhyrda objekt. Däremot har dessa byggnader vissa kostnader som inqár i rörelsens 
kostnader. Moderföretagets siffror är nettoredovisade .. J~ 
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Not 2 Övriga rörelseintäkter 
2014-01-01- 2013-01-01- 
2014-12-31 2013-12-31 

Koncern 
Ersättningar och intäkter fran hyresgäster 5852 6177 
Externt salda tjänster 23378 22951 
Fakturerade kostnader 3172 24869 
Övrigt 1 372 963 
Upplösning negativ goodwill 2357 2357 
Summa 36131 57317 

Moderföretag 
Ersättningar och intäkter fran hyresgäster 307 264 
Externt salda tjänster 27936 23568 
Fakturerade kostnader 2846 24581 
Övrigt 509 404 
Summa 31598 48817 

Not 3 Fastighetskostnader 
2014-01-01- 2013-01-01- 
2014-12-31 2013-12-31 

Koncern 
Fastighetsskötsel exkl personalkostnader 17723 20897 
Reparationer 25521 36853 
Taxebundna kostnader 87128 93610 
Underháll 37586 50310 
F astighetsskatt 3209 3265 
Riskkostnader, försäkringsärenden 1476 1 248 
Summa 172 643 206183 

Moderföretag 
Fastighetsskötsel exkl personalkostnader 13843 14764 
Reparationer 11 094 18157 
Taxebundna kostnader 38125 45751 
Underháll 6347 12220 
Fastighetsskatt 85 86 
Summa 69494 909~ 
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Not 4 OperationeIl leasing - leasetagare 
2014-01-01- 
2014-12-31 
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2013-01-01- 
2013-12-31 

Koncern 
Framtida minimileasingavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal 
Inom ett ár 
Mellan ett och fem àr 

Räkenskapsárets leasingkostnader exklusive lokalhyror 

Moderföretag 
Framtida minimileasingavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal 
Inom ett ár 
Mellan ett och fem ár 

Räkenskapsárets leasingkostnader exklusive lokalhyror 

Not 5 Resultat fran andelar i koncernföretag 

1528 

1642 

1 316 

2014-01-01- 
2014-12-31 

555 
973 

736 
1 132 
1 868 

1 272 

332 
591 

410 
874 

923 1 284 

808 

2013-01-01- 
2013-12-31 

Resultat fran dotterföretag 

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

Koncern 
KPMGAB 
Revisionsarvode 
Andra uppdrag 
Biträde lekmannarevisorer 

Lekmannarevisorer 
Granskningsuppdrag 
Summa 

Moderföretag 
KPMGAB 
Revisionsarvode 
Andra uppdrag 
Biträde lekmannarevisorer 

Lekmannarevisorer 
Granskningsuppdrag 
Summa 

5315 
5315 

2014-01-01- 2013-01-01- 
2014-12-31 2013-12-31 

145 128 
267 188 
86 19 

16 16 
514 351 

45 
207 
5 

59 
177 

8 _____ 8 ! 2:# 265 
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Not 7 Anställda och personalkostnader 

Mede/anta/et anstä/lda 

Moderföretag 
Män 
Kvinnor 
Totalt i moderföretaget 

2014-01-01- 2013-01-01- 
2014-12-31 2013-12-31 

43 34 
57 49 
100 83 

33 31 
17 16 
50 47 

150 130 

Dotterföretag 
Män 
Kvinnor 
Totalt i dotterföretag 
Koncernen totalt 

Könsförde/ning i företags/edningen 

Moderföretag 
Styrelsen 
Övriga ledande befattningshavare 

2014-12-31 2013-12-31 
Andel Andel 

kvinnor i % kvinnor i % 

28 11 
33 20 

32 14 
20 20 

Koncern 
Styrelsen 
Övriga ledande befattningshavare 

Löner, andra ersättningar och socia/a kostnader 

Dotterföretag 
Styrelse och VD 
Övriga anställda 
Summa 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt) 

