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VD har ordet 

Stark industri, aktiv kommun, goda kommunikationer och manga attraktiva geogratiska lägen ger 
positiva prognoser för fortsatt befolkningstillväxt i Ludvika kommun och goda förutsättningar för de 
kommande árens bostadsbyggande. Kommunens mal är att fram till 2020 skapa 500 nya bostäder. 
LudvikaHem bed river därför ett aktivt arbete med att ta fram förslag och beslutsunderlag för 
kommande projekt. 

Ny Bobutik och kundmottagning 
Under aret byggdes var nya Bobutik. Att vi i början av 2017 har kunnat flytta ihop heia var 
administrativa personal pá samma adress gör att 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. 

Värdskapsutbildning 
För att koncernens kunder, nyttjare och hyresgäster ska vara nöjda med bolagets arbete behöver 
förhállninqssättet värdskap genomsyra heia verksamheten. Alla anställda deltog under varen i en 
värdskapsutbildning. Elva grupper med deltagare fran olika verksamheter träffades fyra ganger. 
Samtliga deltagare var dessutom med pá ett startmöte, en inspirationsdag samt pà avslutningsträffèn. 

Ökat socialt ansvarstagande 
Strategidagarna för styrelserna fran LudvikaHem AB och moderbolaget Ludvika kommunfastigheter 
AB resulterade i nya uppdaterade affärsplaner, som för LudvikaHem bland annat innebär ett ännu 
tydligare fokus pá 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. 

Integration 
Med hjälp av medel fran kommunens tillfälliga statsbidrag för mottagning av flyktingar har vi kunnat 
genomföra särskilda insatser under aret. Medarbetare har deltagit i integrationsdagar i Göteborg för att 
fa inspiration och kunskap fran hur andra bolag har arbetat med fráqan. EU projekt med fyra nyanlända 
och fyra lánqtidsarbetslösa har genom att utföra arbetsuppgifter för heia koncernen fátt bade 
sprákträninq och arbetslivserfarenhet. Tre nyanlända har haft introduktionsanställning som 
lokalvárdare och tva som tolk och hjälp till hyresgäster. 

Nöjda medarbetare 
Den senaste mätningen av nöjd medarbetarindex gav NMI 74. De positiva omdömena gällde särskilt 
stolthet över arbetsplatsen, bra stämning och engagemang i arbetsgruppen samt en tydlig känsla av 
frihet under ansvar. Resultatet är en bra grund för varje avdelnings vidare arbete med fráqorna i sina 
respektive rnáltavlor, da handlingsplaner utformas för att behálla styrkorna och átqärda de resultat som 
är mindre bra. 

En ung 70-aring 
I somras tirade LudvikaHem AB sitt 70-ars jubileum. Tillsammans med ungefär 400 hyresgäster och 
kunder genomfördes en heldag pá Gammelgarden med musik, artister, tävlingar och andra spännande 
roligheter. En historisk tillbakablick visade ocksá pá de sju decennier som qátt och den utveckling som 
bolaget upplevt. Det är ett stort ansvar men ocksá ett stort privilegium att fa fortsätta att delta i det 
viktiga arbetet med att förvalta náqon annans bostad. 

Duktiga och kunniga medarbetare 
Utvecklingen har aldrig qátt 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 LudvikaHem 
bed river. 

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

Ulf Rosenqvist, VD LudvikaHem AB 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för LudvikaHem AB, organisationsnummer 556048-2019, fár 
härmed avge ärsredovisningen för verksamhetsäret 2016. Bolaget har sitt säte i Ludvika. Bolaget är 
helägt av Ludvika Kommunfastigheter AB, som i sin tur är helägt av Ludvika kommun. 

Allmänt om verksamheten 

Affärsmässighet 
Frän 2011 gäller Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som innebär att 
bolaget ska kombinera affärsmässighet med samhällsnytta. Samtidigt ändrades ocksà 
hyreslagstiftningen - allmännyttan sätter idag inte längre taket för hyrorna pá orten som tidigare. 
Lagen innebär att LudvikaHems verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte. Bolaget ska tillgodose 
olika bostadsbehov, utbudet ska vara varierat, ha god kvalitet och kunna attrahera olika hyresgäster, 
inklusive människor med en svag ställning pà bostadsmarknaden. Det ska ocksá erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boinflytande. En grundläggande tanke är att bolagets bostäder ska vara 
tillgängliga för alla. 

