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VD har ordet 

Med fastighetskoncernen Ludvika kommunfastigheter AB viII ägaren Ludvika kommun säkerställa att 
kommunens olika verksamheter alltid har den mest optimala lösningen för sitt lokalbehov. Det ställer 
krav pá oss i koncernen att vara aktiva i var roll och att vi har ett nära samarbete med de kommunala 
förvaltningarna. 

AU kunna leverera ändarnálsenliqa lokaler är en av de främsta frarnqánqsfaktorerna för Ludvika 
kommun när den far fier invánare och ökat behov av bade fier verksamhetslokaler och mer bostäder. 

Underlag för framtiden 
Under 2016 utförde Fasticon Konsult AB en genomlysning av heia fastighetskoncernen vad gäller 
bemanning, nyckeltal, effektivitet och produktivitet. Rapporten är en av fiera viktiga underlag för det 
fortsaUa arbetet med organisationsutveckling. 

Fastighetsöverföringen 
Fastighetsöverföring initierades redan i samband med beslutet om den nya fastighetskoncernen. Med 
överföringen far Ludvika kommunfastigheter AB en bättre total ekonomisk bild av fastiqhetsbestándet, 
och de stora ekonomiska belopp som frigörs kan användas till att átqärda det eftersatta underhàllet, 
Under 2017 kommer överföringen att inledas enligt den fastighetspolicy och de principer för 
överföringen som har utformats under 2016 och antas 2017. Vi viII överlämna välskötta fastigheter till 
kommande generationer! 

Stora och viktiga investeringar 
Under 2016 beslutades att Ludvika kommunfastigheter AB ska bygga och äga den nya grundskolan i 
Marnäs. Investeringen är en tydlig satsning pá barnen och pá framtidens Ludvika. Investeringar inom 
barn- och skolomsorgen är viktiga för utbildningen, för integrationen, för trygghet, trivsel och för en 
ökad tillväxt i kommunen. Det kommer bli en stor dag da skolan invigs till höstterminen 2018. 

Ökat socialt ansvarstagande 
Strategidagarna för styrelserna fran Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB resulterade i 
nya uppdaterade affärsplaner, som bland annat innebär ett ännu tydligare fokus pà socialt arbete och 
sociala insatser. I detta inryms exempelvis att aktivt arbeta med inteqrationsfráqor, praktikplatser, 
sommarjobb, tolkservice, bostöd, olika sponsringsprojekt samt ett omfattande samarbete med den 
lokala hyresgästföreningen. 

Kompetensförsörjning 
Under perioden 2017-2027 gar en stor andel medarbetare i álderspension, vilket gör att vi kommer att 
behöva nyrekrytera en ny medarbetare i stort seU varannan manad under de närmaste tio àren. För aU 
Iyckas med detta är Pian för kompetensförsörjning antagen. 

Ny Bobutik och kundmottagning 
Under aret byggdes var nya Bobutik. AU vi i början av 2017 har kunnat fiytta ihop heia var 
administrativa personal pá samma adress gör aU vi kan leverera ännu bättre service till dem som 
besöker várt kontor, effektivisera en hel del av vara rutiner och pá sa vis sänka vara kostnader. En 
ökad vi-känsla bland alla medarbetare är ytterligare ett positivt resultat av projektet. 

Duktiga och kunniga medarbetare 
Utvecklingen har aldrig gaU sa fort som idag, och farten kommer bara att öka. Det känns bade 
spännande och roligt att fa vara en del av det komplexa och samhällsnyttiga arbete som 
fastighetskoncernen bed river. 

Jag viii tacka alla medarbetare som dagligen gör eU fantastiskt arbete. Tack vare detta blev 2016 
ytterligare eU Iyckat ár i var utveckling med ännu bäUre ekonomi, en alit bäUre verksamhet och fier 
nöjda kunder. Stort tack! 

Ulf Rosenqvist 
Vd, Ludvika kommunfastigheter AB 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Ludvika kommunfastigheter AB, organisationsnummer 
556049-7140, med säte i Ludvika, fár härmed avge ärsredovisning för verksamhetsäret 2016. 
Bolaget är helägt av Ludvika kommun. 

Allmänt om verksamheten 

Koncern 
Dotterbolag 
Ludvika kommunfastigheter AB är helägare av dotterbolaget LudvikaHem AB med 
organisationsnummer 556048-2019. LudvikaHem AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag, 
vilket äger och förvaltar 3 380 lägenheter samt har 49 tillsvidareanställda. 

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

2015-04-01 förvärvade Ludvika kommunfastigheter AB fastigheter i Brunnsvik, den före detta 
folkhögskolan. Dessa fördes in i ett nytt bolag, Stora Brunnsvik AB. 

LudvikaHem AB, Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB och Stora Brunnsvik AB ingär som dotterbolag i 
Ludvika kommunfastigheter AB:s koncernredovisning. 

Personal 
Koncernen hade vid 2016 árs utgäng 141 tillsvidareanställda, varav 68 män och 73 kvinnor. Dessa 
fördelar sig pá 37 tjänstemän och 104 kollektivanställda. 

Moderföretag 
Verksamhet 
Bolaget har till föremäl för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter för att till självkostnadspris 
tillhandahälla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Vidare ska bolaget inom Ludvika 
kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta industri- och näringsfastigheter med lokaler för 
smäindustri 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 bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas àt ägaren/i ägarens ställe. 

Ändamàlet 
Ändamälet 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 doUerbolag samt med kommunens nämnder och 
förvaltningar. 

Värdegrunder 
Vára värdegrunder ska genomsyra várt dagliga arbete. Värdegrunderna är en kompass i várt sätt att 
bemöta varandra, vära kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkanspartners. Vára 
värdegrunder sammanfattas med de tre led orden Trygghet, Effektivitet och Affärsmässighet. 

Vision - Det bästa fastighetsbolaget 
Ledstjärnan i kontakterna med vàra 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 ingär ansvar för drift och underhäll av merparten av kommunens ägda och inhyrda 
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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 fastiqhetsbestánd. 
Ludvika kommunfastigheter AB utför pà uppdrag projektering, byggledning och kontroll för dessa 
projekt. 

Personal 
Ludvika kommunfastigheter hade vid 2016 àrs utqánq 91 tillsvidareanställda, varav 52 rnän och 39 
kvinnor. Dessa fördelar sig pá 16 tjänstemän och 75 kollektivanställda. 
Ledningsgruppen bestár av fem personer varav tre är män. 

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

Styrelse 
Fran och med ársstärnrnan 2016-06-01. 

