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FORTSATT POSITIV UTVECKLING 

När vi ser tíllbaka pa den senaste femârsperioden 
kan vi se en stark ökning av efterfràqan pa bostäder. 
En tidiqare hög vakansgrad har pà relativt kort tid 
vänt till en ràdande bostadsbrist. Ludvika är idag 
en kommun med stark tillväxt. 

För LudvikaHems del innebär detta en alit bättre 
ekonomi som ger utrymme för bade nyproduktion för att 
möta efterfrâgan och ett gott planerat underhâll för att 
säkerställa kundernas trivsel och fastigheternas värde. 

KOMMUNENS UTVECKLING 
LudvikaHem AB ägs till 100 pro cent av Ludvika kom 
mun, vi ser lângsíktìgt pâ vara beslut och investering 
ar och har en god helhetssyn pâ var förvaltning, var 
ekonomi och var utveckling. Under 2016 firar Ludvika 
Hem 70 âr som kommunalt bostadsbolag, och vi har 
under ârens lopp fungerat som den regulator som behövs 
pâ en bostadsmarknad där kommunens invânarantal 
bade ökat och minskat. 

De senaste âren har vi nyproducerat 90 attraktiva 
hyresrätter i centrala Ludvika. Det är riktigt roligt att se 
att dessa är bade eftertraktade och omtyckta. Under de 
kommande fern âren har vi planer pâ ytterligare minst 
100 centrala lägenheter. Vi bygger inte pâ spekulation 
eller för att tjäna mycket pengar. AlImännyttan har 
tvärtom haft sin avkastning i en god utveckling för kom 
munen, beredskap att klara demografiska förändring 
ar, ge en bostad at alla samt att pressa bade kostnader 
för nyproduktion och hyresutveckling. Det är en stor 
frarngângsfaktor för en kommun att ha en fungerande 
allmännytta. 



Idag handIar vâra insatser ocksâ mycket om stads 
bildens utveckling. FIer bostäder i centrala Ludvika ger 
en mer Ievande stadskärna där fier invänare trivs, stan 
nar upp, handlar, umgäs och lever. Den utvecklingen 
leder även till ökade möjligheter till etablering av sâdan 
handel som Ludvika centrum idag till stora delar saknar. 
Vi ser framför oss en stad och en kommun att vara alit 
mer stolta över. 

VAR ORGANISATION 
Vâr fastighetskoncern omfattar idag fyra olika bolag 
där LudvikaHem AB är ett av dotterbolagen till Ludvika 
kommunfastigheter AB. För att sköta förvaltningen av 
alla fastigheterna har vi samlat personalen i en gemen 
sam organisation för attpä ett optimaltsätt hantera pro 
cesser och rutiner. Organisationen är inte statisk, utan 
omformas kontinuerligt som en organism beroende 
pâ omvärldens krav, vâra kunders förväntningar och 
ägarens beslut och intensioner. 

Genom den koncernövergripande samverkansgrupp 
som bildats under 2015 hanteras de organisatoriska 
frägorna löpande, i god dialog med de fackliga parterna. 
De kommande âren blir denna grupp viktig, dâ 54 av 
organisationens 140 medarbetare kommer att gâ i pen 
sion. Det blir en förlust men samtidigt en möjlighet till 
utveckling och anpassning till nägot nytt. Som ett vik 
tigt verktyg i detta arbete tog vi under 2015 fram en 
plan för kompetensutveckling. 

Planen belyser vârt arbete med att vara en attraktiv 
och omtyckt arbetsgivare samtidigt som den visar hur 
vârt arbete med rekrytering, utbildning, ledarskaps 
utveckling och trivselskapande ätgärder samverkar för 
att säkerställa tillgängen pâ duktiga medarbetare. Vi 
ser framför oss en organisation fylld av medarbetare att 
vara stolta över. 

VARA HUS OCH BOSTÄDER 
De allmännyttiga bostadsaktiebolagen har i alla tider 
uppfattats som ett föredöme när det gäller förvaltning 
av hyresrätter. LudvikaHem har högt satta mâl för att 
säkerställa värdet pâ vâra fastigheter, samtidigt som 
vâra kunder i alit högre grad ska trivas och tycka om 
sin bostad. Under 2015 lade bolaget ungefär 44 miljoner 
kronor pâ fastighetsunderhäll och 17 miljoner pâ re 
parationer. Det är ur historiskt perspektiv rekordhöga 
nívâer, som vâr lâga räntekostnad och höga uthyrnings 
grad nu tìllâter, För att vi fortsatt ska kunna erbjuda 
"det bästa boendet" stälIs krav och förväntningar som 
vi mäste visa att vi kan leva upp till. Det handlar om ett 
ökat miljöarbete, attsänka vära energikostnader och vâr 
energiförbrukning, att medvetet arbeta med kvalitets 
förbättringar samt en ökad säkerhet och en bättre 
trygghet i vâra bostadsomräden. Det handlar ocksâ om 
att se frarnât och i dialog med vâra hyresgäster skapa 

"framtidens beende" inom Ludvika kommun, ett boende 
att vara stolta över. 

VAR GEMENSAMMA FRAMTID 
Ludvika kommun ska växa, utvecklas och förbättras. I 
detta stora arbete har vi alla ett ansvar att bidra med 
vâr del i den kommun vi valt att bo och leva i. När alla 
drar ât samma hâll blir kraften oslagbar. LudvikaHems 
starka motor har sin energi i att alla i bolaget just drar 
ät samma hâll, Jag kan lova att det är en stor tillfreds 
ställeise att fâ arbeta i ett företag där detta fungerar. 
När visionen, affärsidén, mâlen, handlingsplanerna, 
ätgärderna och de förväntade resultaten harmonierar, 
skapas utveckling. 

Hos oss har därför ledarskapet en central och avgörande 
betydelse för hur väl vi Iyckas. Vi utvecklar vârt ledar 
skap efter en fastlagd strategi som visat sig vara 
framgängsrik. Även här är begreppet "stolta" en viktig 
känslomässig faktor. Bâde över sin chef, sin arbets 
givare, sina arbetsuppgifter och framförallt sina kunder 
och hyresgäster. Vâra chefer och ledare i organisationen 
är tydliga, rättvisa, effektiva och kunniga. I det goda 
ledarskapet läggs grunden till den goda dialog som är en 
förutsättning för att kommunikationen inom organisa 
tionen fungerar väl hos osso Vâra chefer och ledare har 
ett extra stort ansvar för att säkerställa att vâra värde 
grunder "trygghet, effektivitet och affärsmässighet" 
följs och utvecklas. När LudvikaHem i framtiden stälIs 
inför nya utmaningar är det goda ledarskapet och vâra 
inarbetade värdegrunder exempel pâ viktiga styrkor. 

De senaste âren har mänga nya människor kommit till 
Sverige och till Ludvika. När olika kulturer, religioner 
och seder möts stälIs vi pâ prov. Tolerans, samarbete, 
förstâelse, nyfikenhet och ett intresse för att lära och 
ömsesidigt utbyta kunskap förebygger mänga missupp 
fattningar. Här är de allmännyttiga bostadsbolagens 
och LudvikaHems arbete med integration och social 
mobilisering en liten insats som kan ha stor betydelse 
för mänga. Sverige är idag ett av världens bästa länder 
att leva i och vi pâverkar dagligen vâr framtid genom 
vâra handlingar. Pâ LudvikaHem sker dessa handlingar 
med utgängspunkten att ständigt, ur alla perspektiv, ut 
veckla bostadsmarknaden och villkoren för vära kunder 
och hyresgäster. Det är vâr del i arbetetmed attskapa en 
positiv framtid för kommunen och en framtid att vara 
stolta över. 

Jag vill tacka alla medarbetare för ett riktigt gott resul 
tat 2015. 
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Ulf Rosenqvíst, VD, LudvikaHem AB 
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Om LudvikaHem 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen och verkställande direktören för Ludvika 
Hem AB, organisationsnummer 556048-2019, 
far härmed avge ársredovisninq för verksam 
hetsàret 2015. Bolaget har sitt säte i Ludvika. 
Bolaget är helägt av Ludvika kommunfastigheter 
AB, som i sin tur är helägt av Ludvika kommun. 

VISION - DET BÄSTA BOENDET 
LudvikaHems vision, Det bästa boendet; är ledstjärnan 
i kontakterna med alla vara kunder. Alla kundgrupper 
ska uppleva sitt boende sam det bästa valet. Funktionellt 
och servicemässigt, men även med avseende pâ trygghet, 
säkerhet och kvalitet. 