För att undvika snedvridning av konkurrensen ska LudvikaHems verksamhet drivas enligt 
affärsmässiga principer. Det innebär att alltid utgä frän vad som är bäst för bolaget och agera som en 
längsiktig och seriös fastighetsägare. Det betyder ocksá att Ludvika kommun inte fär ge LudvikaHem 
nägra speciella fördelar som gynnar bolaget ekonomiskt i förhällande till privata fastighetsägare. 
Kommunen ska ställa motsvarande avkastningskrav pá sitt bolag, som likartade längsiktiga privata 
fastighetsägare gör. Kravet ska alltid utgä frän den lokala marknadssituationen och bolagets egna 
förutsättningar. Om kommunen gär i borgen för bolagets län ska en avgift tas ut sä att bolaget inte fár 
lägre länekostnad än konkurrenterna. Kommunen fár inte ställa krav pá att bolaget vidtar ätgärder som 
inte är lönsamma. Om kommunen viII fá sádana ätgärder genomförda, mäste det ske i egen regi eller 
efter upphandling. 

Ändamâlet 
Ändamälet med bolagets verksamhet är att skapa balans pá bostadsmarknaden med ett varierat 
bostadsbeständ. Bolaget ska ha en föredömlig miljöhantering samt ska genomföra samordnings- och 
stordriftsfördelar som sammanläggningen till koncern erbjuder. 

Värdegrunder 
Vàra värdegrunder ska genomsyra várt dagliga arbete. Värdegrunderna är en kompass i várt sätt att 
bemöta varandra, vára kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkanspartners. Vära 
värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden Trygghet, Effektivitet och Affärsmässighet. 

Vision - Oet bästa boendet 
Ledstjärnan i kontakterna med vàra kunder. Alla kundgrupper ska uppleva sitt boende som det bästa 
valet. Funktionellt och servicemässigt, men även med avseende pá trygghet, säkerhet och kvalitet. 

Personal 
LudvikaHem hade vid 2016 árs utgäng 49 (51) tillsvidareanställda, varav 29 (32) män och 20 (19) 
kvinnor. Dessa fördelar sig pà 21 (25) tjänstemän och 28 (26) kollektivanställda. 
Ledningsgruppen bestär av fem personer varav tre är rnän. 

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

Styrelse 
Frän och med ärsstämman 2016-06-01. 

Styrelseledamöter : 
- Sören Firmström (s), ordförande 
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- Conny Brinqás (v), vice ordförande 
- Monica Ahlén (s) 
- Gaby Back (m) 
- Mauritz Bropetters (c) 
- Arbetstagarrepresentanter: Eva-Lena Gunningberg (Vision) 

Styrelsesuppleanter : 
- Anders Hjalmar (s) 
- Jens Jansson (s) 
- Mikael Hjort (mp) 
- Torbjörn Aker (m) 
- Leif Sköld (bop) 
- Arbetstagarrepresentanter: Ulf Adolfsson (Vision) 

Väsentliga händelser under räkenskapsâret samt etter räkenskapsârets utgâng 

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

Styrelsen beslutade under hösten att bolaget ska bygga 49 nya lägenheter med ett, tva och tre rum 
och kök i kvarteret Tjädern. Det blir ett attraktivt boende tack vare det centrala läget. 

AUa villor i Sörvik har under aret salts till befintliga och externa hyresgäster, vilket innebär att totalt elva 
av de trettio husen nu är salda. Försäljningen fortsäUer under kommande ár. 

En ny Bobutik har byggts under aret, i direkt anslutning till övriga kontorslokaler, för inflyttning i början 
av 2017. 

Pa fastigheterna Tjädern 7 samt Svanen 11 har gamia byggnader rivits. Bada fastigheterna är inköpta 
för att stärka bolagets strategiska förutsättningar för nyproduktion i centrala Ludvika. 

Styrelsen har beslutat aU ta fram nya riktlinjer för uthyrning. Den nya uthyrningspolicyn för 
hyreslägenheter ska beslutas under 2017. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
Be/opp i kkr 

I flerársjämförelsen har uppgifterna avseende 2010-2012 ej räknats om vid överqànq till 
K3-regelverket. 

I flerársjämförelsen inkluderas fr.o.m. 2013 förvaltad Igh med 112 st, 7 154kvm 

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 
Omsättning 230827 223308 214082 208152 197710 
Resultat efter finansnetto 2512 5781 18411 7480 904 
Balansomslutning 828474 798985 787012 760820 738956 
Eget kapital 123729 121 305 118451 108701 102919 
Antal bostäder 3380 3387 3351 3353 3190 
Antal lokaler 361 359 360 355 355 
Area bostäder, kvm 206559 205988 205611 205748 195674 
Area lokaler, kvm 28093 27899 27731 27669 27596 
Likviditet % 27 38 40 44 33 
Soliditet % 15,7 16,2 15,6 14,3 13,9 
Antal outhyrda bostäder 31/12 69 96 111 111 65 
Outhyrda bostäder % 2,7 2,9 3,3 3,4 2,1 
Flyttningsfrekvens % 19 21 22 25 24 
Arsanställda, antal 49 51 47 47 51 
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Investeringar 
Bolagets investeringar i fastigheter och inventarier uppgick totalt till 68,2 (43,7) miljoner kronor varav 
67,7 (41,8) miljoner kronor avsáq ny- och ombyggnadsatgärder. 