Styrelseledamöter : 
- Ingvar Henriksson (s), ordförande 
- Mikael Hjort (mp), vice ordförande 
- Jörgen Hammarin (s) 
- Gaby Back (m) 
- Conny Brinqás (v) 
- Fredrik Trygg (sd) 
- Bengt Akman (bop) 
- Arbetstagarrepresentanter: Magnus Svensson (Vision), Leila Svedin (Kommunal) 

Styrelsesuppleanter: 
- Monica Ahlén (s) 
- Kurt Josefsson (s) 
- Elin Lundström (mp) 
- Alexander Trygg (sd) 
- Lars Handegard (v) 
- Mauritz Bropetters (c) 
- Arbetstagarrepresentanter: David Helsing (Vision), Gun Liljedahl (Kommunal) 

Väsentliga händelser under räkenskapsäret samt etter räkenskapsärets utgäng 
Koncern 

LudvikaHem AB 
En fortsatt lag räntenivà i kombination med stor efterfráqan pá bostäder fortsätter att stärka ekonomin i 
LudvikaHem AB. Den goda ekonomin ger ocksá bolaget möjlighet aU fortsätta med historiskt sett 
rekordhöga niváer pá underhállsinsatser i form av starn- och vátrurnsrenoverinqar, ventilationsátqärder 
och hissrenoveringar. 

Under aret uppmärksammades att det var 70 ár sedan grunden till LudvikaHem, Ludvika Sockens 
Fastighets Aktiebolag, bildades. Styrelsen beslutade under hösten att bolaget ska bygga 49 nya 
lägenheter i kvarteret Tjädern. 
8 villor i Sörvik har under aret salts till befintliga och externa hyresgäster. Försäljningen fortsäUer under 
kommande ár. 

En ny Bobutik är byggd i direkt anslutning till övriga kontorslokaler, för inflyttning i början av 2017. 
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Tryggheten KB 
Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB äger endast fastigheten Solsidan 24 i Ludvika. Pa fastigheten 
finns en byggnad som nu är uthyrd till 100 procent. Byggnaden inrymmer ett omsorgsboende samt sex 
avdelningar förskola vilka förhyrs av Ludvika kommun. I källarplan Finns ett antal privata hyresgäster. 
Under aret har köket för förskolan och äldreboendet byggts om. 

Stora Brunnsvik AB 
Bolaget bildades 2015-04-01 och dess verksamhet är att äga och förvalta fastiqhetsbestándet pá den 
tidigare folkhögskolan för att tillhandahálla lokaler och/eller bostäder till kommunens verksamheter, 
offentliga aktörer och näringslivet. Bolaget ska även vara aktivt i att söka samordningsfördelar. 

Under 2016 har arbetet med att ändra detaljplanen startats, náqot som förväntas vara klart hösten 
2017. 

Moderbolag 
Under aret bildades en styrgrupp som ska leda arbetet med överföringen av de kommunägda 
fastigheterna till Ludvika kommunfastigheter AB. En fastighetspolicy har utformats för aU tydliggöra 
vilka fastigheter som ska ägas av bolaget respektive kommunen, och den ska antas under varen 2017. 
Samtidigt har principer för överföringen formulerats. 
Fastighetsöverföringen kan ge ekonomiska effekter, tydligare processer samt skapa effektivare 
processer för kundkontakter, investeringsprojekt, miljö- och energiarbetet och det löpande underhàllet. 
Framförallt ger överföringen en bättre sam lad total ekonomisk bild av fastiqhetsbestándet, med 
lánqsiktiqhet och hállbarhet i fokus. 

Kommunfullmäktige har beslutat aU Ludvika kommunfastigheter AB ska bygga och äga den nya 
grundskola som ska uppföras i ornrádet Marnäs i norra Ludvika tätort. Skolan kostar ea 110 miljoner 
kronor och är en F-6-skola för 350 elever. Skolan kommer stá klar för invigning till hösUerminen 2018. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Moderbolag 
Ludvika kommunfastigheter sköter sedan 2013 den löpande driften och underhállet via eU 
förvaltningsavtal. Utrymmet i avtalet för planerat underháll är idag máttliqa 16,3 miljoner och används 
till största delen för reparationsinsatser. 

Förvaltningsavtalet mellan Ludvika kommunfastigheter AB och Ludvika kommun medför begränsad 
möjlighet till kompensation för ökade kostnader i bolaget. Bolaget har under början av 2017 sagt upp 
förvaltningsavtalet för omförhandling. Det nya avtalet kommer att gälla fran och med 2018-01-01. 

Under 2016 har bolaget fátt utökad ersäUning för underhállsàtqärder med 7 mkr. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncern 
Den positiva befolkningsutvecklingen i Ludvika ser ut aU fortsätta. Detta páverkar främst doUerbolaget 
LudvikaHem AB. Vakansgraden fortsäUer aU hàlla en lag nivá. 

Den finansiella risken utgör en osäkerhet, till exempel i form av oväntade räntehöjningar över 
marknadens förväntningar. DoUerbolaget LudvikaHem AB, som har den största lánestocken, har med 
hjälp av derivat säkerställt att denna kostnadsstegring minskas och förskjuts pá framtiden. En ökning 
av ränteniván med 1 procent skulle med nuvarande láneporttöf medföra ökade kostnader pá 1,7 
miljoner kronor för 2017 i koncernen. 

Kraftigt stigande el- och värmepriser utgör ocksá en risk inom koncernen, da dessa är náqra av de 
största kostnadsposterna i resultaträkningen. För att minimera dessa risker har elpriset bundits genom 
avtal till och med 2017-12-31. Även priset för fjärrvärme har bundits genom avtal, till och med 
2018-12-31. Vid en ökning av vakanser ligger dock fasta kostnader för el och fjärrvärme kvar och 
pàverkar resultatet negativt. Med syfte att ytterligare minska förbrukningen har individuell mätning och 
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debitering av el- och vattenförbrukning satts in i samband med renovering av lägenheter i LudvikaHem. 

Det nya dotterbolaget Stora Brunnsvik AB:s utmaningar är främst att ná rätt rnálqrupper och 
marknadsföra platsen som en bra etableringsplats, med manga mervärden. För att säkerställa 
ekonomin i bolaget är det relevant aU i tidigt skede hitta potentiella hyresgäster som kan ge bra och 
lánqsiktiqa intäkter. 