AFFÄRSIDÉ 
Med hög kvalitet, god service, bra underhäll och ett 
kundinriktat arbetssätt intar LudvikaHem en ledande 
roll som fastighetsförvaltare i regionen. Genom ett lang 
siktigt hall bart arbetssätt säkerställer vi företagets 
framtid. Vi bidrar därmed till Ludvika kommuns ut 
veckling genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer 
ur ett helhetsperspektiv. 

VÄRDEGRUND 
Vara värdegrunder ska genomsyra vârt dagliga arbete. 
De är ledstjärnorna i vârt sätt att bemöta varandra, vara 
kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkans 
partners. Vara värdegrunder sammanfattas med de tre 
led orden trygghet, effektivitet och affärsmässighet. 

Trygghet, effektivitet & affärsmässighet 
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LUDVIKAHEMS BOSTADSOMRÂDEN 
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- Kunder & marknad 

STRATEGISKA MÂL 
~ Nöjd kund-index ska vara minst 81. 

~ Vara väl insatta i hyresgästernas 
önskemâl. 

ÄGARDIREKTIV 
SOCIALTOCH 
DEMOKRATISKT ANSVAR 
- BOLAGET SKA: 

~ Medverka till att en god service finns 
och att förutsättningar för social gem en 
skap skapas i bostadsomrâden. 

~ Ha en sa väl avvägd sammansättning 
av bostäder i olika ornrâden att även 
socioekonomiskt svagare grupper kan 
beredas bostad. 

~ Ansvara för att det finns bostäder 
anpassade till särskilda behov. 

~ Skapa och utveckla förutsättningar för 
de boendes inflytande och delaktighet 
i bolagets verksamhetsutveckling. 

GENOMFÖRT UNDER 2015 
~ Finansierat frltldsqárden i Nyhammar 

~ Givit Teaterslaget halv hyra 

~ Byggt skateboardramp i Marnäs 

~ Biblioteket i Ludvika har fâtt mer yta 
med rabatt 

~ Sponsrat idrottsföreningar 

~ Givit 20-25 ungdomar sommarjobb 

~ Samarbetat med Hyresgästföreningen 
Finansierat en 75-procentig tjänst, 
lokaler ach resor 

SAMHÄLLSNYTTA 
Det kanske allra viktigaste samhällsnyttiga uppdraget 
för LudvikaHem är att kunna erbjuda en bra bostad at 
alla. Därför är det viktigt att bolaget har olika ornrâden 
där även betalningssvaga grupper och grupper med 
social a problem far bostad. De allmännyttiga bostads 
bolagen fungerar ocksâ ofta som en första regulator pâ 
bostadsmarknaden när en kommun ökar eller minskar 
i befolkningsstorlek. För Ludvika kommuns del ser de 
kommande ären Ijusa ut och LudvikaHem har en viktig 
uppgift att fylla för att fortsätta utveckla boendet med 
fier lägenheter och med en anpassad service beroende pâ 
efterfrâgan och betalningsförrnâga, 

De allmännyttiga bostadsbolagen har länge varit ett 
föredöme i demokratífrâgor, Att de boende erbjuds delta 
i beslut och utformning av exempelvis nya ornrâden 
eller större renoveringar leder till ett ökat engagemang 
och till ett större ansvarstagande. LudvikaHem avsätter 
därför ârlìgen ett belopp för boinflytande och fritids 
medel som ska användas i samarbete med Hyres 
gästföreningen. Samarbetet med Hyresgästföreningen 
har utvecklats pâ ett positivt sätt och bidrar idag till 
manga positiva effekter pâ bostadsornrâdena. En 
handlingsplan upprättas ärlígen i samarbete mellan 
Hyresgästföreningen och LudvikaHem med planerade 
insatser under aret. En utvecklingsgrupp träffas löpande 
under verksarnhetsâret för att leda och genomföra at 
gärder och projekt. 

Sedan 2006 drivs ett projekt tillsammans med socialför 
valtningen i Ludvika, där en gemensam tjänst som bo 
stödjare arbetar förebyggande med bland annat sociala 
och ekonomiska problem iboendet. 

I informationsbladet BoNytt tar LudvikaHem regelbundet 
upp viktiga fragor inom miljö, säkerhet och trygghet. Detta 
är till fördel för bade bolaget och hyresgästerna. 

I samhällsnytta ingâr även ett aktivt samhällsansvar. 
Det handlar om etiskt, miljömässigt och socialt ansvars 
tagande, ofta som ett bid rag till hallbar utveckling eller 
för att möta klimatutmaningen och klìmatmâlen, Hur ar 
betet Iyckas med att minska klimatpâverkan styrs mycket 
av de vardagliga handlingarna iboendet. Samarbetet med 
hyresgästerna för att spara vatten och energi har därför 
hög prioritet. 
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UTHYRNINGSLÄGET 
Vid ârets slut var antalet ej uthyrda lägenheter 96 styck 
en, vilket är 15 stycken lägre än 2014. Uthyrningsgra 
den var 97,1 (96,7) pro cent. 

Den 31 december 2015 var 3 387 (3351) lägenheter ut 
hyrningsbara. Skillnaden beror främst pâ nyproduktion. 

Preliminära siffror fran SCB visar att Ludvika kommun 
ökade invânarantalet med 311 personer, och 31 decem 
ber 2015 hade kommunen 26 341 ínvânare. Liksom tidi 
gare âr är det framför alit inflyttning fran utlandet sam 
ger det stara tillskottet, ett netto pâ 332 personer. 

Under 2015 tecknades 45 (21) fier hyresavtal med per 
saner sam flyttade in till kommunen, än det antal sam 
sade upp sina avtal för att de valde att flytta fran Lud 
vika kommun. 

Kundomsättningen var 21,4 (21,6) pro cent, vilket inne 
bär 713 (717) avflyttningar 201S.lnterna omflyttningar 
under aret var 5,6 (S,l) pro cent, omräknat i antal blir det 
188 (172) stycken. 

Beläggningen pâ korttidsboendet pâ Backgärden. sam 
har SS lägenheter, har minskat fran SS procent âr 2014 
till 52 procent âr 2015. Detta baserar sig pâ statistik 
sam löpande lämnas till SCB. 

FAKTAOM: 
UTHYRNINGSLÄGET (2015-12-31): 

... 96 ej uthyrda lägenheter (av totalt 3 387) 

... Kundomsättning 21,4 procent 

... 188 flyttade inom LudvikaHem 

... Uthyrningsgrad: 97,1 procent 
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MARKNADSFÖRING OCH KONTAKT 
För att stärka LudvikaHems varumärke har marknads 
föringen under 2015 bestâtt av vädersponsring i TV4, en 
kortare reklamfilm i Sjuan samt vädersponsring pâ Mix 
Megapol och NRJ Dalarna. Reklamfilm har visats pâ SF 
bio i Ludvika. Dessutom har annonser varit införda i Nya 
Ludvika Tidning, Mitt Dalarna, pâ dt.se, i Annonsbladet 
och Väsman Runt en gang per manad, samt i Svenska Dag 
bladets annonsbilaga om Ludvika under skid-VM och i en 
Expressenbilaga under hösten. LudvikaHem finns även 
med i tidningen Nyinflyttad och pâ besökskartan hos 
Räfsnäs camping. 

Allmänheten har haft tillfälle att träffa representanter 
fran LudvikaHem pâ den lokala Bornässan, som 2015 
hölls i Srnedjebacken, 

Företaget vili även stödja de lokala idrottsföreningarna 
med sponsring, Därför syns LudvikaHem pâ fiera platser 
med större skyltar, bland andra hos LFK. lFK Gränges 
berg, Ludvika Hockey, Östansbo IS, Hagge Golfklubb, 
Grängesbergs BK och Saxdalens IF. 

LudvikaHems hyresgästtidning BoNytt har delats ut vid 
fyra tillfällen under 2015. 

Hemsidan är en fortsatt viktig kontaktyta med hyres 
gäster och allmänheten. Pa hemsidan finns även länk till 
marknadssystemet, som hanterar lediga lägenheter, in 
tresseanmälningar, erbjudanden och kontrakt. 



RÄTTVIS HYRA 
Systemet med differentierad hyressättning har hos 
LudvikaHem fätt namnet Rättvis hyra. Informationen 
uppdateras inför varje hyresförhandling för att hyrorna 
ska bli sä rättvisa som möjligt. Hyran baseras pä bland 
annat den enskilda lägenhetens standard, i vilket bo 
stadsomräde lägenheten ligger, husets byggär och 
närhet till tvättstuga. 