2014-01-01- 2013-01-01- 
2014-12-31 2013-12-31 

1 067 862 
30321 27136 
31 388 27998 
11 804 10223 
2073 1642 

115 350 
16763 15895 
16878 16245 
6065 6230 
1 136 1 232 

1 182 1 212 
47084 43031 
48266 44243 
17869 16453 
3209 2874 

Moderföretag 
Styrelse och VD 
Övriga anställda 
Summa 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt) 1) 

Koncern 
Styrelse och VD 
Övriga anställda 
Summa 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt) 2) 

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 225 tkr (fg ár 41 tkr) företagets verkställande direktör. 
VD, Ulf Rosenqvist, har tjänstepensionsrätt enligt ITP-planen. Vid uppsägning fran företagets sida har 
VD rätt till avqánqsvederlaq motsvarande 12 mánadslöner ~ 
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För styrelsen Finns inga avtal om pensioner. 

2) Av koncernens pensionskostnader avser 225 tkr (fg ár 224 tkr) företagets verkställande direktör. 

Not 8 Avskrivningar av materiella anläggningstillgangar 
2014-01-01- 
2014-12-31 

2013-01-01- 
2013-12-31 

Koncern 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 

28367 
1 785 

26226 
1 721 

30152 27947 

Moderföretag 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 

1 032 
1 034 

988 
955 

2066 1 943 

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
2014-01-01- 
2014-12-31 

2013-01-01- 
2013-12-31 

Koncern 
Ränteintäkter fran bank 
Ränteintäkter, övriga 

98 
968 

358 
962 

1 066 1 320 

Moderföretag 
Ränteintäkter fran bank 
Ränteintäkter, koncernföretag 
Ränteintäkter, övriga 

68 
60 

679 

279 

625 
807 904 

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncern 
Räntekostnader för lánqfristiqa skulder 
Räntekostnader, swappar 
Räntedel av pensionsskuld 
Räntekostnader, övriga 
Borgensavgift 

2014-01-01- 2013-01-01- 
2014-12-31 2013-12-31 

10096 12631 
9516 7013 

183 
141 35 

1 197 1 169 
20950 21 031 

1 935 2185 
183 

125 30 
2060 

23~ 

Moderföretag 
Räntekostnader för lánqfristiqa skulder 
Räntedel av pensionsskuld 
Räntekostnader, övriga 
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Not 11 Skatt pá árets resultat 
Procent 

Koncern 
Resultat för skatt 
Skatt enligt gällande skattesats 22 % 
Ej avdragsgilla kostnader 
Justering skattemässiga avskrivningar byggnader 
Finansieilleasing 
Resultat i kommanditbolag 
Ej skattepliktiga intäkter 
Skatt pá temporära skillnader 
Avskrivning balanslánepost 
Avskrivning negativ goodwill utan skatteeffekt 
Koncernmässiga avskrivningar 
Aktivering av underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 
Redovisad effektiv skatt 

Moderbolag 
Resultat före skatt 
Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Justering skattemässiga avskrivningar byggnader 
Finansiell leasing 
Resultat i kommanditbolag 
Ej skattepliktiga intäkter 
Aktivering av underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 
Redovisad effektiv skatt 

22% 

Not 12 Byggnader och mark 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 
-Förvärv av dotterföretag 
-Omklassificeringar 
-Kostnadsförda aktiveringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid árets början 
-Förvärv av dotterföretag 
-Omklassificeringar 
-Arets avskrivning enligt plan 

Ackumulerade uppskrivningar: 
-Vid árets början 
-Arets avskrivning enligt plan pà uppskrivet belopp 

Ackumulerade nedskrivningar: 
-Vid árets början 
-Arets nedskrivningar 
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2014-12-31 2013-12-31 

24752 8896 
-5445 -1 957 

-97 -84 
-863 -1 075 
-517 
-58 

1 1 
810 1 002 
80 80 

519 519 
133 

-184 
1 359 
-4078 -1698 

4410 
-970 
-46 
137 
-517 
36 

1 

-940 
207 
-32 
8 

-184 
1 359 

2014-12-31 2013-12-31 

1155074 1 075099 
60199 
8336 80553 

-578 
1 223609 1155074 

-431 707 -406250 
-9714 

3 
-27582 -25460 

-469003 -431 707 

41 112 42062 
-950 -950 

40162 41 112 

-1 366 -1 551 
147 185 

/ 

-1 219 -136~ 



34973 32807 
2166 

34973 34973 

-7310 -6138 
-1 179 -1 172 

-8489 -7310 
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Redovisat värde vid árets slut 793549 