Dotterbolaget Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB har avtal gällande äldreboende och förskola som 
löper till och med ár 2021 respektive 2029, vilket medför aU det inte uppstàr náqra större lokalvakanser 
de närmaste áren, 

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

Bedömningen är att det inte finns náqra större risker i bolaget, med hänsyn till avtalet med Ludvika 
kommun, däremot bör ersättninqsniván förhandlas om med kommunen, vilket kommer att ske under 
2017. Vakanser i bolaget páverkar inte bolaget i náqon större utsträckning. 

Miljö 
Koncern 
Fastighetskoncernen fortsätter att satsa pá miljöarbete och under hösten har en miljöplan arbetats 
fram för 2017-2019, med syfte att identifiera fastighetskoncernens rniljöpàverkan och stärka 
miljöarbetet frarnát. 

LudvikaHem AB 
LudvikaHem tiIIsaUe under hösten en miljöko som under ett ár kommer att ga SABO:s traineeprogram. 
Syftet med programmet är att fa en snabb och bred förstáelse för allmännyttans uppdrag och roll i 
samhället, vilka utmaningar och möjligheter branschen star inför samt att stärka nätverket med andra 
allmännyttiga bostadsbolag runtom i Sverige. Parallellt med utbildningen kommer miljökoordinatorn att 
arbeta med bolagets rniljöfráqor, 

Ekonomisk översikt 

Koncern 

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
2012-12-31 

(6 män) 
Hyresintäkter 
Resultat efter finansiella poster 
Balansomslutning 
Eget kapital 
Soliditet 

333903 
8471 

1027629 
95918 

9,3 

330555 
289 

980835 
87418 

8,9 

333387 
24752 

992790 
81855 

8,2 

354450 
8896 

921 769 
61 181 

6,6 

105683 
2725 

851 083 
53983 

6,3 

Moderföretag 
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Hyresintäkter 129628 132367 136920 168794 9384 
Resultat efter finansiella poster 5050 -5445 4410 -940 212 
Balansomslutning 232938 203642 235244 197821 147138 
Eget kapital 54 148 49098 54544 50135 51075 
Soliditet 23,2 24,1 23,2 25,3 34,7 
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Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 
Styrelsen och verkställande direktören föreslär att till förfogande stäende vinstmedel, 9 263 078 kronor, 
disponeras enligt följande: 

Belapp i SEK 
Balanserat resultat 
Arets resultat 
Summa 

4212776 
5 050 302 
9263078 

Behandlas enligt följande: 
Balanseras i ny räkning 
Summa 

9263 078 
9263078 

Vad beträffar företagets resultat ach ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande résultat- ach 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 



Ludvika kommunfastigheter AB 7(35) 
556049-7140 

Resultaträkning - koncernen 
Belopp i KSEK Not 2016-01-01- 2015-01-01- 

2016-12-31 2015-12-31 

Rörelsens intäkter 
Hyresintäkter 2 333903 330555 
Övriga rörelseintäkter 3,4 56190 45503 

390093 376058 

Röre/sens kostnader 
F astighetskostnader 5 -191 187 -197079 
Övriga externa kostnader 6,7 -56130 -51 085 
Personalkostnader 8 -77679 -75387 
Avskrivningar av materiella anläqqninqstillqánqar 9 -36053 -31 871 
Övriga rörelsekostnader -699 -54 
Rörelseresultat 28345 20582 

Resultat frän finansiella poster 
Resultat fran värdepapper och fordringar som 
är anläqqninqstillqánqar 4 9 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 586 575 
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -20464 -20877 
Resultat före skatt 8471 289 

Skatt pà árets resultat 13 101 -965 
Arets resultat 8572 -676 
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Balansräkning - koncernen 
Be/opp i KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgangar 

Materiella an/äggningstillgangar 
Byggnader och mark 14 869991 879723 
Inventarier, verktyg och installationer 15 5530 5555 
Pägäende nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläggningstillgängar 16 56840 11 065 

932361 896343 

Finansiella an/äggningstillgangar 
Andra längfristiga värdepappersinnehav 19 153 153 
Andra längfristiga fordringar 20 28181 30557 

28334 30710 

Summa anläggningstillgangar 960695 927053 

Omsättningstillgangar 

Varu/ager m m 
Förnödenheter och förrád 1545 1410 

1545 1410 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 13929 7043 
Fordran Ludvika Kommun, koncernkonto 40810 37861 
Övriga fordringar 466 1 769 
Skattefordringar 2042 40 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 7655 4863 

64902 51 576 

Kassa och bank 22 487 374 

Summa omsättningstillgangar 66934 53360 

SUMMA TILLGANGAR 1 027629 980413 
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 

Aktiekapital 42000 42000 
Reserver 9052 9125 
Balanserat resultat inkl árets resultat 44866 36293 
Summa eget kapital 95918 87418 

A vsättningar 
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 23 724 574 
Uppskjuten skatteskuld 24 9774 11 303 
Negativ goodwill 25 55583 57940 

66081 69817 

Längfristiga sku/der 
Övriga skulder till kreditinstitut 26 10372 11 346 
Skuld till Ludvika Kommun 27 2278 2025 

12650 13371 

Kortfristiga sku/der 
Skulder till kreditinstitut 743397 727746 
Leverantörsskulder 26990 35674 
Skatteskulder 1558 
Övriga kortfristiga skulder 12438 4568 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 70155 40261 

852980 809807 

SUMMA EGET KAPITAL aCH SKULDER 1 027629 980413 

Eget kapital 

Aktie- Fritt eget 
kapital Reserver kapital 

Koncernen 
Belopp vid árets ingang 42000 9125 36293 
Upplösning av uppskrivningsfond -74 
Arets resultat 8573 
Eget kapital 2016-12-31 42000 9051 44866 
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Kassaflödesanalys - koncern 

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

2016-12-31 2015-12-31 

8471 289 
30131 27184 
38602 27473 
-4987 -4594 
33615 22879 

Betald skatt 
Kassaflöde fran den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

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

-135 488 
-8373 55577 
29081 -25316 
54188 53628 

-76538 -61 810 
8106 3808 
2376 3020 

-66056 -54 982 

100253 103253 
-85323 -91 710 
14930 11543 

3062 10189 
38235 28046 
41297 38235 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläqqninqstillánqar 
Avyttring av materiella anläqqninqstillânqar 
Avyttring av finansiella anläggningstillgangar 
Kassaflöde fran investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna Ian 
Amortering av láneskulder 
Kassaflöde fran finansieringsverksamheten 