Hyresförhandlingarna 2015 resulterade ännu en gäng i 
en rekordlâg höjning, som innebär att hyrorna för lägen 
heter ökar med i genomsnitt 0,4 pro cent. 

NÖJDA KUNDER 
LudvikaHem genomför vartannat âr en enkät, där samt 
liga hyresgäster fär betygsätta sin hyresvärd. Resulta 
tet, NKI, nöjd kund-index, utvärderas och ligger till 
grund för handlingsplaner under kommande âr, 

Enkäten genomfördes under hösten 2015 och resulta 
tet blev NKI 80, vilket motsvarar medelbetyget 4 pâ en 
5-gradig skala. 

sA HÄR ANVÄNOS 
H YRESPENGA RNA 

12,6% 

10,9% 

25,7% 

- 
De allra fiesta trivs bra i sin lägenhet och i sitt bostads 
ornrâde och känner sig trygga i sitt boende. Husvärdar 
na och LudvikaHem sam helhet fâr de allra högsta bety 
gen - en bra bit över 4 pâ en 5-gradig skala. Hyresgäster 
na känner igen sin husvärd och tycker att de fâr ett bra 
bemötande. Om man behöver göra en felanmälan är det 
en kelt och man fär även där ett trevligt bemötande. 

Städning och skötsel av allmänna utrymmen fâr bety 
get 3,6 och ännu lägre fâr den allmänna tvättstugan. De 
drar därmed ner det totala medelbetyget. 

Boendestandarden ligger runt medelbetyget, liksom 
LudvikaHems förrnäga att informera. 

Alla svar förs tillbaka till dem det berör, och blir en del 
i det mâlstyrda arbetet för att fâ ett ännu högre NKI vid 
nästa mätning. 

SKÖTSEL 
Fastighetsskötsel, snöröjning och sandning, 
gräsklippning, rabattskötsel, trappstädning 
m.m. 

UNDERHÂLL 
Fastighetsunderhäll, markarbeten, lek 
platser, lägenhetsunderhäll och reparationer 
i lägenheter. 

UPPVÄRMNING 
Fjärrvärme, pellets, olja 

VATTEN, EL, SOPOR 
All vattenförbrukning, el till undercentraler, 
tvättstugor, allmänbelysning, motorvärmare 
m.m. 

ADMINISTRATION 
Personalkostnader, datakostnader, lokal 
kostnader för egna lokaler, porto, kontors 
material m.m. 

FINANSIELLA KOSTNADER 
Avskrivningar, räntekostnader 
och fastighetsskatt. 

ÖVRIGA KOSTNADER 
Försäkringar, hyresgästernas medel, 
marknadsföring, avgifter tilileverantörer av 
kabel-tv och internet, vattenskador m.m. 
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- Fastigheter & förvaltning 
STRATEGISKA MÂL 

~ Miljöplan 2016-2019. 

~ Femärig plan för samordnings- och 
stord riftsfördelar. 

~ Omvärldsanalys. 

~ Färdigställa 80 lägenheter inom de 
närmaste fem ären, förutsatt sjöläge 
eller cityläge. 

~ Byggplanebank am minst fem tänkbara 
projekt. 

FASTIGHETSBESTÂNDET 
Det förvaltade fastíghetsbestândet uppgick vid ârsskiftet 
till totalt 245 201 (243 997) m2 uthyrningsbar area. Av 
detta var bostadsarean 205 988 (205 611) m2 fördelat pâ 
3 387 (3 351) lägenheter inklusive Backgarden SS (SS) 
och förvaltade lägenheter 111 (111). Vid utgângen av 
2015 fanns inte längre nâgra lägenheter i malpâse, me 
dan det föregâende âr var 12 lägenheter som var undan 
tagna fran uthyrning. 

INFLYTTAT I TREDJE FREJA-HUSET 
I juli 2015 flyttade hyresgästerna in i det tredje huset 
i kvarteret Freja. Samtliga lägenheter är uthyrda och 
hyresgästerna är nöjda. 

Det nya huset har samma utseende som det tidigare bygg 
da loftgângshuset, med skillnaden att nytillskottet har 
garage i markplan. Huset är byggt pâ pelare, med hiss 
fran garageplanet. och innehâller sammanlagt 27 lägen 
heter: 7 stycken med ett rum och kök, 16 stycken tva or, 3 
treor och 1 fyrarummare. 



PLANERAT UNDERHÂLL 
Tack vare den ökade inflyttningen till Ludvika 
kommun hyrs en större andel av de vakanta lägen 
heterna ut nu jämfört med för nägra âr sedan. Detta 
i kombination med lâga räntekostnader skapar 
mer utrymme för investeringar och underhâlls 
arbeten i fastigheterna och en fortsatt höjning av 
standarden i bostäderna. Mâlet med det planerade 
underhâllet är även att det akuta underhället ska 
minska. 

GENOMFÖRDA PROJEKT 2015 

Renovering av stammar, vátrurn och ventilation 
har pàbörjats i kvarteret Motorn, Tre krokars gata 7. 

Utemiljön är átqardad pà Tre krokars gata 10. 

Stam- och vàtrurnsrenoverinq i kvarteret 
Rödhaken, Timmermansvägen 12 och 14 samt pá 
Krusbärsqàrden 2. 

Ventilation med värmeátervinninq samt nya 
yttertak har börjat monteras pá Björnbärsqárden 
1-3. 

Garaqernâlnlnq pà Hiortronqárden 12-14. 
Trapphusmälningar pá manga ställen i bostads 
bestandet. Balkonger är átqärdade pà Linqonqàrden 4-7. 

Markâtqärder pâ innergardar pá Storgatan 30 
och Vasagatan 5. 

Nytt system för avfallshantering 
pà Björkvägen 6. 

Värmepumpsanläggning i kvarteret Pluto, 
Carlavägen 28. 

Hissrenovering pà Björkvägen 10. 

Tätskikt pâ tak är utbytt i kvarteret Rödhaken. 
Silo för pellets har installerats pá 
Oxbrovägen 16 i Saxdalen. 

Lägenhetsdörrar är utbytta pâ Bruksgatan 3-5. Dessutom manga mindre projekt. 
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- HUSVÄRDEN SERVAR 
HYRESGÄSTERNA 
Det ska bade se trevligt och välkomnande ut och alit 
tekniskt och praktiskt ska fungera pâ LudvikaHems 
bostadsornräden. Var och en av bolagets 22 husvärdar 
har ansvar för sitt eget anvisade omrâde, Hyresgästerna 
har direktkontakt med sin husvärd, via telefon, nätet 
eller att de möts pâ garden, för alla fragor som gäller bo 
endet. Husvärdarna sköter en stor del av servicen själva 
och om driftgruppen eller nâgon entreprenör behöver 
kopplas in sa ser husvärden till att det blir gjort. 

LOKALVÂRDEN HYRS IN 
Städning avalla allmänna utrymmen i fastigheterna har 
upphandlats och sköts aven extern entreprenör. 

DRIFTGRUPPEN 
SKÖTER FASTIGHETERNA 
Driftavdelningens viktigaste arbetsuppgifter är energi 
besparing och skötsel av värrne- och ventilations 
anläggningar. De har även ansvar för att tvättanlägg 
ningarna sköts om. Reparationer och uppföljning av 
myndighetskrav när det gäller driften íngâr ocksâ, 
liksom beredskapstjänstgöring. 

Kompetensutveckling pagar kontinuerligt i gruppen, 
som nu fungerar fullt ut som en enhet för samtliga fyra 
bolag inom Ludvika kommunfastigheter. Sedan novem 
ber 2015 är även beredskapsverksamheten gemensam. 
Bevakningsföretaget Rapid utför vissa uppdrag och 
beredskapen kallas in för tekniktunga fel - ett sam 
arbete som fungerar mycket bra. 
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- Miljö & hâllbarhet 

LUDVIKAHEMS MILJÖPOLICY 
LudvikaHem AB:s mal är att i 
samarbete med vara hyresgäster, 
entreprenörer och leverantörer 
skapa ett boende som är miljövänligt, 
resurssnált och utan hälsorisker. 

Vi ska ta hänsyn till miljön i varje beslut 
pâ alla nivâer i företaget. 

Miljöarbetet ska vara en naturlig del av 
och redovisas i ali verksamhet. 

Vi ska sträva efter att ligga steget före 
lagar och regler som páverkar miljön. 

Vi ska ta del av nya kunskaper för att 
ständigt utveckla miljöarbetet. 

Vi ska utnyttja energi-, vatten- och andra 
miljöresurser effektivt och sparsamt. 