Likviditet och finansiering 
Likvida medel vid àrets utgang uppgick till 5,1 (15,6) miljoner kronor inklusive tillgodohavande pà 
koncernkonto som redovisas som fordringar pà Ludvika kommun. LudvikaHems totala làneskuld till 
kreditinstitut uppgick till635 (615) miljoner kronor. 

Finansiella risker 
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa 
risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt 
fullvärdesförsäkring av fastiqhetsbestándet, 

Fastigheternas värde 
Den interna värderingen av samtliga fastigheter 31 december 2016 uppgick till 1 562 miljoner kronor, 
att jämföra med det bokförda värdet pà 757 miljoner kronor. Inflationen antas bli tva procent per ár 
under heia 
kalkylperioden. Náqon besiktning av fastigheterna har inte genomförts. Ingen extern värdering har 
gjorts av bestandet. Den interna värderingen visar att det kan föreligga risk för nedskrivning aven 
fastighet i eU ornráde under uppförande. När heia omràdet är färdigställt kommer en extern värdering 
att genomföras. 

Byte av redovisningsprincip 
Fran och med den 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012: 1. Införandet av det allmänna ràdet 
har inneburit eU byte av redovisningsprinciper och har haft betydande effekt pá resultat- och 
balansräkningarna. För aU uppná jämförbarhet över koncernens/företagets utveckling och ställning har 
omräkning skett av jämförelseáret. 

Om tillämpligt: 
Om inte nyckeltalen har räknats om màste uppgift lämnas om detta. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Under 2016 ökade befolkningen i kommunen med 571 personer. Det är rekordhöga siffror och bade 
glädjande och viktigt för en kommun med stark tillväxt som mal. Samtidigt ställer det ökade 
förväntningar pá bolaget aU under de närmaste áren Iyckas med nyproduktion av fler hyresräUer och 
nya bostadsomràden. I dag är detta en utmaning för heia Sverige där processen fran 
detaljplanearbetet till färdig lägenhet rnáste effektiviseras för att i snabb takt och till rimliga kostnader 
fa fram nya bostäder. 

Uthyrningsgraden fortsätter att hàlla en hög nivà och var vid ársskittet 97,3. 

Den finansiella risken utgör en osäkerhet, till exempel i form av oväntade räntehöjningar över 
marknadens förväntningar. Bolaget har med hjälp av derivat säkerställt att denna kostnadsstegring 
minskas och förskjuts pà framtiden. En ökning av ränteniván med 1 procent skulle medföra ökade 
kostnader pá 1,0 miljoner kronor för 2017 med nuvarande láneportfölj. 

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 
páverkar resultatet negativt. Med syfte aU ytterligare minska förbrukningen har individuell mätning och 
debitering av el- och vaUenförbrukning satts in i samband med renovering av lägenheter. 
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Miljö 

Fastighetskoncernen fortsätter att satsa pà miljöarbete och under hösten har en miljöplan arbetats 
fram för 2017-2019, med syfte att identifiera fastighetskoncernens rniljöpáverkan och stärka 
miljöarbetet frarnát. 
Bolaget tiIIsatte under hösten en miljökoordinator som under ett ár kommer att qá 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. 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen töreslár att till förfogande stáende vinstmedel, 37001 744 kronor, disponeras enligt följande: 

Belapp i kr 
Balanserad vinst 
Arets resultat 
Summa 

34577760 
2423984 

37001744 

Vad beträffar företagets resultat ach ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande résultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
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Resultaträkning 
Be/opp i kkr Not 2016-01-01- 2015-01-01- 

2016-12-31 2015-12-31 

Hyresi ntäkter 2 214802 211 359 
Övriga rörelseintäkter 3,4 16025 11 949 

230827 223308 

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader 5 -123838 -122383 
Övriga externa kastnader 6,7 -21 481 -18483 
Persanalkastnader 8 -31 099 -29283 
Av/nedskrivningar av materiella ach 
immateriella anläggningstillgangar 9 -31 625 -27925 
Övriga rörelsekastnader -699 -54 
Rörelseresultat 22085 25180 

Resultat frän finansiella poster 
Resultat fran finansiella antäqqninqstillqánqar 10 2 7 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 11 318 218 
Räntekastnader ach liknande kastnader 12 -19893 -19624 
Resultat efter finansiella poster 2512 5781 

Bakslutsdispasitianer 13 -2336 
Resultat före skatt 2512 3445 

Skatt pà ärets resultat 14 -88 -590 

Arets resultat 2424 2855 
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Balansräkning 
Be/opp i kkr Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgangar 