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

Betalda räntor och erhàllen utdelning 

Be/opp i KSEK 
Erhàllen utdelning 
Erhállen ränta 
Erlagd ränta 

2016-12-31 
4 

585 
-20464 

2015-12-31 
9 

575 
-20877 

Likvida medel 

2016-12-31 2015-12-31 
Följande de/komponenter ingar i /ikvida mede/: 
Kassa och bank 
Tillgodohavande pá koncernkonto hos moderföretaget 

487 
40810 

374 
37861 

41297 38235 

Ovanstáende poster har klassificerats som likvida medel med utqánqspunkten att: 
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
De kan lätt omvandlas till kassamedel. 
De har en löptid om högst 3 rnànader fran anskaffningstidpunkten. 
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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 anläggningstillgangar 
Avsättningar/fordringar avseende pensioner 

11(35) 

2016-12-31 2015-12-31 

-2357 -2357 
36052 31869 
-3714 -2346 

150 18 
30131 27184 
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Resultaträkning - moderföretag 
Be/opp i KSEK Not 2016-01-01- 2015-01-01- 

2016-12-31 2015-12-31 

Röre/sens intäkter 
Hyresi ntä kter 2 129628 132367 
Övriga rörelseintäkter 3 49580 37 042 

179208 169409 

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader 5 -67954 -73402 
Övriga externa kostnader 6,7 -58768 -53686 
Personalkostnader 8 -46775 -46104 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgangar 9 -2142 -2123 
Rörelseresultat 3569 -5906 

Resultat fran finansiella poster 
Resultat fran andelar i koncernföretag 10 1 115 501 
Resultat fran övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgangar 2 2 
Ränteintäkter ach liknande resultatposter 11 935 1 210 
Räntekostnader och liknande resultatpaster 12 -571 -1253 
Resultat före skatt 5 050 -5446 

Skatt pá árets resultat 13 
Arets resultat 5 050 -5446 
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Balansräkning - moderföretag 
Belopp i KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGANGAR 
Anläggningstillgängar 
Materiella an/äggningstillgängar 
Byggnader och mark 14 23224 24234 
Inventarier, verktyg och installationer 15 2739 3460 
Páqáende nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläqqninqstillqànqar 16 8473 1 733 

34436 29427 

Finansiella an/äggningstillgängar 
Andelar i koncernföretag 17 72 006 70891 
Fordringar hos koncernföretag 18 38829 41829 
Andra lánqfristiqa värdepappersinnehav 19 40 40 
Andra tánqfristiqa fordringar 20 28012 30272 

138887 143032 

Summa anläggningstillgängar 173323 172 459 

Omsättningstillgängar 
Varu/ager m m 
Ràvaror och förnödenheter 613 564 

613 564 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 10061 5141 
Fordringar hos koncernföretag 7 114 7372 
Fordran Ludvika kommun koncernkonto 35418 13344 
Övriga fordringar 1 649 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 6355 4102 

58949 30608 

Kassa och bank 22 53 11 

Summa omsättningstillgängar 59615 31 183 

SUMMA TILLGANGAR 232938 203642 
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Balansräkning - modeñöretag 
Belopp i KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31 

EGET KAPITAL aCH SKULDER 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (420000 aktier) 42 000 42 000 
Reservfond 2885 2885 

44885 44885 

Fritf eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 4213 9658 
Arets resultat 5 050 -5446 

9263 4212 

Summa eget kapital 54148 49 097 

A vsättningar 
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 23 724 574 

724 574 

Langfristiga sku/der 
Övriga skulder till kreditinstitut 26 10 372 11 346 

10 372 11 346 

Kortfristiga sku/der 
Skulder till kreditinstitut 108397 112746 
Leverantörsskulder 15908 13882 
Skulder till koncernföretag 4559 940 
Skatteskulder 44 412 
Övriga kortfristiga skulder 9560 2979 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 29226 11 666 

167694 142625 

SUMMA EGET KAPITAL aCH SKULDER 232938 203642 

Eget kapital 

Aktie- Reserv- Fritf eget 
kapital fond kapital 

Moderföretag 
Belopp vid árets ingang 42 000 2885 4213 
Arets resultat 5 050 
Eget kapital 2016-12-31 42000 2885 9263 
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Kassaflödesanalys - moderföretag 

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

2016-12-31 2015-12-31 

5050 -5446 
1 176 1 639 
6226 -3807 
-367 -256 
5859 -4063 

Betald skatt 
Kassaflöde fran den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

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

-49 206 
-6266 46350 
29786 -21 208 
29330 21285 

-7151 -1 009 
-1 200 -50 
6460 2836 
-1 891 1777 

80 000 87000 
-85323 -91 710 

-11 000 
6000 

-5323 -9710 

22116 13352 
13355 3 
35471 13355 

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

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

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

Betalda räntor och erhállen utdelning 

Be/opp i KSEK 
Erhállen utdelning 
Erhállen ränta 
Erlagd ränta 

2016-12-31 
2 

935 
-571 

2015-12-31 
2 

1210 
-1253 

Likvida medel 

2016-12-31 2015-12-31 
Följande de/komponenter ingar i /ikvida mede/: 
Kassa och bank 
Tillgodohavande pá koncernkonto hos moderföretaget 

53 
35418 

11 
13344 

35471 13355 

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 rnànader fran anskaffningstidpunkten. 
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Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 

Justering för poster som inte ingar i kassaflödet mm 

Avskrivningar 
Avsättningar/fordringar avseende pensioner 
Resultat i kommanditbolag 

16(35) 

2016-12-31 2015-12-31 

2016-12-31 2015-12-31 
2141 2122 
150 18 

-1 115 -501 
1176 1639 
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Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i kkr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och 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 
Tillgängar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

/ntäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhällit eller kommer att erhàlla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhällits eller kommer att 
erhállas, med avdrag för rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. 

Materiella an/äggningstillgangar 

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

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgängskriteriet räknas in i tillgängens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhäll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

A vskrivningar 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella an/äggningstillgangar: Ar 

-Markanläggningar 
-Inventarier, verktyg och installationer 

20 
5 
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För vissa av de materiella anläggningstillgängarna har skillnaden i förbrukningen av betydande 
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgängar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs 
av separat. 

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

Fö/jande huvudgrupper av komponenter har identifierats och figger 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 - leastagare 
Leasing klassificeras i koncernredovisningen som operationeIl leasing. 

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagängshyra men exklusive 
utgifter för tjänster som försäkring och underháll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Leasing - leasegivare 
Leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en 
tillgäng i alit väsentligt överförs frän leasegivaren tilileasetagaren. Ett operationeIlt leasingavtal är ett 
leasingavtal som inte är finansiellt. 