Vi ska genomföra âtqärder som minskar 
utsläpp, avfall och annat som páverkar 
miljön negativt. 

AKTUELLT OM MILJÖ OCH ENERGI 
Solcellerna som installerades pâ taket pâ Köpmans 
gatan 3 i samband med takrenovering 2014 genere 
rade sammanlagt 26 500 kWh under 2015, vilket är 
nâgot mer än beräknat. 

Syftet med installationen var att via en fullskalig an 
läggning ge erfarenhet av drift, skötsel och ekonomi. 
När Ludvika kommun nu har bestämt sig för att satsa 
30 miljoner kronor under tre âr pâ en miljösatsning 
pâ solenergi är den erfarenheten till stor nytta. 
Utöver att montera solpaneier för elproduktion pâ ett 
antal av kommunens befintliga byggnader och nypro 
duktion kommer även LudvikaHems nyproduktion 
att projekteras för sâdana, 

Med syftet att minska förbrukningen sätts individuell 
mätning och debitering av vattenförbrukning in 
löpande i lägenheter i samband med renovering. Indi 
viduell mätning och debitering avei har installerats i 
kvarteret Folkparken under aret och kommer att tas i 
drift under varen 2016. 
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- Personal & arbetsmiljö 

STRATEGISKA MÂL 
Il> Nöjd medarbetarindex ska vara 

minst 84. 

Il> 100 % medarbetarsamtal. 

Il> 97 % frisknärvaro. 

FAKTA OM LUDVIKAHEM: 
Il> LudvikaHem hade vid 2015 ârs utqânq 

51 tillsvidareanställda, varav 32 män 
och 19 kvinnor. Dessa fördelar sig pâ 25 
tjänstemän och 26 kollektivanställda. 

Il> Av tjänstemännen är 44 procent kvinnor 
och bland kollektivanställda är det 31 
procent kvinnor. Ledningsgruppen 
bestàr av sex personer varav fyra är 
män. 

PERSONAL 
Ett gott ledarskap och en medveten strategi kring att ut 
veckla medarbetarskapet är en framgângsfaktor. Inget 
ornrâde lägger sa tydligt grunden för organisationens 
välrnâende och utveckling som just medarbetarskapet. 
Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb 
gör en fantastisk arbetsinsats. Vägen dit är komplex 
och förutsätter att ledarskap, kompetensutveckling, 
uppmuntran och belöningssystem, trivselâtgärder, 
arbetsbelastning och personalbefrämjande âtgärder 
samverkar. 

Mätning av NMI, nöjd medarbetarindex, genomförs 
vartannat âr, Den senaste mätningen gjordes 2014 och 
nästa genomförs 2016. Under aret som gâtt har med 
arbetarna arbetat aktivt i sina respektive mâltavlor 
med de fragor som kom fram i förra mätningen. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 
Under 2015 har en kompetensförsörjningsplan för 
heia koncernen utarbetats. Den ska säkerställa att rätt 
kompetens finns tillgänglig pâ bade kort och lang sikt. 
Planen ger en översiktlig bild av hur koncernen ska ar 
beta med personalfrâgor, Den beskriver befintlig kom 
petens och kommande kompetensbehov och tydliggör 
gapet som ska fyllas. Förrnâgan att attrahera, rekry 
tera, utveckla och avveckla kompetens är avgörande 
för att Iyckas med det arbetet. 

STYRELSEUTBILDNING 
Heia styrelsen, inklusive arbetstagarrepresentan 
ter, samt ledningsgruppen har under hösten 2015 
genorngâtt en styrelseutbildning under namnet Rätt 
fokus kommunala bolag. Tvâdagarsutbíldnìngen hand 
lade om vikten av rätt styrning, rätt samspei mellan 
ledamöterna, rätt ínnehâll i styrelsearbetet och rätt 
arbetssätt för att nâ resultat. 



AKTIV SKYDDSKOMMITTÉ 

~ En ergonomiutbildning har genomförts 
där bland andra LudvikaHems husvärdar 
del tog. Husvärdarnas utbildning riktade 
sig mest mot tunga lyft och komplicerade 
arbetsställningar. Utbildningen genom 
fördes för fiera yrkesgrupper inom kon 
cernen efter att behovet identifierats un 
der skyddsronderna 2014. 

~ Pâ skyddskommitténs initiativ har en ny 
friskvärdspolicy utarbetats. Resultatet 
blev nya riktlinjer som pâ ett bättre sätt 
kan bidra till att förbättra medarbetarnas 
hälsa, oavsett pâ vii ken ort de är anställ 
da. Framför alit förenklas möjligheterna 
att ta ut friskvärdstimme samt att med 
arbetare istället för friskvärdstimme kan 
välja friskvärdsbidrag pâ 1500 kronor. 

~ Skyddskommittén tag initiativ för att 
skapa sammanhällning ach incitament 
för god fysisk hälsa, genom att företaget 
sponsrar anmälningsavgiften till anställda 
som i lag genomför motionslopp i koncer 
nens namn. Under 2015 startade med 
arbetare i tvâ lapp: Blodornloppet i 80r 
länge och Ludvika stadslopp. Totalt del 
tag fern lag i motionsloppen och de sam 
deltog fick även en fin funktionströja med 
koncernens logotyper. 

~ Tillsammans med husvärdarna ach regio 
nalt skyddsombud för fastighetsanställdas 
förbund har skyddsronder genomförts. 
FIera punkter upptäcktes och efter ärets 
skyddsrond har säkerheten, tryggheten 
och riskmedvetenheten ökat för Ludvika 
Hems anställda. 

~ Koncernen erbjöd i vanlig ordning vaccina 
tion mot ârets influensa. Ungefär fern ton 
personer utnyttjade erbjudandet 

~ Utbildning i grundläggande brandsäker 
het och HLR fortsätter och 2015 var det 
kontorens turo En utbildning som uppskat 
tas mycket, eftersom den ger kunskap 
att kunna rädda liv när det behövs. Kurs 
ledarna frân räddningstjänsten Ludvika 
uppskattades för sitt kunnande och sina 
verklighetsbaserade historier. 
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- Organisation & styrelse 

VERKSAMHETEN STYRS MOT MÂL 
Under aret har alla i koncernen aktivt arbetat med 
att införa mâlstyrt arbetssätt. Det innebär att före 
tagets vision pâ ett strukturerat sätt omsätts till det 
vardagliga arbetet - med fokus pâ att arbeta med rätt 
saker. Mâlstyrningen är en praktisk modell för ledning, 
styrning och uppföljning av verksamheten. 

Mâlstyrningsrnodellen bygger pâ fyra perspektiv: 

EKONOMI 
KUND 
VERKSAMHET 
PERSONAL 

Mâlstyrnìng utvecklar samspelet, delaktigheten och 
kommunikationen inom organisationen, med hyres 
gästerna, entreprenörerna och ägaren. Malen inom 
varie perspektiv bestäms med utgângspunkt fran ägar 
direktiv och styrelsens strategiska ställningstaganden. 

Visionen och vara värdegrunder âterspeglas och finns 
med i heIa arbetet. Strategiska mal och frarngângsfak 
torer ligger till grund och finns för varie anställd in 
divido 

Árligen görs kvalitetsmätningar i form av kund- och 
personalenkäter. Svaren pâ enkäterna styr därefter sto 
ra delar av de planerade âtgärderna, vilket innebär ett 
ständigt förbättringsarbete inom samtliga perspektiv. 