Materiella an/äggningstillgangar 
Byggnader ach mark 15 758833 766843 
Inventarier, verktyg ach installationer 16 2714 2075 
Pägäende nyanläggningar ach förskott 
avseende materiella anläggningstillgängar 17 48633 9073 

810180 777991 

Finansiella an/äggningstillgangar 
Andra längfristiga värdepappersinnehav 18 113 113 
Uppskjuten skattefordran 20 1762 422 
Andra längfristiga fordringar 19 169 285 

2044 820 

Summa anläggningstillgangar 812224 778811 

Omsättninqstlllqânqar 

Varu/ager mm 
Rävaror och förnödenheter 853 846 

853 846 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 2961 1 556 
Fordringar has koncernföretag 3484 997 
Fardran Ludvika kommun, koncernkonto 4654 15232 
Aktuell skattefordran 2131 
Övriga fordringar 442 418 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 1 291 762 

14963 18965 

Kassa och bank 434 363 

Summa omsättningstillgangar 16250 20174 

SUMMA TILLGANGAR 828474 798985 
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Balansräkning 
Belopp i kkr Not 2016-12-31 2015-12-31 

EGET KAPITAL aCH SKULDER 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 31000 31 000 
U ppskrivn i ngsfond 22422 23163 
Reservfond 33305 33305 

86727 87468 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 34578 30982 
Arets resultat 2424 2855 

37002 33837 

Summa eget kapital 123729 121 305 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 22 8041 8041 

8041 8041 

Längfristiga sku/der 
Skulder till koncernföretag 24 2278 2025 

2278 2025 

Kortfristiga sku/der 
Skulder till kreditinstitut 23,26 635000 615000 
Leverantörsskulder 10752 19174 
Skulder till koncernföretag 5507 2873 
Skatteskulder 1 146 
Övriga kortfristiga skulder 2652 1 583 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 40515 27838 

694426 667614 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUlDER 828474 798985 

Eget kapital 
Aktie- Uppskrivn.- Reserv- Fritt eget 
kapital fond fond kapital 

Vid árets början 2016-01-01 31000 23163 33305 33837 
Uppskrivningsfond -741 741 

Arets resultat 2424 
Vid árets slut 2016-12-31 31000 22422 33305 37002 

2016-12-31 2015-12-31 
Villkarat aktieägartillskott enligt beslut i Kf 1995-12-06 9000 9000 
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2016-01-01- 2015-01-01- 
Not 2016-12-31 2015-12-31 

2512 5781 
27912 25578 
30 424 31359 
-4707 -4338 
25717 27021 

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

Betald skatt 
Kassaflöde frän 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 frän den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgangar 
Avyttring av materiella anläggningstillgangar 
Avyttring av finansiella tillqánqar 
Kassaflöde frän investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna Ian 
Kassaflöde frän finansieringsverksamheten 

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

Beta/da räntor och emêtten utdelning 
Erhállen utdelning 
Erhállen ränta 
Erlagd ränta 

Poster som inte ingar i kassaf/ödet 

Av- och nedskrivningar 
Realisationsvinst (-) förlust (+) för salda anläggningstillgangar 
Summa 

Likvida medel 
Följande de/komponenter ingar i likvida mede/: 
Kassa- och banktillgodohavande 
Tillgodohavande pá koncernkonto 
Summa likvida medel 

-7 282 
-4445 1 018 
7959 -6143 

29224 22178 

-68206 -45331 
8105 3808 
117 184 

-59984 -41 339 

20 253 16253 
20253 16253 

-10507 -2908 
15595 18503 
5088 15595 

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

2 7 
318 218 

-19819 -19652 

2016-12-31 2015-12-31 

31625 27924 
-3714 -2346 
27911 25578 

434 
4654 

363 
15232 

5088 15595 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kkr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med ársredovisninqslaqen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna rád BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Värderingsprinciper m m 
Tillqánqar, avsättningar och skulder har värderats utifràn anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

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

Materiella an/äggningstillgimgar 
Materiella anläggningstillgangar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar. I anskaffningsvärdet inqár förutom inköpspriset 
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

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

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

Materiella an/äggningstillgfmgar 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 bestár aveU antal komponenter med olika nyUjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker pá komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som 
obegränsad. Byggnaderna bestár av fiera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Fö/jande huvudgrupper av kampanenter har identifierats ocn 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 

Nedskrivningar - materiella an/äggningstil/gangar och 
ande/ar i kancernföretag 
Vid varje balansdag bedöms om det Finns nägon indikation pá att en tillgängs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sádan indikation finns, beräknas tillgängens ätervinningsvärde. 