Finansiella leasingavtal 
Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran motsvarande nettoinvesteringen i 
leasingavtalet. Direkta utgifter som uppkommit i samband med att ett finansiellt leasingsavtal ingätts 
periodiseras över leasingperioden. Efter det första redovisningstillfället fördelas den finansiella intäkten 
sä att en jämn fördelning erhälls under leasingperioden. 

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

Varulager 
Varulagret bestár av bränsle och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in 
först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingär förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa 
varorna till deras aktuella plats och skick. 
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Finansiella til/ganga, och sku/de, 
Finansiella tillqánqar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade 
utifràn anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Redovisning i och borttagande fran balansräkningen 
En finansiell tillgang eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgang tas bort fran balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet fran ttllqánqen har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de 
risker och 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 til/gangar 
Finansiella tillqànqar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgangen. 

Finansiella omsättninqstillqánçar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet pá balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör ornsättninqstiltqánqar 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 lànets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. 

Säkringsredovisning 
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 säkrinqsförhállandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har 
identifierats samt att säkrinqsförhállandet och företagets mal för riskhantering och 
riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen inqás, 

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 säkrinqsförhàltandet inleddes. 

E,sättninga, til/ anställda 
Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 

Ersättningar 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 ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avqánq. 
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen 
och inte har náqon realistisk möjlighet att annullera planen. 

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

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skill nader, dock inte för temporära 
skillnader som härrör fran första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras pá hur det redovisade värdet för motsvarande tillgang eller 
skuld förväntas átervinnas respektive regleras. Beloppen baseras pá de skaUesatser och skaUeregler 
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att átervinnas 
baserat pá innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. 

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

Eventualförpliktelser 
En eventualförplikttelse redovisas inom linjen när det finns: 
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer 
att bekräftas aven eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom 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 pá framtida prestation redovisas som intäkt när 
villkoren för att fa bidraget uppfyllts. EU offentligt bidrag som är förenat med krav pá framtida prestation 
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att 
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 

Redovisning av bidrag re/aferade fill an/äggningsfillgangar 
Offentliga bidrag relaterade till tillqànqar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar 
tillqànqens redovisade värde. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med BFNAR 2012: 1 

Dotterföretag 
Dotterföretag 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 att 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhàlla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger pá enhetssynen. Det innebär aU 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 dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
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erlagda tíllqánqar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen faststälIs det verkliga värdet, med náqra undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgangar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Fran och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillqànqar 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 pà det förvärvade företagets identifierbara nettotillqánqar. 

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) 
uppstár, 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 tillqànqar. Den del som överstiger detta värde intäktsförs omedelbart. Den 
del av negativ goodwill som inte överstiger verkligt värde pá förvärvade identifierbara icke-monetära 
titlqánqar intäktsförs pá ett systematiskt sätt över en period som beräknas som kvarvarande vägd 
genomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade identifierbara tillqánqarna 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 14% av inköpen och 38% av 
försäljningen till Ludvika Kommun. 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 12% av inköpen och 5% av 
försäljningen mot dotterföretagen. 
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Noter 

Not 2 Hyresintäkter 

Koncern 
Hyresintäkter, brutto 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

2016-01-01- 2015-01-01- 
2016-12-31 2015-12-31 

219762 215772 
123732 126194 

7717 6970 
351 211 348936 

-5340 -5874 
-3478 -3120 
-1 556 -1452 

-10374 -10446 

-3230 -3759 
-1 127 -1 714 

-18 -20 
-4375 -5493 

-2559 -2442 
333903 330555 

Avgar outhyrda objekt 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Avgar hyresrabatter 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Avgar hyror egna objekt 
Summa hyresintäkter, netto 

Moderföretag 
Hyresintäkter, brutto 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

24547 24435 
107200 109905 

1 275 970 
133022 135310 

-348 -515 
-1 929 -719 
-510 -508 

-2787 -1 742 

-89 -634 
-518 -567 
-607 -1 201 

129628 132367 

Avgar outhyrda objekt 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Avgar hyresrabatter 
Bostäder 
Lokaler 

Summa hyresintäkter, netto 

Byggnader som är tagna ur förvaltningen och är i s.k. malpäse redovisas varken som hyresintäkter 
eller som outhyrda objekt. Däremot har dessa byggnader vissa kostnader som ingär i rörelsens 
kostnader. Moderföretagets siffror är nettoredovisade. 
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Not 3 Övriga rörelseintäkter 
2016-01-01- 2015-01-01- 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Ersättningar och intäkter fràn hyresgäster 6799 6794 
Externt sálda tjänster 29895 28309 
Fakturerade kostnader 12060 1 354 
Övrigt 5079 6689 
Upplösning negativ goodwill 2357 2357 
Summa 56190 45503 

Moderföretag 
Ersättningar och intäkter frán hyresgäster 513 320 
Externt sàlda tjänster 36004 33446 
Fakturerade kostnader 12461 2513 
Övrigt 602 763 
Summa 49580 37042 

Not 4 Exceptionella poster 
2016-01-01- 2015-01-01- 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Försäljning fastigheter Sörvik 4401 1 750 
Summa 4401 1750 

Not 5 Fastighetskostnader 
2016-01-01- 2015-01-01- 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Fastighetsskötsel exkl personalkostnader 16507 22159 
Reparationer 27835 27033 
Taxebundna kostnader 91760 88087 
Underhäll 49773 54814 
Fastighetsskatt 3183 3369 
Riskkostnader, försäkringsärenden 2129 1 617 
Summa 191 187 197079 

Moderföretag 
Fastighetsskötsel exkl personalkostnader 10180 15463 
Reparationer 8272 9775 
Taxebundna kostnader 38155 37468 
Underhäll 11 140 10223 
F astighetsskatt 76 85 
Riskkostnader, försäkringsärenden 131 388 
Summa 67954 73402 
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Not 6 OperationeIl leasing - leasetagare 
2016-01-01- 
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

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

731 
836 

751 
788 

1 567 1539 

Räkenskapsàrets leasingkostnader exklusive lokalhyror 1047 1050 

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

460 
439 

504 
448 

899 952 

Räkenskapsárets leasingkostnader exklusive lokalhyror 728 800 

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
2016-01-01- 2015-01-01- 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
PwC 
Revisionsarvode 314 278 
Andra uppdrag 362 300 
Biträde lekmannarevisorer 58 