ORGANISATIONSANSLUTNING 
Bolaget är anslutet till: 

SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) 
Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgivarorg.) 
Husbyggnadsvaror HBV Förening upa 
AB Previa 
Unika Ludvika Handelsbolag AB 
Nyföretagarcentrum Ludvika-Smedjebacken 
AB Samarkand2015 



FUNKTIONSPLAN 

LUDVIKA KOMMUN 

TRYGGHETEN KB 
LUDVIKA 

KOMMUNFASTIGHETER AB 
Styre/se 

STORA BRUNNSVIK AB 
Styre/se 

VD 

LUDVIKAHEM AB 
Styre/se 

Verksamhets 
utvecklare 

ADMINSTRATION BYGG FÖRVALTNING MARKNAD 

Affärsutveckling Fastighetsutveckling Drift Besiktningar 
Arkivering Försäkringar Fastighetsskötsel Bobutik 
Data/IT Upphandling Fastighetsekonomi Hemsidor 
Diarium Investeringar Felanmälan Information 
Dokumentstyrning Miljöfrägor Hantverkare Kampanjer 
Ekonomi och finans Myndighetsfrägor Husvärdar Kontrakt 
Juridik Nybyggnation Jour/beredskap Kundtidningar 
Krav, Inkasso Underhäll Lokalvärd Marknadsföring 
Mälstyrning Projektering Markskötsel Massmedia 
Personal Ârsentreprenörer - sommar/vinter Reklam/PR 
Posthantering Reparationer Uthyrning 
Redovisning Skötsel/ti IIsyn Varumärket 
Styrelse- Säkerhet/läs 
adminstration /Iarm/brand 
Utbildning 

LEDNING & STYRELSE 

LEDNINGSGRUPP 
Ulf Rosenqvist - vd 
Lars Thoreus 
- förvaltningschef 
Jan Hedberg 
-byggchef 
Anette Lindberg 
- administrativ chef 
Hans Gustavsson 
- marknadschef 
Gunilla Hultin 
- verksamhetsutvecklare 

STYRELSELEDAMÖTER 
Sören Finnström (s), 
- ordförande 
Conny Brinqás (v), 
- vice ordförande 
Monica Âhlén (s) 
Gaby Back (m) 
Mauritz Bropetters (c) 

Styre/se 
frán ocn med 
arsstämman 
2015-06-03 

STYRELSESUPPLEANTER 
Anders Hjalmar (s) 
Jens Jansson (s) 
Mikael Hjort (mp) 
Torbjörn Âker (m) 
Leif Sköld (bop) 

Arbetstagarrepresentant 
Eva-Lena Gunningberg, 
ordinarie (Vision) 
Ulf Adolfsson, ersättare (Vision) 
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ÄGARDIREKTIV - SYFTET MEO BOLAGET 
I Ludvika kommuns strävan att skapa goda förutsätt 
ningar för framtidens boende utgör LudvikaHem ett 
viktigt verktyg och en viktig resurs. Företaget ska pâ 
affärsmässiga villkor medverka till att deis skapa balans 
mellan utbud och efterfrâgan pâ den lokala bostads 
marknaden, deIs utveckla boendet i kommunen. 

Bostaden är en av grundbultarna i ett modernt välfärds 
samhälle. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen 
är lättare att ta om man har tíllgâng till ett sâdant in 
strument som ett kommunalt bostadsbolag utgör. En 
felaktig bostadspolitik som leder till alienation, social 
oro och segregation drabbar kommunen direkt. Kom 
munen har intressen i och behov av de verksamheter 
som bedrivs i LudvikaHem. Dessa intressen och behov 
kan tillgodoses pâ olika sätt. Antingen genom avtal med 
utförare eller ägande av bolag eller genom egenverk 
samhet i förvaltningsform. l valet mellan kommunal 
förvaltning och kommunalt bolag överväger fördelarna 
för kommunalt bolag. 

INRIKTNING PÂ BOLAGET: 

Bolagets verksamhet ska utifrân lângsíktíga och 
affärsmässiga principer, i förvaltning och utveckling 
av bostäder och bostadsomrâden, medverka till att 
trygga bostadsförsörjningen i kommunen. 

Bolaget ska vara en aktiv aktör pâ bostadsmarknaden 
och därigenom medverka till att utveckla Ludvika 
som attraktiv kommun. 

Bolaget ska utöva sin verksamhet i överensstämmelse 
med kommunens allmänna mal. 

Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som kan 
tilltala dagens bostadssökande med möjligheten till 
samvaro i grannskapet - bade ute och inne. l de fall 
motsättningar uppstâr mellan de mal kommunen 
fastställer för bostadsförsörjningen och bolagets 
företagsekonomiska bedömningar ska separata 
avtal träffas mellan parterna. 



Framtid 
FORTSATT BOSTADSPRODUKTION 
Ett av LudvikaHems viktigaste uppdrag fran ägaren 
Ludvika kommun är att medverka till att trygga bostads 
försörjningen i kommunen. Under 2016 genomförs 
upphandling av 46 centrait belägna hyresrätter i kvar 
teret Tjädern. Byggnation sker troligtvis under 2017. 

Pa kvarteret Orren pagar planeringsarbetet för den in 
vestering som kan komma att bli en av LudvikaHems 
större satsningar. Här finns planer pâ ungefär 150 
hyresrätter, stora affärslokaler samt stora parkerings 
ytor. Byggnation sker troligtvis under 2018-2020. 
Fier nybyggnationer finns i LudvikaHems byggplane 
bank. Bland annat en ny etapp pâ kvarteret Pluto, ett 
bostadsomräde vid Väsmanstranden samt en etapp pâ 
norra Hammarbacken. 

SOLENERGlOCH MILJÖ 
Under 2016 fastläggs en miljöplan för heia fastighets 
koncernen. Planen förtydligar de kommande ârens 
strukturerade arbete med exempelvis energibespar 
ingar, källsortering, mer miljövänliga val och avfalls 
hantering. Den visar ocksâ pâ politiska satsningar, 
bland annat solenergi, laddstolpar, elbilar och mer 
energisnâl teknik. Miljöplanen kommer att redovisas 
och följas upp pâ LudvikaHems hemsida. 

MÂLSTYRNING 
LudvikaHem fortsätter att jobba med mâlstyrníng 
och enkäter vartannat âr, Tack vare enkäterna blir det 
tydligt var kunderna tycker att âtgärder behövs och 
vilka förbättríngsornrâden som företaget framför alit 
ska satsa pâ, Enkäterna är och kommer även i fortsätt 
ningen att vara viktiga instrument i arbetet med att bli 
ännu bättre. 

SOCIALT ANSVAR 
LudvikaHem ska jobba med socialt ansvarstagande, 
bland annat genom att skapa fier praktikplatser för 
människor som behöver komma ut pâ arbetsmark 
naden. Formerna är inte riktigt klara, de utformas till 
sam mans med Arbetsförmedlingen och kommunen. 
Praktikplatserna kommer att finnas bade i löpande ar 
bete med förvaltning och i samband med nyproduktion. 

NY BOBUTIK 
Under hösten 2015 beslutade styrelsen för Ludvika 
Hem att genomföra om- och tillbyggnad av kontoret 
pâ Köpmansgatan 2 i Ludvika. Syftet med detta är att 
flytta nuvarande Bobutik fran Carlavägen till huvud 
kontoret pâ Köpmansgatan. 

Framtid 
LudvikaHem ársredovisninq 2015 - 

Den nya Bobutiken kommer byggas under 2016 och 
även inrymma reception, utställningsytor, arbets 
platser samt lunch rum. loch med detta hamnar ali 
administrativ verksamhet i heia fastighetskoncernen 
pâ samma adress. Detta skapar samordningsvinster i 
verksamheten samtidigt som kundservicen ökar. 

SÖRVIK 
Styrelsen för LudvikaHem AB beslutade under 2015 
att genomföra försäljning av bolagets 30 villor i Sörvik 
med adress Röbacksvägen. Försäljningen sker sucees 
sivt till högstbjudande i takt med att respektive hus 
blir ledigt. Befintliga hyresgäster erbjuds köpa den vil 
la som hyresgästen har kontrakt pâ, Under 2015 saldes 
tre villor och realisationsvinsten uppgick till 1,8 mil 
joner kronor. Försäljningen fortsätter de kommande 
âren och stärker bolagets egna kapital till förrnân för 
kommande investeringsprojekt. 

GOD EKONOMI 
Hyreshöjningarna kommer troligtvis att bli âterhâll 
sam rna under de närmaste âren, förutsatt att räntan 
som förväntat fortsätter att ligga pâ en lag nivâ, Det 
innebär ocksä att det kommer att finnas utrymme för 
fortsatt högt underhâll, Konsekvensen blir en positiv 
spiral: med fortsatt omfattande underhâll blir lägen 
heternas standard högre, kunderna trivs alit bättre, 
och ännu fier vili hyra lägenhet av LudvikaHem. Det 
ena goda leder till nägot annat gott. 
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- Ekonomi 

STRATEGISKA MÂL 
EKONOMI - BOLAGET SKA: 

... Ha stark ekonomi som klarar 
ställda krav ach viss expansion. 

... Resultat efter finansnetto minst 
tvâ procent av nettoomsättningen. 

ÄGARDIREKTIV 
EKONOMI - BOLAGET SKA: 

... Ha ett avkastningskrav (resultat 
efter finansnetto i förhàllande till 
nettoomsättning) som är lägst 
2 procent fran och med âr 2014. 

... Ha högst 3 procent vakansgrad för 
tomma lägenheter. 

AFFÄRSMÄSSIGHET 
Fran 2011 gäller "Lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag" som innebär att bolaget 
ska kombinera affärsmässighet med samhällsnytta. 
Samtidigt ändrades ocksâ hyreslagstiftningen - allmän 
nyttan sätter idag inte längre taket för hyrorna pâ orten 
som tidigare. 