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassafiöden som 
tillgängen väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. 
Den diskonteringsränta som används är före skatt och äterspeglar marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgängen. En tidigare nedskrivning àterförs endast om de 
skäl som läg till grund för beräkningen av ätervinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har 
förändrats. 

Leasing - /easetagare 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

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

Varu/ager 
Varulagret bestär av bränsle och värderas till det lägsta av anskattningsvärdet och 
neUoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskattningsvärdet beräknas enligt först in 
först ut- principen. I anskattningsvärdet ingär förutom utgifter för inköp även utgifter för aU bringa 
varorna till deras aktuella plats och skick. 

Finansiella til/gangar och sku/der 
Finansiella tillgängar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade 
utifrän anskattningsvärdet) i BFNAR 2012: 1. 

Redovisning i och barttagande fran balansräkningen 
En finansiell tillgäng eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgäng tas bort frán balansräkningen när den 



LudvikaHem AB 
556048-2019 

12(24) 

avtalsenliga rätten till kassaflödet fran tillqánqen 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 tillgangen. En finansiell skuld tas bort fran 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansie/la ti/lgangar 
Finansiella tillqánqar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillqánqen. 

Finansiella omsättninqstillqánqar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och neUoförsäljningsvärdet pá balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättninqstillqànqar 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 tillgangar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Vid värdering tilllägsta 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 finansie/la 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 sam 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 säkrinqsförhállandet 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 neUot av 
upplupen fordran pá rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden redovisas som 
räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den ekonamiska innebörden av 
säkringen och skulden är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en fast 
marknadsränta när säkrinqsförhállandet inleddes. 

Ersättningar till anstä/lda 
A vgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 

Ersättningar vid uppsägning 
ErsäUningar vid uppsägningar, i den omfaUning ersäUningen inte ger företaget náqra framtida 
ekonamiska fördelar, redavisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse aU antingen 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande, eller 
b) lämna ersäUningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avqánq. 
ErsäUningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen 
och inte har náqon realistisk möjlighet aU annullera planen. 
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Skatt 
Skatt pá árets resultat i resultaträkningen bestàr av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskaU för innevarande räkenskapsár som avser árets skaUepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsárs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskaU 
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsár till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skill nader, dock särredovisas inte 
uppskjuten skatt hänförlig till obeskaUade reserver eftersom obeskaUade reserver redovisas som en 
egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda skaUemässiga underskoUsavdrag. Värderingen baseras pá 
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgang eller skuld förväntas átervinnas respektive regleras. 
Beloppen baseras pá de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdeberäknats. 

Eventualförpliktelser 
En enventualförpliktelse 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 fiera 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 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kammer 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. Ett 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/aterade till an/äggningstillgangar 
Offentliga bid rag relaterade till tillqánqar redovisas i balansräkningen genom aU bidraget reducerar 
tillqánqens redovisade värde. 

Koncernuppgifter 
Företaget är helägt doUerföretag till Ludvika Kommunfastigheter AB, org nr 556049-7140 med säte i 
Ludvika. Ludvika Kommunfastigheter AB upprättar koncernredovisning. Ludvika Kommunfastigheter 
AB är helägt doUerföretag till Ludvika Kommun, org nr 212000-2270. 
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Not2 Hyresintäkter 

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

Hyresinfäkter, brutto 
Bostäder 195218 193018 
Lokaler 26858 27362 
Övrigt 6640 6452 
Summa 228716 226832 

Avgar oufhyrda objekt 
Bostäder -4992 -5359 
Lokaler -1 549 -2401 
Övrigt -1 046 -944 
Summa -7587 -8704 

Avgar hyresrabatter 
Bostäder -3141 -3151 
Lokaler -609 -1 154 
Övrigt -18 -22 
Summa -3768 -4327 

Avqàr hyror egna objekt -2559 -2442 
Summa hyresintäkter 214802 211359 

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 ìnçàr i fastighets 
kostnader. 

Not 3 Övriga rörelseintäkter 
2016-01-01- 2015-01-01- 
2016-12-31 2015-12-31 

6447 6672 
2651 1 941 
201 327 

6726 3009 
16025 11949 

Ersättningar och intäkter fran hyresgäster 
Externt salda tjänster 
Fakturerade kostnader 
Övrigt 
Summa Övriga intäkter 

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

2015-01-01- 
2015-12-31 

Försäljning fastigheter Sörvik 4401 1 750 

Summa 4401 1750 



LudvikaHem AB 
556048-2019 

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

15(24) 

2015-01-01- 
2015-12-31 

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

271 247 
397 340 
668 587 

319 250 

Fastighetsskötsel exkl personalkostnader 
Reparationer 
Underhäll 

8132 
20181 
38538 
52211 
1806 
2970 

Taxebundna kostnader 
Riskkostnader, försäkringsärenden 
Fastighetsskatt 
Summa Fastighetskostnader 123838 