Lekmannarevisorer 
Granskningsuppdrag 9 6 
Summa 743 584 

Moderföretag 
PwC 
Revisionsarvode 131 150 
Andra uppdrag 288 246 
Biträde lekmannarevisorer 36 

Lekmannarevisorer 
Granskningsuppdrag 
Summa 455 397 



2016-01-01- 2015-01-01- 
2016-12-31 2015-12-31 

39 41 
52 50 
91 91 

30 32 
19 19 
49 51 

140 142 

2016-12-31 2015-12-31 
Andel Andel 

kvinnori % kvinnori % 

14 22 
40 33 

20 23 
40 33 
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Not 8 Anställda och personalkostnader 

Mede/anta/et anstä/lda 

Moderföretag 
Män 
Kvinnor 
Totalt i moderföretaget 

Dotterföretag 
Män 
Kvinnor 
Totalt i dotterföretag 
Koncernen totalt 

Könsförde/ning i företags/edningen 

Moderföretag 
Styrelsen 
Övriga ledande befattningshavare 

Koncern 
Styrelsen 
Övriga ledande befattningshavare 

Löner, andra ersättningar och socia/a kostnader 
2016-01-01- 
2016-12-31 
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2015-01-01- 
2015-12-31 

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

1297 
31 714 
33011 
12840 
2326 

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

149 
20041 
20190 
7498 

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

1446 
51755 
53201 
20338 
2326 

1 172 
31 737 
32909 
12034 
1968 

147 
19258 
19405 
7001 
1441 

1 319 
50967 
52286 
19035 
3409 

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 222 kkr (fg ár 244 kkr) företagets verkställande 
direktör. VD, Ulf Rosenqvist, har tjänstepensionsrätt enligt ITP-planen. Vid uppsägning fran företagets 
sida har VD rätt till avqánqsvederlaq motsvarande 12 rnánadslöner, 
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2) Av koncernens pensionskostnader avser 222 kkr (fg ár 244 kkr) företagets verkställande direktör. 

Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgangar 
2016-01-01- 
2016-12-31 

Koncern 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 

34043 
2010 

36053 

Moderföretag 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 

1 010 
1 132 
2142 

Not 10 Resultat fran andelar i koncernföretag 
2016-01-01- 
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

30081 
1 790 

31 871 

1032 
1 091 
2123 

2015-01-01- 
2015-12-31 

1 115 
501 

Resultat fran dotterföretag 
1 115 

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
2016-01-01- 
2016-12-31 

501 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Koncern 
Ränteintäkter fran bank 
Ränteintäkter, övriga 

1 
585 
586 

Moderföretag 
Ränteintäkter fran bank 
Ränteintäkter, koncernföretag 
Ränteintäkter, övriga 

1 
668 
266 
935 

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2016-01-01- 
2016-12-31 

1 
574 
575 

1 
855 
354 

1210 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Koncern 
Räntekostnader för langfristiga skulder 
Räntekostnader, swappar 
Räntekostnader, övriga 
Borgensavgift 

1 511 
16426 

27 
2500 

20464 
Moderföretag 
Räntekostnader för lánqfristiqa skulder 
Räntekostnader, övriga 

559 
12 

571 

2773 
15489 

187 
2428 

20877 

1092 
161 

1 253 
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Not 13 Skatt pá ârets resultat 
Procent 2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Aktuell skattekostnad -1429 -1 542 
Uppskjuten skatt 1530 577 

101 -965 

A vstämning av effektiv skatt 
Resultat före skatt 8471 289 
Skatt enligt gällande skattesats 22% -1 864 -64 
Ej avdragsgilla kostnader -126 -92 
Justering skattemässiga avskrivningar byggnader -1 517 -998 
Finansiell leasing -517 -517 
Resultat i kommanditbolag 
Ej skattepliktiga intäkter 522 520 
Skatt pá temporära skillnader 1 384 946 
Avskrivning balanslánepost 80 80 
Aktivering av underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 2147 -832 
Schablonränta p-fond -8 -8 
Redovisad effektiv skatt 101 -965 

Moderbolag 
Aktuell skattekostnad 

A vstämning av effektiv skatt 
Resultat före skatt 5 050 -5446 
Skatt enligt gällande skattesats 22 % -1 111 1 198 
Ej avdragsgilla kostnader -77 -46 
Justering skattemässiga avskrivningar byggnader 175 170 
Finansieilleasing -517 -517 
Resultat i kommanditbolag 81 100 
Ej skattepliktiga intäkter 1 
Aktivering av underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 1449 -906 
Redovisad effektiv skatt 

Not 14 Byggnader och mark 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid àrets början 1 329519 1 223 004 
-Nyanskaffningar 27280 68156 
-Avyttringar och utrangeringar -9521 -3148 
-Omklassificeringar 966 41 507 

1 348244 1 329519 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid àrets början -495936 -468578 
-Avyttringar och utrangeringar 5144 1 739 
-Arets avskrivning enligt plan -32705 -29 097 

-523497 -495936 
Ackumulerade uppskrivningar: 
-Vid àrets början 47212 40 162 
-Arets avskrivning enligt plan pá uppskrivet belopp -1 043 
-Arets uppskrivningar 7 050 
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46169 47212 

-1 072 -1 219 
147 147 
-925 -1 072 

869991 879723 

58614 55052 
3607 3858 
-791 -297 

29211 29212 
90641 87825 
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Ackumulerade nedskrivningar: 
-Vid árets början 
-Arets nedskrivningar 

Redovisat värde vid árets slut 

Varav mark 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Nyanskaffning 
Avyttring 
Acumulerade uppskrivningar 
Redovisat värde vid árets slut 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 34973 34973 

34973 34973 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid árets början 
-Arets avskrivning enligt plan 

-9667 
-1 157 

-8489 
-1 178 

-10824 -9667 
Ackumulerade uppskrivningar: 

Ackumulerade nedskrivningar: 
-Vid àrets början 
-Arets nedskrivningar 

-1 072 -1 219 
147 147 

-925 -1 072 
23224 24234 

393 393 
393 393 

Redovisat värde vid árets slut 

Varav mark 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Redovisat värde vid árets slut 

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

Information om verkligt värde pá förvaltningsfastigheter 2016-12-31 2015-12-31 
Koncern 
Ackumulerade verkliga värden 
Vid àrets början 
Vid árets slut 

1 584310 
1 614334 

1 520783 
1 584310 

Moderföretag 
Ackumulerade verkliga värden 
Vid árets början 
Vid árets slut 

24234 
22302 

27783 
24234 

Värderingen per 2016-12-31, 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 náqot större osäkerhetsmarginal. Värderingen görs för att bedöma 
eventuella nedskrivningsbehov. Värderingsmodellen bygger pá varje fastighets förväntade kassaflöde 
under 10 àr samt ett beräknat restvärde vid kalkylperioden slut. Kassaflödesberäkningen baseras pà 
2016 árs utqàende hyror. Hyresbortfall, drift- och underhállskostnader samt direktavkastningskrav och 
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kalkylräntor fran den marknadsinformation vilken är ortsspecifik, finns som schabion i kalkylmodellen 
och är hämtad fran fastighetskonsultbolaget Newsec Advice. 