Lagen innebär att LudvikaHems verksamhet ska be 
drivas 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 pâ bostadsmarknaden. 
Det ska ocksâ erbjuda hyresgästerna möjlighet till bo 
inflytande. 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 utgâ fran vad som är 
bäst för bolaget och agera som en lângsíktíg och seriös 
fastighetsägare. Det betyder ocksâ att Ludvika kommun 
inte far ge LudvikaHem nägra speciella fördelar som 

gynnar bolaget ekonomiskt i förhâllande till privata 
fastighetsägare. 

Kommunen ska ställa motsvarande avkastningskrav pâ 
sitt bolag, som likartade lângsiktiga privata fastighets 
ägare gör. Kravet ska alltid utgâ fran den lokala marknads 
situationen och bolagets egna förutsättningar. Om korn 
munen gar i borgen för bolagets Ian ska en avgift tas ut sa 
att bolaget inte far lägre lânekostnad än konkurrenterna. 
Kommunen far inte ställa krav pâ att bolaget vidtar 
âtgärder som inte är lönsamma. Om kommunen vill fa 
sädana âtgärder genomförda, mäste det ske i egen regi 
eller efter upphandling. 

INVESTERINGAR 
Bolagets investeringar i fastigheter och inventarier upp 
gick totalt till 43,7 (50,3) miljoner kronor varav 41,8 (50,0) 
miljoner kronor avsâg ny- och ombyggnadsâtgärder, 

LlKVIDITET OCH FINANSIERING 
Likvida medel vid ârets utgâng uppgick till 15,6 (18,5) 
miljoner kronor inklusive tillgodohavande pâ koncern 
konto som redovisas som fordringar pâ Ludvika kom 
mun. LudvikaHems totala lâneskuld till kreditinstitut 
uppgick till 615 (599) miljoner kronor. 

FINANSIELLA RISKER 
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kredit 
förluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker 
hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, 
systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring 
av fastíghetsbestândet. 

FASTIGHETERNAS VÄRDE 
Den interna värderingen av samtliga fastigheter 31 de 
cember 2015 uppgick till I 560 miljoner kronor, att jäm 
föra med det bokförda värdet pâ 767 miljoner kronor. 

Inflationen antas bli tva procent per âr under heia 
kalkylperioden. Nâgon 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 ett 
omráde under uppförande. När heia ornrâdet är färdig 
ställt kommer en extern värdering att genomföras. 



- 
FLERÂRSJÄMFÖRELSE 
I flerársjàmtöreìsen har uppgiftema av- 
seende 2011-2012 ej räknats am 
vid överqànqen till K3-regelverket. 

I flerärsjärnförelsen inkluderas fr.o.m 
2013 förvaltade Ight med 111 st, 7001 m2. 2015 2014 2013 2012 2011 

Omsättning 223308 214082 208152 197710 191680 

Resultat elter finansnetto 5781 18411 7480 904 2058 

Balansomslutning 798985 787012 760820 738956 730485 

Eget kapital 121305 118451 108701 102919 101620 

Antal bostäder 3387 3351 3353 3190 3178 

Antal lokaler 359 360 355 355 325 

Area bostäder, m2 205988 205611 205748 195674 195191 

Area lokaler, m2 27899 27731 27669 27596 27394 

Likviditet % 38 40 44 33 67 

Soliditet % 16,2 15,6 14,3 13,9 13,9 

Antal outhyrda bostäder 31/12 96 111 111 65 86 

Outhyrda bostäder % 2,9 3,3 3,4 2,1 2,8 

Flyttningsfrekvens % 21 22 25 24 23 

Ârsanställda, antal 51 47 47 51 52 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION RESULTAT OCH STÄLLNING 
Resultatet av bolagets verksamhet under 2015 samt dess 
ställning vid ârets slut frarngâr av efterföljande resultat 
och balansräkning samt kassaflödesanalys. 

TILL ARSSTÄMMANS FÖRFOGANDE 
STAR FÖLJANDE VINSTMEDEL: 

Balanserad vinst 30982 265,45 kr 

Ârets resultat 2854572,13 kr 

Summa 33836837,58 kr 

Styrelsen föreslàr att vinstmedlen, 33 836 837,58 kr överförs i 
ny räkning. 





.. 
RESULTATRAKNING 

Belopp i kkr Not 2015-01-01- 2014-01-01- 
2015-12-31 2014-12-31 

Hyresintäkter 2 211 359 206264 
Övriga rörelseintäkter 3 11 949 7818 

223308 214082 

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader 4 -122383 -104869 
Övriga externa kostnader 5,6 -18483 -19478 
Personalkostnader 7 -29283 -25485 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläqqninqstillqánqar 8 -27925 -27273 
Övriga rörelsekostnader -54 
Rörelseresultat 25180 36977 

Resultat fran finansiella poster 
Resultat fran finansiella anläqqninqstillqánqar 9 7 6 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 10 218 317 
Räntekostnader och liknande kostnader 11 -19624 -18889 
Resultat etter finansiella poster 5781 18411 

Bokslutsdispositioner 12 -2336 -5705 
Resultat före skatt 3445 12706 

Skatt pà àrets resultat 13 -590 -2956 

Arets resultat 2855 9750 
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.. 
BALANSRAKNING 

Belopp i kkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgangar 
Materiel/a an/äggningstillgangar 
Byggnader och mark 14 766843 718629 
Inventarier, verktyg och installationer 15 2075 921 
Pägäende nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgängar 16 9073 42497 

777 991 762047 

Finansiel/a an/äggningstillgangar 
Andra längfristiga värdepappersinnehav 17 113 113 
Uppskjuten skattefordran 19 422 
Andra längfristiga fordringar 18 285 469 

820 582 

Summa anläggningstillgängar 778811 762629 

Ornsättninqstillqánqar 

Varu/ager mm 
Rävaror och förnödenheter 846 1 128 

846 1 128 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 556 817 
Fordringar hos koncernföretag 997 
Fordran Ludvika kommun, koncernkonto 15232 18458 
Övriga fordringar 418 1 753 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 762 2182 

18965 23210 

Kassa och bank 363 45 

Summa omsättningstillgängar 20174 24383 

SUMMA TILLGANGAR 798985 787012 



Belopp i kkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL aCH SKULDER 
Eget kapital 21 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (310000 aktier) 31000 31 000 
Uppskrivningsfond 23163 24645 
Reservfond 33305 33305 

87468 88950 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 30982 19751 
Arets resultat 2855 9750 

33837 29501 

Summa eget kapital 121 305 118451 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 22 8 041 5705 

8041 5705 

A vsättningar 
Uppskjuten skatt 19 530 

530 

Längfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 23,26 615000 599000 
Skulder till Ludvika kommun 24 2025 1 772 

617025 600772 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 19174 24576 
Skulder till koncernföretag 2873 214 
Skatteskulder 1 146 3943 
Övriga kortfristiga skulder 1 583 1 341 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 27838 31480 

52614 61 554 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 798985 787012 
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Ställda säkerheter ach ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Not 2015-12-31 2014-12-31 

Stätlda säkerheter för egna skulder och avsättningar Inga Inga 

Ludvika kommun har, i december 2012, beslutat att teckna borgen pá Ian för maximalt 800000 kkr. 
Borqensátaqandet uppgick 2015-12-31 till 615000 (599 000) kkr. Bolaget har till kommunen förbundit 
sig att inte belàna de pantbrev som skulle ha lämnats som säkerhet am borgen ej erhállits. 