Not 6 Operationel//easing - /easetagare 

Framtida minimi/easeavgifter avseende ieke 
uppsägningsbara operationella /easingavta/: 
Inom ett ár 
Mellan ett och fem ár 

Räkenskapsärets kostnadsförda leasingavgifter 

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

7469 
16780 
43991 
49681 

1 230 
3232 

122383 

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

PWCIKPMG 

Revisionsuppdrag 102 109 
Andra uppdrag 74 54 
Biträde lekmannarevision 22 

Lekmannarevisor 
Revisionsuppdrag 9 5 
Summa 207 168 

Not 8 Anstäl/da och persona/kostnader 

Mede/anta/et anstäl/da 
2016-01-01- 
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Anställda 
Totalt 
Varav rnän 

Styrelseledamöter 
Totalt 
Varav män 

49 
30 

51 
32 

6 
4 

6 
4 
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Totalt 
Varav män 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
2016-01-01- 
2016-12-31 
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5 
3 

6 
4 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Lön styrelse och VD 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Summa styrelse och verkställande direktör 

149 
30 
179 

Varav pensionskostnader enligt avtal, inkl särskild löneskatt 

Lön övriga anställda 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Summa övriga anställda 

20041 
7468 

27509 

Varav pensionskostnader enligt avtal, inkl särskild löneskatt 1530 

147 
21 
168 

19258 
6980 

26238 

1441 

För styrelsen Finns inga avtal om pensioner. VD, Ulf Rosenqvist, är frän och med 1 april 2013 anställd i 
moderbolaget Ludvika Kommunfastigheter AB. 

Not 9 Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgängar 

2016-01-01- 
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Byggnader 
Markanläggningar 
Inventarier 
Förbättringsutgifter annans fastighet 
Summa 

30338 
396 
858 
33 

31625 

Not 10 Resultat fran finansiella anläggningstillgangar 
2016-01-01- 
2016-12-31 

26834 
396 
695 

27925 

2015-01-01- 
2015-12-31 

2 2 
5 

Utdelning pá insatskapital HBV 
Ränteintäkter, övriga 
Summa 2 7 
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2015-01-01- 
2015-12-31 

Ränteintäkter, bank 
Ränteintäkter, koncernföretag 
Ränteintäkter, övriga 
Summa 

318 
318 

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

1 
217 
218 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Räntekostnader för lánqfristiqa skulder 
Räntekostnader, swappar 
Övriga räntekostnader och skuldrelaterade poster 
Borgensavgift 
Summa 

952 
16426 

15 
2500 

19893 

Not 13 Bokslutsdispositioner 
2016-01-01- 
2016-12-31 

1681 
15489 

26 
2428 

19624 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Periodiseringsfond, àrets avsättning 
Summa 

Not 14 Skatt pâ árets resultat 
2016-01-01- 
2016-12-31 

2336 
2336 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Aktuell skattekostnad 
Uppskjuten skatt 

-1429 
1 341 

-88 

-1 542 
952 
-590 

Avstämning av effektiv skatt 
2016-01-01- 2015-01-01- 

Procent 2016-12-31 2015-12-31 

Resultat före skatt 2512 3445 

Skatt enligt gällande skattesats 22 % -553 -758 
Ej avdragsgilla kostnader -49 -46 
Ej skattepliktiga intäkter 3 O 
Avskrivning balanslánepost 80 80 
Justering skattemässig avskrivning byggnader -1 603 -1 102 
Skattepliktig schablonintäkt pá p-fond -8 -8 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 702 292 

Skatt pá temporära skillnader 1 340 952 
Redovisad effektiv skatt 22% -88 -590 
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Not 15 Byggnader och mark 

Ackumulerade uppskrivningar 
-Vid árets början 
-Arets avskrivning pá uppskrivet belopp 
Vid árets slut 

2016-12-31 2015-12-31 

1 202142 1 128437 
26168 35346 
-9521 -3148 

966 41507 
1 219755 1 202142 

-474511 -449970 
5144 1 739 

-29817 -26280 
-499184 -474511 

39212 40162 
-950 -950 

38262 39212 

758833 766843 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid árets början 
-Nyanskaffningar 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Omklassificeringar 
Vid árets slut 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid árets början 
-Aterförda avskrivningar pá avyttringar och utrangeringar 
-Arets avskrivning 
Vid àrets slut 

Redovisat värde vid árets slut 

Varav mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Nyanskaffning 
Avyttring 
Ackumulerade uppskrivningar 
Redovisat värde vid árets slut 