Varav mark 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Acumulerade uppskrivningar 
Redovisat värde vid árets slut 

55050 
29211 
84261 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 
-Omklassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid árets början 
-Arets avskrivning enligt plan 

Ackumulerade uppskrivningar: 

Ackumulerade nedskrivningar: 
-Vid árets början 
-Arets nedskrivningar 

-1 366 
147 

-1 219 
Redovisat värde vid árets slut 25265 

Varav mark 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Redovisat värde vid àrets slut 
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763113 

53616 
29211 
82827 

-1 551 
185 

-1 366 
26297 

393 393 
393 393 

Anskaffningsvärdet i dotterföretag har minskat med ett offentligt bidrag fran Boverket pá 275 000 kr 
som erhölls ár 2014 

Information om verkligt värde pá förvaltningsfastigheter 2014-12-31 2013-12-31 
Koncern 
Ackumulerade verkliga värden 
Vid árets början 
Vid àrets slut 

1 409000 
1 520783 

Moderföretag 
Ackumulerade verkliga värden 
Vid àrets slut 27783 

1 309000 
1 409000 

Värderingen per 2014-12-31, har gjorts i en av företagets Datscha AB utvecklad modell som ger 
möjlighet att analysera den svenska fastighetsmarknaden. Vid jämförelse med marknadsvärdering vid 
konventionella metoder och kalkylmodeller far en värdering via Datschas modell anses vara mer 
översiktlig och medföra en nàqot större osäkerhetsmarginal. Värderingen görs för aU bedöma 
eventuella nedskrivningsbehov. Värderingsmodellen bygger pà varje fastighets förväntade kassaflöde 
under 10 ár samt eU beräknat restvärde vid kalkylperioden slut. Kassaflödesberäkningen baseras pà 
2015 àrs utqáende hyror. Hyresbortfall, drift- och underhállskostnader samt direktavkastningskrav och 
kalkylräntor fran den marknadsinformation vilken är ortsspecifik, finns som schabion i kalkylmodellen 
och är hämtad f~~n(\~stighetskonsultbolaget Newsec Advice. Ingen värdering gjordes per 2013-12-31 
för mOderbOlageJ \ 



Ludvika kommunfastigheter AB 
556049-7140 

28(34) 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid àrets början 
-Nyanskaffningar 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Omklassificeringar 

2014-12-31 2013-12-31 

18975 17790 
810 846 
-47 

339 
19738 18975 

-12713 -10 989 
47 

-1 784 -1 723 
-14450 -12712 
5288 6263 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid árets början 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid àrets slut 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 
-Nyanskaffningar 
-Avyttringar och utrangeringar 

9359 8864 
454 495 
-47 

9766 9359 

-4412 -3457 
47 

-1 034 -955 
-5399 -4412 
4367 4947 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid àrets början 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid árets slut 

Not 14 Pagaende nyanläggningar och förskott materiella 
anläggningstillgangar 

Koncern 
Vid árets början 
Investeringar 
Omklassificeringar 
Redovisat värde vid árets slut 

2014-12-31 2013-12-31 

273 34 070 
60 754 47 098 

-80 895 
61027 273 

1 395 
908 774 

-2169 
908 

Moderföretag 
Vid àrets början 
Investeringar 
Omklassificeri ngar 
Redovisat värde vid arets slut 

Not 15 Andelar i koncernföretag 
2014-12-31 2013-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 
-Inköp 
-Resultat fran dotterföretag 
Redovisat värde vid àrets slut 

35 000 
30 025 
5315 

35 000 

3500:y 70340 
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Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier. 