Övriga stä/lda panter och säkerheter 
Summa 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbinde/ser 
Garantiförbindelse Fastigos garantifond 
Summa 

27 331 324 
331 324 



KASSAFLÖOESANALYS 

Be/opp i kkr Not 2015-12-31 2014-12-31 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 5781 18411 
Justeringar för poster som inte inqàr i kassaflödet, m m 25578 27273 

31 359 45684 
Betald skatt -4338 -2095 
Kassaflöde fran den löpande verksamheten före 27021 43589 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde Irén förändringar i röre/sekapita/ 
Ökning( - )/Minskning (+) av varulager 282 80 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 018 70 
Ökning( + )/Minskning (-) av rörelseskulder -6143 9602 
Kassaflöde fran den löpande verksamheten 22178 53341 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläqqninqstíllqánqar -45331 -50915 
Avyttring av materiella anläqqninqstillqánqar 3808 
Förvärv av finansiella tillgangar 184 -50 
Kassaflöde fran investeringsverksamheten -41 339 -50965 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna Ian 16253 274 
Kassaflöde fran finansieringsverksamheten 16253 274 

Arets kassaflöde -2908 2650 
Likvida medel vid árets början 18503 15853 
Likvida medel vid árets slut 15595 18503 

Beta/da räntor och erhâ/len utde/ning 
Erhallen utdelning 
Erhálten ränta 
Erlagd ränta 

2015-01-01- 2014-01-01- 
2015-12-31 2014-12-31 

7 6 
218 317 

-19652 -18 162 

2015-12-31 2014-12-31 

27924 27273 
-2346 
25578 27273 

Poster som inte ingâr i kassaf/ödet 

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

Likvida mede/ 
Fö/jande de/komponenter inqér i /ikvida mede/: 
Kassa- och banktillgodohavande 
Tillgodohavande pá koncernkonto 
Summa likvida medel 

363 
15232 

45 
18458 

15595 18503 
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NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kkr om inget annat anges 

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

Värderingsprinciper m m 
Tillqànqar, avsättningar och skulder har värderats utifrán anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella an/äggningstillgángar 
Materiella antäqqninqstillqánqar 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 tillqánqskriteriet räknas in i tillqánqens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underháll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

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

Materiella anläggningstillgfmgar Ar 
Markanläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

20 
5 

För vissa av de materiella anläqqninqstillqánqarna har skillnaden i förbrukningen av betydande 
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillqánqar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs 
av separat. 

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

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för 
avskrivningen pa byggnader: Ar 
Stomme, grund 
Fasad, tak 
Värme, sanitet 
El 
Hiss 
Ventilation 
Invändig renovering 
Larm 
Restpost 

80-100 
20-50 

40 
40 
40 
30 

10-20 
10-20 

50 



Nedskrivningar - materiella an/äggningstil/gangar och 
ande/ar i koncernföretag 
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 kassaflöden 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 äterförs 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. 

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

Varu/ager 
Varulagret bestär 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. 

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

Redavisning i och barttagande trèn balansräkningen 
En finansiell tillgäng eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgäng tas bort fràn balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet frán tillgängen har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de 
risker och fördelar sam är förknippade med innehavet i alit väsentligt överförts till annan part och 
företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgängen. En finansiell skuld tas bort frän 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiel/a til/gängar 
Finansiella tillgängar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgängen. 

Finansiella omsättningstillgängar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet pà balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fardringar som utgör omsättningstillgängar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

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

Räntebärande finansiella tillgängar 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 ingä i en värdepappersportfölj och 
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värderas därför som en post. 

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

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 säkrinqsförnàllandet och företagets mal för riskhantering och 
riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen inqàs. 

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

Ersättningar till anstä/lda 
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 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avqànq. 
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 bestàr av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsár som avser árets 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 skillnader, dock särredovisas inte 
uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en 
egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras pá 
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgang eller skuld förväntas àtervinnas respektive regleras. 
Beloppen baseras pá de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdeberäknats. 

Ansvarsförbindelser 
En ansvarsförbindelse 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 kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 



Offentliga bidrag 
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav pá framtida prestation redovisas som intäkt när 
villkoren för att fa bidraget uppfyllts. Ett offentligt bid rag 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 tillgangar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar 
tillqànqens redovisade värde. 

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

Not 2 Hyresintäkter 

2015-01-01- 
2015-12-31 

2014-01-01- 
2014-12-31 

Hyresintäkter, brutto 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 
Summa 

193018 
27362 
6452 

189380 
27294 
6160 

226832 222834 

Avgar outhyrda objekt 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 
Summa 

-5359 
-2401 
-944 

-5316 
-3098 
-833 

-8704 -9247 

Avgar hyresrabatter 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 
Summa 

-3 151 -3336 
-1 154 -522 

-22 -24 
-4327 -3882 

-2442 -3441 
211 359 206264 

Avgâr hyror egna objekt 
Summa hyresintäkter 

Byggnader som är tagna ur förvaltningen och är i s.k. rnalpáse redovisas varken som hyresintäkter 
eller som outhyrda objekt. Däremot har dessa byggnader vissa kostnader som ingâr i fastighets 
kostnader. 
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Not 3 Övriga rörelseintäkter 
2015-01-01- 
2015-12-31 

2014-01-01- 
2014-12-31 

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

6672 
1 941 
327 

3009 
11949 

Not 4 Fastighetskostnader 
2015-01-01- 
2015-12-31 

5545 
1 084 
326 
863 

7818 

2014-01-01- 
2014-12-31 

2015-01-01- 2014-01-01- 
2015-12-31 2014-12-31 

247 223 
340 382 
587 605 

250 326 

2015-01-01- 2014-01-01- 
2015-12-31 2014-12-31 

109 100 
54 60 

81 

5 8 
168 249 

Fastighetsskötsel exkl personalkostnader 
Reparationer 
Underhàll 
Taxebundna kostnader 
Riskkostnader, försäkringsärenden 
Fastighetsskatt 
Summa Fastighetskostnader 

7469 
16780 
43991 
49681 

1 230 
3232 

122383 

Not 5 Operationel/leasing - leasetagare 

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

Räkenskapsárets kostnadsförda leasingavgifter 

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

KPMG 

Revisionsuppdrag 
Andra uppdrag 
Biträde lekmannarevision 

Lekmannarevisor 
Revisionsuppdrag 
Summa 

6489 
14427 
31 234 
48167 
1476 
3076 

104869 



Not 7 Anställda och persona/kostnader 

Mede/anta/et anställda 
2015-01-01- 2014-01-01- 
2015-12-31 2014-12-31 

51 50 
32 33 

6 6 
4 4 

6 5 
4 4 

Anställda 
Totalt 
Varav män 

Styrelseledamöter 
Totalt 
Varav män 

VD och andra ledande befattningshavare 
Totalt 
Varav män 

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

2014-01-01- 
2014-12-31 

Lön styrelse och VD 
Social a avgifter enligt lag och avtal 
Summa styrelse och verkställande direktör 

147 
21 

115 
15 

168 130 

Varav pensionskostnader enligt avtal, inkl särskild löneskatt 

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

19258 
6980 

16763 
6050 

26238 22813 

Varav pensionskostnader enligt avtal, inkl särskild löneskatt 1 441 1 136 

För styrelsen finns inga avtal om pensioner. VD, Ulf Rosenqvist, är fran och med 1 april2013 anställd i 
moderbolaget Ludvika Kommunfastigheter AB. 

Not 8 A vskrivningar 
Materiella an/äggningstillgangar 

2015-01-01- 2014-01-01- 
2015-12-31 2014-12-31 

Byggnader 26834 26209 
Markanläggningar 396 313 
Inventarier 695 751 
Summa 27925 27273 
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Not 9 Resultat fran finansiella anläggningstillgangar 
2015-01-01- 
2015-12-31 

2014-01-01- 
2014-12-31 

Utdelning pà insatskapital HBV 
Ränteintäkter, övriga 
Summa 

Not 10 Ränteintäkter och liknande intäkter 
2015-01-01- 
2015-12-31 

2 
5 

2 
4 

7 6 

2014-01-01- 
2014-12-31 

Ränteintäkter, bank 
Ränteintäkter, koncernföretag 
Ränteintäkter, övriga 
Summa 

Not 11 Räntekostnader och liknande kostnader 

1 
217 
218 

2015-01-01- 
2015-12-31 

27 
1 

289 
317 

2014-01-01- 
2014-12-31 

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

Not 12 Bokslutsdispositioner 

1 681 
15489 

26 
2428 

19624 

2015-01-01- 
2015-12-31 

8161 
9516 

14 
1 198 

18889 

2014-01-01- 
2014-12-31 

Periodiseringsfond, árets avsättning 
Summa 

Not 13 Skatt pá árets resultat 

2336 
2336 

2015-01-01- 
2015-12-31 

5705 
5705 

2014-01-01- 
2014-12-31 

Aktuell skattekostnad 
Uppskjuten skatt 

Avstämning av effektiv skatt 

Procent 

-1 542 
952 

-3766 
810 

-590 -2956 

2015-01-01- 
2015-12-31 

2014-01-01- 
2014-12-31 

12705 Resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Avskrivning balanslánepost 
Justering skattemässig avskrivning byggnader 

22 % 

3445 

-758 
-46 

O 
80 

-1 102 

-2795 
-51 

O 
80 

-1 000 



Skattepliktig schablonintäkt pá p-fond -8 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 292 