56785 
3607 
-791 

29211 

53223 
3858 
-297 

29212 
88812 85996 

Verkligt värde pa Fastighetsförvaltning 
2016-12-31 2015-12-31 

Bedömt marknadsvärde: 
Vid árets början 
Vid àrets slut 

1560076 
1 562173 

1493000 
1 560076 

Värderingen 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 ár samt ett beräknat 
restvärde vid kalkylperioden slut. Kassaflödesberäkningen baseras pá 2016 árs utqàende hyror. 
Hyresbortfall, drift- och underhállskostnader samt direktavkastningskrav och kalkylräntor fran den 
marknadsinformation vilken är ortsspecifik, finns som schabion i kalkylmodellen och är hämtad fran 
fastighetskonsultbolaget Newsec Advice. 
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Not 16 Inventarier, verktyg och installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid árets början 
-Nyanskaffningar 
-Avytlringar och utrangeringar 

2016-12-31 2015-12-31 

10590 9972 
1 512 1 902 

-57 -1 284 
12045 10590 

-8515 -9051 
43 1230 

-859 -694 
-9331 -8515 
2714 2075 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid árets början 
-Áterförda avskrivningar pá avytlringar och utrangeringar 
-Árets avskrivning 

Redovisat värde vid ärets slut 

Not 17 Pägäende nyanläggningar och förskott materiella 
anläggningstillgängar 

2016-12-31 2015-12-31 

Vid árets början 
Under aret nedlagda kastnader 
Omklassificeringar 
Redovisat värde vid ärets slut 

9073 
40526 

-966 

42497 
8083 

-41 507 
48633 9073 

Not 18 Andra Iángfristiga värdepappersinnehav 
2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 113 113 

Redovisat värde vid ärets slut 113 113 

Not 19 Andra langfristiga fordringar 
2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 
- Tillkommande fordringar 
-Omklassificeringar 
Redovisat värde vid ärets slut 

285 
169 
-285 

469 

-184 
169 285 
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Not 20 Uppskjuten skatt 
Uppskjuten Uppskjuten 

2016-12-31 skattefordran skatteskuld Netto 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark -6426 -6426 
Markanläggningar 887 887 
Balanslânepost 823 823 
Byggnader 6478 6478 
Uppskjuten skattefordran/skuld 8188 -6426 1 762 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 8188 -6426 1762 

2015-12-31 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark -6426 -6426 
Markanläggningar 1 017 1 017 
Balanslânepost 902 902 
Byggnader 4929 4929 
Uppskjuten skattefordran/skuld 6848 -6426 422 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 6848 -6426 422 

Temporär skillnad 
Redovisat Skattemässigt Temporär 

2016-12-31 värde värde skillnad 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark 88812 59601 29211 
Markanläggningar 5157 9189 -4032 
Balanslânepost 3739 -3739 
Byggnader 664864 694314 -29450 

758833 766843 -8010 

Redovisat Skattemässigt Temporär 
2015-12-31 värde värde värde 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark 85996 56785 29211 
Markanläggningar 5553 10174 -4621 
Balanslânepost 4101 -4101 
Byggnader 675294 697700 -22406 

766843 768760 -1 917 

766843 768760 -1917 
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Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2016-12-31 2015-12-31 

Övriga poster 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

1291 762 
1291 762 

Not 22 Periodiseringsfonder 
2016-12-31 2015-12-31 

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsär 2014 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsär 20 15 

5705 
2336 

5705 
2336 

8041 8041 

Not 23 Övriga skulder till kreditinstitut 
2016-12-31 2015-12-31 

Fastighetslán 

Förfallotidpunkt, inom ett ár fràn balansdagen 
Summa 

635 000 615 000 
635000 615000 

Förfalloprofil - Räntebindning 
Nedan framgär bolagets förfalloprofil i kkr. (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen. 

2016-12-31 2015-12-31 
90 000 70 000 
85 000 

85 000 
30 000 

230 000 30 000 
50 000 230 000 
50 000 50 000 
100 000 50 000 

100 000 

635000 615000 

Inom 1 ár 
Inom 1-2 ár 
Inom 2-3 ár 
Inom 3-4 ár 
Inom 4-5 àr 
Inom 5-6 ár 
Inom 6-7 ár 
Inom 7-8 ár 
Inom 8-9 ár 
Inom 9-10 àr 
Summa 

Not 24 Skulder till Ludvika kommun 

Kommunen hyr del aven byggnad som har iordningställts till ensamkommande flyktingbarn. Skulden 
per 2016-12-31 avser hyrestillägg för eventuell äterställning, till vanliga bostäder, av denna 
ombyggnad. Hyrestillägget löper till och med 2017-10-31 med 253 kkr per ár. 
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2016-12-31 2015-12-31 

Upplupna personalkostnader 
Upplupna räntekostnader 
Förskottsbetalda hyror 
Övriga poster 