Dotterföretag / Org nr / Säte 
Antal 

andelar i% 
Redovisat 

värde 
LudvikaHem AB, 556048-2019, Ludvika 
Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, 
969676-4365, Ludvika 

310000 100 35000 

35340 
70340 

Not 16 Fordringar hos koncernföretag 
2014-12-31 2013-12-31 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
- Tillkommande fordringar 
Redovisat värde vid àrets slut 

36829 
36829 

Not 17 Andra lânqfrlstlqa värdepappersinnehav 
2014-12-31 2013-12-31 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid àrets början 
- Tillkommande tillqánqar 
Redovisat värde vid árets slut 

153 110 
43 

153 153 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid àrets början 
-Tillkommande tillqànqar 
Redovisat värde vid árets slut 

40 
40 

40 40 

Not 18 Andra lânqfrtstlqa fordringar 
2014-12-31 2013-12-31 

75862 75824 
299 184 

-42349 
-235 -146 

33577 75862 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid àrets början 
- Tillkommande fordringar 
-Reglerade fordringar 
-Omklassificeringar 
Redovisat värde vid àrets slut 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid àrets början 
- Tillkommande fordringar 
-Reglerade fordringar 
Redovisat värde vid ârets slut 

75443 
14 

-42349 

75443 

7544~ 33108 
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Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2014-12-31 2013-12-31 

Koncern 
Förutbetald ränta, förtidsinlösta ränteswappar 207 
Förutbetald hyra 5827 3993 
Upplupen hyresintäkt 40319 
Övriga poster 2067 3440 

48213 7640 

Moderföretag 
Förutbetald hyra 5827 5339 
Upplupen hyresintäkt 40319 
Övriga poster 2287 1 331 

48433 6670 

Not 20 Kassa och bank 
2014-12-31 2013-12-31 

Koncern 
Kassa och bank 48 53 
Summa 48 53 

Moderföretag 
Kassa och bank 3 3 
Summa 3 3 

Avtalad checkräkningskredit pá koncernkonto uppqár till 25 000 tkr (fg ár 25 000 tkr). Krediten är 
utnyttjad med 6 388 tkr. 

Checkräkningskrediten i moderföretaget uppqár till 15000 tkr (fg àr 15 000 tkr). Krediten är utnyttjad 
med 6 388 tkr. 

Not 21 Eget kapital i lnqánqsbalansräkninq 
Balanserat 

Aktie- Reserv- resultat inkl 
kapital fond èrets resultat 

Koncern 
Enligt fastställd balansräkning 2012-12-31 42000 2885 9098 
Effekter av byte av 
redovisningsprincip 
Justerad inqàende balans efter 
byte av redovisningsprincip 2013-01-01 42000 2885 9098 
Omklassificering finansiell leasing 101 
Kostnadsförda aktiveringar -578 
Avskrivningar pga överqànq 
till komponentavskrivning -2385 
Uppskjuten skatteintäkt 565 
Arets resultat enligt 
fastställd resultaträkning 9495 

Justerad omräknad 
1629~ utqàende balans 2013-12-31 42000 2885 
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Moderföretag 
Enligt fastställd balansräkning 2012-12-31 42000 2885 6190 
Effekter av byte av 
redovisningsprincip 
Justerad inqàende balans efter 
byte av redovisningsprincip 2013-01-01 42000 2885 6190 
Omklassificering finansiell leasing 101 
Avskrivningar pga överqánq 
till komponentavskrivning -395 
Arets resultat -646 

-940 
Justerad omräknad 
utqáende balans 2013-12-31 42000 2885 5250 

Not 22 Eget kapital 

Koncernen 
Vid árets början 
Arets resultat 
Eget kapital 2014-12-31 

Aktie- Fritt eget 
kapital Reserver kapital 

42000 2885 15731 
21239 

42000 2885 36970 

Aktie- Reserv- Fritt eget 
kapital fond kapital 

42000 2885 5249 
4410 

42000 2885 9659 

Moderföretag 
Vid árets början 
Arets resultat 
Eget kapital 2014-12-31 

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
2014-12-31 2013-12-31 

Koncern 
Beräknad pensionsskuld KPA 556 678 

556 678 

Moderföretag 
Beräknad pensionsskuld KPA 556 678 

556 678 

Not 24 Uppskjuten skatt 

Koncern - 2014-12-31 
Uppskjuten 

skattefordran 
Uppskjuten 
skatteskuld Netto 

Mark 
Markanläggning 
Balanslánepost 
Byggnader 
Periodiseringsfonder 
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 