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 
-Nyanskaffn ingar 
-Avyttringar och utrangeringar 

2016-12-31 2015-12-31 

20565 19738 
2001 2 111 

-57 -1 284 
22509 20565 

-15010 -14450 
43 1230 

-2012 -1 790 
-16979 -15010 
5530 5555 

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

Redovisat värde vid ârets slut 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 
-Nyanskaffningar 

9951 9766 
411 185 

10362 9951 

-6491 -5399 
-1 132 -1 092 
-7623 -6491 
2739 3460 

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

Redovisat värde vid ârets slut 

Not 16 Pâgâende nyanläggningar och förskott materiella 
anläggningstillgângar 

2016-12-31 2015-12-31 
Koncern 
Vid árets början 11 065 61027 
Investeringar 47305 8908 
Omklassificeringar -1 530 -58870 
Redovisat värde vid árets slut 56840 11 065 

Moderföretag 
Vid árets början 1 733 908 
Investeringar 6740 825 
Redovisat värde vid àrets slut 8473 1 733 
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Not 17 Andelar i koncernföretag 
2016-12-31 2015-12-31 

70891 70340 
50 

1 115 501 
72006 70891 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 
-Inköp 
-Resultat fràn dotterföretag 
Redovisat värde vid ärets slut 

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. 

Antal Redavisat 
Datterföretag / Org nr / Säte andelar i% värde 
LudvikaHem AB, 556048-2019, Ludvika 310000 100 35000 
Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, 
969676-4365, Ludvika 36956 
Stara Brunnsvik AB, 559005-4911, Ludvika 50000 100 50 

72 006 

Not 18 Fordringar hos koncernföretag 
2016-12-31 2015-12-31 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 41829 36829 
- Tillkommande fordringar 1 200 11 000 
-Reglerade fordringar -4200 -6000 
Redovisat värde vid ärets slut 38829 41829 

Not 19 Andra lângfristiga värdepappersinnehav 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid àrets början 
Redovisat värde vid ärets slut 

153 153 
153 153 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 
Redovisat värde vid ärets slut 

40 40 
40 40 

Not 20 Andra lângfristiga fordringar 
2016-12-31 2015-12-31 

30557 33577 
258 

-2634 -2836 
-184 

28181 30557 

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

30272 
89 

-2349 

33108 

-2836 
28012 30272 

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Förutbetald hyra 1986 3637 
Övriga poster 5669 1226 

7655 4863 

Moderföretag 
Förutbetald hyra 1 986 3637 
Övriga poster 4369 465 

6355 4102 

Not 22 Kassa och bank 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Kassa och bank 487 374 
Summa 487 374 

Moderföretag 
Kassa och bank 53 11 
Summa 53 11 

Avtalad checkräkningskredit pá koncernkonto uppgär till 25 000 kkr (fg àr 25 000 kkr). Krediten är 
utnyttjad med O kr. 

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Beräknad pensionsskuld KPA 724 574 

724 574 

Moderföretag 
Beräknad pensionsskuld KPA 724 574 

724 574 

Not 24 Uppskjuten skatt 
Uppskjuten Uppskjuten 

Koncern - 2016-12-31 skattefordran skatteskuld Netto 
Mark -8153 -8153 
Markanläggning 887 887 
Balanslänepost 823 823 
Byggnader 6478 -8040 -1 562 
Periodiseringsfonder -1 769 -1 769 
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 8188 -17 962 -9774 
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Koncern - 2015-12-31 
Mark 
Markanläggning 
Balanslánepost 
Byggnader 
Periodiseringsfonder 
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 

-8153 -8153 
1 017 1 017 
902 902 

4929 -8229 -3300 
-1 769 -1 769 

6848 -18151 -11 303 

Dotterföretagens uppskjutna skatteskuld, 9774 kkr, 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 
fastiqhetsfátlan har bolaget 2005 och 2007 redovisat realisationsförluster pá sammantaget 29271 kkr. 
Under 2016 har fastigheter salts där skattemässiga vinsten, 3 127 (2015, 1 296) kkr, kvittats mot 
tidigare förluster. Kvarvarande realisationsförluster uppqár till 24 849 kkr motsvarande ej bokförd 
uppskjuten skattefordran pá 5 467 kkr. 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 ande/ar uppgar till: 

Redovisat Skattemässigt Temporär 
Koncernen 2016-12-31 värde värde skillnad 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark 98095 61035 37060 
Markanläggning 5157 9189 -4032 
Balanslánepost 3739 -3739 
Byggnader 743398 736303 7095 

846650 810266 36384 

Redovisat Skattemässigt Temporär 
Koncern 2015-12-31 värde värde värde 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark 95279 58219 37060 
Markanläggning 5553 10174 -4621 
Balanslánepost 4101 -4101 
Byggnader 754067 739066 15001 

854 899 811 560 43339 

Not 25 Negativ goodwill 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Ackumulerad negativ goodwill vid förvärv: 
Vid árets början 66189 66189 
Vid árets slut 66189 66189 

Ackumulerade upplösningar: 
Vid àrets början -8249 -5892 
Àrets upplösningar - övrig negativ goodwill -2357 -2357 
Vid àrets slut -10606 -8249 

Redovisat värde vid periodens slut 55583 57940 
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Arets upplösningar redovisas pá följande rader i resultaträkningen: 
Övriga rörelseintäkter 2357 2357 

2357 2357 

Not 26 Övriga skulder till kreditinstitut 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Förfallotidpunkt, inom ett ár frán balansdagen 743397 727746 
Förfallotidpunkt, 1-5 ár frán balansdagen 10372 11 346 

753769 739092 

Moderföretag 
Förfallotidpunkt, inom ett ár frán balansdagen 108397 112746 
Förfallotidpunkt, 1-5 ár frán balansdagen 10372 11 346 

118769 124092 

Not 27 Skuld till Ludvika Kommun 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Beviljad kreditlimit 25000 25000 
Outnyttjad del -25000 -25000 
Utnyttjat kreditbelopp 

Moderföretag 
Beviljad kreditlimit 15000 15000 
Outnyttjad del -15000 -15000 
Utnyttjat kreditbelopp 

Kommunen hyr av LudvikaHem en del aven byggnad som har iordningställts till ensamkommande 
flyktingbarn. Skulden per 2016-12-31,2278 kkr, avser hyrestillägg för eventuell äterställning, till 
vanliga bostäder, av denna ombyggnad. Hyrestillägget löpertill och med 2017-10-31 med 253 kkr per 
ár. 