2181 
6762 

15314 
16258 

1986 
6689 

14467 
4696 

40515 27838 

Not 26 Verkligt värde pá derivatinstrument som används för säkrinqsändarnâl 

2016-12-31 2015-12-31 
Verkliga värden pá derivatinstrument uppgick pá balansdagen till följande: 

Kontrakt med negativa verkliga värden: 
Ränteswapar -63259 -54986 

Not 27 Disposition av vinst eller förlust 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslàr att fritt eget kapital, 37001 744 kronor, disponeras enligt följande: 

2016-12-31 
Balanseras i ny räkning 
Summa 

37002 
37002 

Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

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

Eventualförpliktelser 
Garantiförbindelse Fastigos garantifond 
Summa 

381 331 
381 331 

Ludvika kommun har, i december 2012, beslutat att teckna borgen pá län för maxima It 800 000 kkr. 
Borgensätagandet uppgick 2016-12-31 till635 000 (615 000) kkr. Bolaget hartill kommunen förbundit 
sig att inte beläna de pantbrev som skulle ha lämnats som säkerhet om borgen ej erhállits. 

Not 29 Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Ludvika Kommunfastigheter AB, org nr 556049-7140 med säte i 
Ludvika. 

Ludvika Kommunfastigheter AB ingär i en koncern där Ludvika Kommun, org nr 212000-2270 med 
säte i Ludvika, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. 

Inköp och försäljning inom koncernen 
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3,47 % av inköpen och 7,27 % av 
försäljningen andra företag inom heia den företagsgrupp som koncernen tiIIhör. 
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Not 30 Nyckeltalsdefinitioner 

Likviditet: 
Omsättninqstillqánqar i förhállande till kortfristiga skulder. 

Balansomslutning: 
Summan av bolagets tillgangar alternativt summan av eget kapital och skulder i balansräkningen. 

Soliditet: 
Justerat Eget kapital i förhállande till balansomslutningen. 

Flyttningsfrekvens 
Det totala antalet avflyttningar under aret i förhállande till under aret genomsnittligt antal lägenheter. 

Arsanställda 
Medelantalet anställda beräknas genom att betalda närvarotimmar, inklusive betald semester, 
under aret stälIs i relation till en inom företaget normal ársarbetstid. 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Ludvikahem AB, org.nr 556048-2019 

Rapport om ârsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av ârsredovisningen för Ludvikahem AB för âr 2016. 

Enligt var uppfattning har ârsredovisningen upprättats i enlighet med ârsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ludvikahem ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för aret enligt ârsredovisningslagen, Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med ârsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grundför 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 
Ludvikahern AB 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 ändamâlsenliga som grund för vara uttalanden. 

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

Vid upprättandet av ârsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets fôrrnâga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när sa är tillämpligt, om förhâllanden som kan pâverka 
förrnâgan att fortsätta verksarnheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har nâgot realistiskt alternativ till att göra nâgot av detta. 

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

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

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i ârsredovisningen, vare sig dessa beror pâ 
oegentligheter eller pâ fel, utformar och utför granskningsâtgärder bland annat utifrân dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamâlsenliga för att utgöra en grund för vara uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 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 granskningsâtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 
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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 direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av ärsredovisningen. Vi drar ocksâ en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns nägon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sâdana händelser eller 
förhâllanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmäga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, mäste vi i revisionsberättelsen rasta uppmärksamheten 
pâ upplysningarna i ärsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sâdana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om ärsredovisningen. Vâra 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 presentation en, strukturen och innehâllet i ärsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om ärsredovisningen äterger de underliggande transaktionerna och händelserna pâ ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi mäste informera styrelsen om bland annat revisionens 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 och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vâr revision av ärsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ludvikahem 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 räkenskapsäret. 

Grundför uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vârt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhällande till Ludvikahem AB 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 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer pâ storleken av bolagets 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 ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
sä 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 ätgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas pâ ett betryggande sätt. 

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

företagit nägon ätgärd 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. 
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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 granskníngsâtgärder som utförs baseras pâ var profession ella bedömning med utgângspunkt i risk 
oeh väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen pâ sâdana âtgärder, omrâden 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 hal' vi gran skat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Falun den 2__maj 2017 

.:»: 
Emil Forsling 
Auktoriserad revisor 



Lekmannarevisor 
i Ludvikahem AB 

Till ârsstämman i Ludvikahem AB 
Organisationsnummer 556048-2019 

Granskningsrapport för âr 2016 

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

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

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksarnhet och intern kontroll 
samt pröva am verksarnheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och 
mal samt de lagar och föreskrifter sam 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 sam behövs för 
att ge en rimlig grund för bedörnning och prövning. 

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

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

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Ludvika den 30 mars 2017 

~7/7/ .: _ 

Bo A Johanssot(iekmannarevisor 