-8153 -8153 
1 146 
982 

-2840 
-1 255 

1 146 
982 

3768 -6608 
-1 255 

5896 -16016 -1012~ 



Ludvika kommunfastigheter AB 
556049-7140 

32(34) 

Koncern - 2013-12-31 
Mark 
Markanläggning 
Balanslánepost 
Byggnader 
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 

Uppskjuten 
skattefordran 

Uppskjuten 
skatteskuld 

-6426 
Netto 
-6426 
1404 
1 061 
2621 

1404 
1 061 
2621 
5086 -6426 -1 340 

Dotterföretagens uppskjutna skatteskuld, 10 120 tkr, hänför sig i till uppskrivningar av byggnader och 
mark, periodiseringsfond och övervärde pá fastighet. 

Utöver redovisad avsättning har dotterföretaget andra temporära skillnader där de uppskjutna 
skattefordringarna inte bedöms kunna utnyttjas i en nära framtid och därför inte bokförts. I den sk 
fastiqhetsfàllan har bolaget 2005 och 2007 redovisat realisationsförluster pá sammantaget 29 271 tkr 
motsvarande ej bokförd uppskjuten skattefordran pá 6 440 tkr. I händelse av att dessa fordringar helt 
eller delvis kan utnyttjas i framtiden kommer intäktsföring att ske när utnyttjande inträffar. 

Den temporära skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde pa av 
moderföretaget direktägda andelar uppgar till: 

Redovisat Skattemässigt Temporär 
Koncernen 2014-12-31 värde värde skillnad 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark 91 717 54657 37060 
Markanläggning 5949 11 160 -5211 
Balanslánepost 4462 -4462 
Byggnader 670438 657527 12911 

768104 727806 40298 

Redovisat Skattemässigt Temporär 
Koncern 2013-12-31 värde värde värde 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark 82434 53223 29211 
Markanläggning 5763 12146 -6383 
Balanslánepost -4824 -4824 
Byggnader 648619 660530 -11 911 

736816 721 075 6093 

Not 25 Negativ goodwill 

Koncern 
Ackumulerad negativ goodwill vid förvärv: 
Vid árets början 
Vid árets slut 

2014-12-31 2013-12-31 

66189 66189 
66189 66189 

-3535 -1 178 
-2357 -2357 
-5892 -3535 

626s4J( 60297 

Ackumulerade upplösningar: 
Vid árets början 
Arets upplösningar - övrig negativ goodwill 
Vid árets slut 

Redovisat värde vid periodens slut 
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Arets upplösningar redovisas pá följande rader i resultaträkningen: 
Övriga rörelseintäkter 2357 2357 

2357 2357 

Not26 Övriga skulder till kreditinstitut 
2014-12-31 2013-12-31 

Koncern 
Förfallotidpunkt, inom ett ár fran balansdagen 709 094 464443 
Förfallotidpunkt, 1-5 àr fran balansdagen 3 036 220 000 
Förfallotidpunkt, senare än fem àr fran balansdagen 9285 13295 

721415 697738 

Moderföretag 
Förfallotidpunkt, inom ett àr fran balansdagen 110 094 85443 
Förfallotidpunkt, 1-5 ár fran balansdagen 3 036 
Förfallotidpunkt, senare än fem àr fran balansdagen 9285 13295 

122415 98738 

Not 27 Skuld till Ludvika Kommun 
2014-12-31 2013-12-31 

Koncern 
Beviljad kreditlimit 25 000 25 000 
Outnyttjad del -18612 -25 000 
Utnyttjat kreditbelopp 6388 

Moderföretag 
Beviljad kreditlimit 15 000 15 000 
Outnyttjad del -8612 -15 000 
Utnyttjat kreditbelopp 6388 