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2016-12-31 2015-12-31 

Koncern 
Upplupna personalkostnader 
Upplupna räntekostnader 
Förskottsbetalda hyror 
Övriga poster 

6022 
6825 

35163 
22145 

5635 
6766 

17754 
10106 

70155 40261 

Moderföretag 
Upplupna personalkostnader 
Upplupna räntekostnader 
FörskoUsbetalda hyror 
Övriga poster 

3841 
63 

19815 
5507 

3649 
77 

3256 
4684 

29226 11666 
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Not 29 Nyckeltalsdefinitioner 
Balansomslutning: Totala tillqànqar 
Soliditet:(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillqánqar 

Not 30 Disposition av vinst eller förlust 
Styrelsen föreslár aU fritt eget kapital, 9263078 kronor, disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning 
Summa 

9263 
9263 

Not 31 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

2016-12-31 2015-12-31 
Koncern 
Ställda säkerheter Inga Inga 

Eventualförpliktelser 
Garantiförbindelser Fastigos garantifond 1021 940 
Summa 1021 940 

Moderbolag 
Ställda säkerheter Inga Inga 

Eventualförpliktelser 
Garantiförbindelser Fastigos garantifond 640 609 
Summa 640 609 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Ludvika kommunfastigheter AB, org.nr 556049-7140 

Rapport om ârsredovisnìngen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av ârsredovisningen och koncernredovisningen för Ludvika kommunfastigheter AB för âr 
2016. 

Enligt vâr uppfattning har ärsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för âret enligt 
ärsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med ärsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

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

Grund.för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vârt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhâllande till 
moderbolaget och koncemen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vârt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav, 

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

Styrelsens ach verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direkteren som har ansvaret för att ärsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkstállande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
ärsredovisning och koncernredovisning som inte innehâller nâgra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pâ 
oegentligheter eller pâ fel. 

Vid upprättandet av ärsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmäga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när sä är 
tillämpligt, om förhällanden som kan pâverka förmägan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direkteren avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har nägot realistiskt alternativ till att göra nâgot av 
detta. 

Revisarns ansvar 
Vâra mâl är att uppnâ en rimlig grad av säkerhet om huruvida ârsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehâller nâgra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pâ oegentligheter eller pâ fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehâller vâra uttalanden. Rimlig sákerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sädan finns. Felaktigheter kan uppstâ pâ grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas pâverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i ârsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del aven revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk instäUning 
under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i ärsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror pâ oegentligheter eller pâ fel, utformar och utför granskningsätgärder bland annat utifrân 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tiUräckliga och ändamälsenliga för att utgöra en grund för 
vâra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet tiU följd av oegentligheter är högre än för 
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en väsentlig felaktighet som beror pâ fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller âsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förstâelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för var revision för att 
utforma granskningsâtgârder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen, 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direkteren använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av ârsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar ocksâ en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nâgon väsentlig osákerhetsfaktor som avser 
sâdana händelser eller förhâllanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förrnâga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, mäste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten pâ upplysningarna i ârsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sâdana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om ârsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vara slutsatser baseras pâ de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhâllanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten, 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehâllet i ârsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om ârsredovisningen och koncernredovisningen âterger 
de underliggande transaktionerna och händelserna pâ ett sätt som ger en rättvisande bild. 

inhämtar vi tillräckliga och ándamâlsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affârsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för vara 
uttalanden. 

Vi mäste informera styrelsen om bland annat revision ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi mäste ocksâ informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister 
i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar oeh andra författningar 

Uttalanden 
Utöver var revision av ârsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Ludvika kommunfastigheter AB för âr 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsâret. 

Grund for uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vârt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i fôrhâllande till moderbolaget och koncernen enligt god revisors sed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vârt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav, 

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

Styrelsens ocli verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer pâ storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonorniska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad sa att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras pâ ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de âtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
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bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag oeh för att medelsförvaltningen ska skötas pâ ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 
Vârt mal beträffande revisionen av förvaltningen, oeh därmed vârt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om nágon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i nâgot väsentligt avseende: 

företagit nâgon âtgârd eller gjort sig skyldig till nâgon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

pâ nâgot annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, ärsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vârt mal beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, oeh därmed vârt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäeka âtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del aven revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme oeh har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen oeh förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst pâ revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsâtgärder som utförs baseras pâ var professionella bedömning med utgângspunkt i risk 
oeh väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen pâ sâdana âtgárder, ornrâden oeh förhâllanden som är 
väsentliga för verksamheten oeh där avsteg oeh överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
gar igenom oeh prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna âtgärder oeh andra förhâllanden som är relevanta 
för vârt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vârt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Falun den _l_maj 2017 
Öhrlings Prieewaterhous 



Lekmannarevisor 
i Ludvika Kommunfastigheter AB 

Till ârsstämman i Ludvika Kommunfastigheter AB 
Organisationsnummer 556049-7140 

Granskningsrapport för âr 2016 

Jag, av fullmäktige i Ludvika kommun utsedd revisor, har granskat den 
verksarnhet som bedrivits i Ludvika Kommunfastigheter AB. 

Styrelsen och VD svarar för att verksarnheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksarnheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksarnhet och intern kontroll 
samt pröva om verksarnheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och 
mal samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksarnheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksarnhet och kommunens revisionsreglemente 
samt utifrân bolagsordning och av ârs/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. 

Jag har granskat bolaget via i första hand protokoll fran bolaget, bolagets 
styrdokument som affärsplan och rapportering av verksarnheten. Samplanering 
har ägt rum med bolagets auktoriserade revisor. 

Jag bedömer att bolagets verksarnhet har skötts pá ett ändamâlsenligt och fran 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Ludvika den 30 mars 2017 

//~~?J/n ~/ 
~ A Johanss~ekmannarevisor 