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncern 
Upplupna personalkostnader 
Upplupna räntekostnader 
Förskottsbetalda hyror 
Realiserat resultat, förtidsinlösta ränteswappar 
Övriga poster 

2014-12-31 2013-12-31 

5594 4559 
6948 6267 

17394 16 035 
401 

22728 19875 
52664 47137 

3645 2831 
231 277 

3420 3199 
16204 10 138 
23500 

16~ 

Moderföretag 
Upplupna personalkostnader 
Upplupna räntekostnader 
Förskottsbetalda hyror 
Övriga poster 
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Revisionsberättelse 
Till ârsstärnman i Ludvika kommunfastigheter AB, org. nr 556049-7140 

Rapport om ârsredovisningen och koncernre 
dovisningen 

Vi har utfört en revision av arsredovisningen och koncernredovis 
ningen för Ludvika kommunfastigheter AB för ár 2014. 

Stvrelsens och verkstä/lande direktörens ansvar för ärsredovis 
ningen och koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en arsredovisning som ger en rättvisande bild en 
ligt arsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt arsredovisningslagen, och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en ársredovisninq och koncernredo 
visning som inte inneháller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror pá oegentligheter eller pá fel. 

Revisorns ansvar 

várt ansvar är att uttala oss om ársredovisninqen och koncernre 
dovisningen pâ grundval av var revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppná rimlig säkerhet 
att arsredovisningen och koncernredovisningen inte inneháller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika àtqärder inhämta revisions 
bevis om belopp och annan information i arsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka átqärder som ska ut 
föras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel 
aktigheter i arsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror pá oegentligheter eller pá fel. Vid denna riskbedöm 
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar ársredovisninqen och kon 
cernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut 
forma qranskninqsátçarder som är ändarnálseruiqa med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
ocksà en utvärdering av ändarnálsenliqheten i de redovisnings 
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i ársredovis 
ningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamálsenliqa som grund för vara uttalanden. 

Utta/anden 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen och koncernredovis 
ningen upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för aret enligt 
arsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
ársredovisninqens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att àrsstärnrnan fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver var revision av arsredovisningen och koncernredovis 
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bola gets vinst eller förlust samt styrelsens och verk 
ställande direktörens förvaltning för Ludvika kommunfastigheter 
AB för ár 2014. 

Stvtetsens och verkstä/lande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en 
ligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

värt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dis positioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för 
valtningen pà grundval av var revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för várt uttalande om styrelsens förslag till dispo 
sitioner beträffande bola gets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för várt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
var revision av arsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, átqärder och förhállanden i bolaget 
för att kunna bedöma om náqon styrelseledamot eller verkstäl 
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget Vi har även 
granskat om nàqon styrelseledamot eller verkställande direktö 
ren pá annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, ársre 
dovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamálsenliça som grund för vara uttalanden. 

Utta/anden 
VI tillstyrker att ársstärnrnan disponerar vinsten enligt förslaget I 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsäret. 

Falun den 21 april 2015 

KPMG AB 

.~ Swctlo!!J 
Auktoriserad revisor 



G ranskningsra pport 

Till ârsstämrnan i Ludvika kommunfastigheter AB 

Organisationsnummer 556049-7140 

Undertecknad har gran skat bolagets verksamhet under âr 2014. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Det innebär jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bo 
lagets verksamhet sköts pâ ett ändamâlsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgâtt fran de beslut bolagets 
ägare fattat och har inriktats pâ att granska att besluten verkställts samt att verksamheten hâller 
sig inom de ramar som bolagsordningen anger. 

Under aret har en särskild granskning genomförts om risker. Granskningen har redovisats i en 
separat revisionsrapport som har sänts till bolagets styrelse. 

Undertecknad anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Undertecknad bedömer att bolagets verksamhet skötts pâ ett ändamâlsenligt och fran ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Undertecknad 
finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktö 
ren. 

Ludvika i april 2015 

/lo/?~ 
BOA¡anSSOn 

Av fullmäktige i Ludvika kommun utsedd lekmannarevisor 