Skatt pá temporära skillnader 952 810 

Redovisad effektiv skatt 22% -590 -2956 

Not 14 Byggnader och mark 
2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid àrets början 1128437 1 120 101 
-Nyanskaffningar 35346 8336 
-Avyttringar och utrangeringar -3148 
-Omklassificeringar 41507 
Vid árets slut 1 202 142 1 128437 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid àrets början -449970 -424397 
-Aterförda avskrivningar pá avyttringar och utrangeringar 1 739 
-Arets avskrivning -26280 -25573 
Vid árets slut -474511 -449970 

Ackumulerade uppskrivningar 
-Vid àrets början 40 162 41 112 
-Arets avskrivning pá uppskrivet belopp -950 -950 
Vid árets slut 39212 40 162 

Redovisat värde vid árets slut 766843 718629 

Varav mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 53223 53223 
Nyanskaffning 3858 
Avyttring -297 
Ackumulerade uppskrivningar 29212 29211 
Redovisat värde vid árets slut 85996 82434 

Verkligt värde pa Fastighetsförvaltning 
2015-12-31 2014-12-31 

Bedömt marknadsvärde: 
Vid árets början 
Vid árets slut 

1493 000 
1 560 076 

1409 000 
1493 000 

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 pà 2015 árs utqáende hyror. 
Hyresbortfall, drift- och underhátlskostnader 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 15 Inventarier, verktyg och installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid àrets början 
-Nyanskaffningar 
-Avyttringar och utrangeringar 

2015-12-31 2014-12-31 

9972 9616 
1902 356 

-1 284 
10590 9972 

-9051 -8301 
1 230 
-694 -750 

-8515 -9051 
2075 921 

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

Redovisat värde vid árets slut 

Not 16 Pägäende nyanläggningar och förskott materiella 
anläggningstillgängar 

2015-12-31 2014-12-31 

Vid árets början 
Under aret nedlagda kostnader 
Omklassificeringar 
Redovisat värde vid ârets slut 

42497 
8083 

-41 507 

273 
42224 

9073 42497 

Not 17 Andra Iángfristiga värdepappersinnehav 
2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid árets början 113 113 

Redovisat värde vid árets slut 113 113 

Not 18 Andra längfristiga fordringar 
2015-12-31 2014-12-31 

469 419 
285 

-184 -235 
285 469 

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



Not 19 Uppskjuten skatt 
Uppskjuten Uppskjuten 

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

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 6848 -6426 422 

2014-12-31 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark -6426 -6426 
Markanläggningar 1 146 1 146 
Balanslänepost 982 982 
Byggnader 3768 3768 
Uppskjuten skattefordran/skuld 5896 -6426 -530 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 5896 -6426 -530 

Temporär skillnad 
Redovisat Skattemässigt Temporär 

2015-12-31 värde värde skillnad 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark 85996 56785 29211 
Markanläggningar 5553 10174 -4621 
Balanslänepost 4 101 -4 101 
Byggnader 675294 697700 -22406 

766843 768760 -1 917 

Redovisat Skattemässigt Temporär 
2014-12-31 värde värde värde 
Väsentliga temporära skillnader 
Mark 82434 53223 29211 
Markanläggningar 5949 11 160 -5211 
Balanslänepost 4462 -4462 
Byggnader 630246 647373 -17 127 

718629 716218 2411 

718629 716218 2411 
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Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2015-12-31 2014-12-31 

Övriga poster 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

762 2182 
762 2182 

Not 21 Eget kapital 
Aktie 
kapital 

Uppskrivn. 
fond 

Reserv 
fond 

Fritt eget 
kapital 

Vid àrets början 2015-01-01 
Aktieägartillskott, erhállna 
Uppskrivningsfond 

31 000 24645 33305 29500 

-1482 1 482 

Arets resultat 
Vid árets slut 2015-12-31 

2855 
31000 23163 33305 33837 

Villkorat aktieägartillskott enligt beslut i Kf 1995-12-06 
2015-12-31 

9000 
2014-12-31 

9000 

Not 22 Periodiseringsfonder 
2015-12-31 2014-12-31 

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattninqsár 2014 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattnínqsár 2015 

5705 
2336 

5705 

8041 5705 

Not 23 Övriga skulder till kreditinstitut 
2015-12-31 2014-12-31 

Fastighets/än 

Förfallotidpunkt, inom ett ár fran balansdagen 
Summa 

615000 599000 
615000 599000 

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

2015-12-31 2014-12-31 
Inom 1 ár 70000 54000 
Inom 1-2 ár 
Inom 2-3 àr 85000 
Inom 3-4 ár 85000 
Inom 4-5 ár 30000 
Inom 5-6 ár 230000 30000 
Inom 6-7 ár 50 000 230 000 
Inom 7-8 ár 50 000 50 000 
Inom 8-9 ár 100 000 50000 
Inom 9-10 àr 100 000 
Summa 615000 599000 



Not 24 Skulder till Ludvika kommun 

Kommunen hyr del aven byggnad som har iordningställts till ensamkommande flyktingbarn. Skulden 
per 2015-12-31 avser hyrestillägg för eventuell áterställninq, till vanliga bostäder, av denna 
ombyggnad. Hyrestillägget löper till och med 2017-10-31 med 253 kkr per àr. 

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2015-12-31 2014-12-31 

Upplupna personalkostnader 
Upplupna räntekostnader 
Förskottsbetalda hyror 
Övriga poster 

1 986 
6689 
14467 
4696 

1949 
6717 
14840 
7974 

27838 31480 

Not 26 Verkligt värde pâ derivatinstrument som används för säkrinqsändamál 

2015-12-31 2014-12-31 
Verkliga värden pà derivatinstrument uppgick pà balansdagen till följande: 

Kontrakt med negativa verkliga värden: 
Ränteswapar -54986 -65593 

Not 27 Ansvarsförbindelser 
2015-12-31 2014-12-31 

Garantiförbindelse Fastigos garantifond 331 324 

Summa 331 324 

Not 28 Nyckeltalsdefinitioner 

Likviditet: 
Ornsättninqstillqánqar i förhàllande till kortfristiga skulder. 

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

Soliditet: 
Eget kapital i förhàllande till balansomslutningen. 

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

Arsanstä/lda 
Medelantalet anställda beräknas genom att betalda närvarotimmar, inklusive betald semester, 
under aret stälIs i relation till en inom företaget normal àrsarbetstid, 
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Revisionsberättelse 
Till ârsstämman i Ludvikahem AB, org.nr 556048-2019 

Rapport om ârsredovisningen 
Vi har utfört en revision av ârsredovisningen för Ludvikahem AB 
för âr 2015. 

Styrelsens ach verkställande direktörens ansvar for 
àrsredouisninçen 
Det är styrelsen och verkställande direktören sam har ansvaret för 
att upprätta en ârsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
ârsredovisningslagen och för den interna kontroll sam styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en ârsredovisning som inte innehâller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pâ oegentligheter eller pâ fel. 

Reoisorns ansvar 
Vârt ansvar är att uttala ass am ârsredovisningen pâ grundval av 
var revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnâ rimlig säkerhet att ârsredovisningen 
inte innehâller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika âtgarder inhämta 
revisionsbevis am belopp och annan information i 
ârsredovisningen. Revisorn väljer vilka âtgárder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i ârsredovisningen, vare sig dessa beror pâ 
oegentligheter eller pä fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar ârsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsâtgarder som är 
ändamâlsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande am effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar ocksâ en utvärdering av 
ändamâlsenligheten i de redovisningsprineiper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i ârsredovisningen. 

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

Uttalanden 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver var revision av ârsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ludvikahem AB för âr 2015. 

Styrelsens ocli verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen sam har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det ár styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Reoisorns ansvar 
Vârt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala ass am förslaget till 
dis positioner beträffande bolagets vinst eller förlust och am 
förvaltningen pâ grundval av var revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vârt uttalande am styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat am förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vârt uttalande am ansvarsfrihet har vi utöver var 
revision av ârsredovisningen granskat väsentliga beslut, âtgarder 
och förhâllanden i bolaget för att kunna bedöma am nâgon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även gran skat am nâgon 
styrelseledamot eller verkställande direktören pâ annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, ârsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

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

Uttalanden 
Vi tillstyrker att ârsstamman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för rákenskapsâret. 

Ludvika den 19 april 2016 
Enligt var uppfattning har ârsredovisningen upprättats i enlighet ". . 
med ârsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden Ohrlmgs PneewaterhouseCoopers AB 
rättvisande bild av Ludvikahem ABs finansiella ställning per den ~. 
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaf!öden ----- 
f?r ar~t enligto arsredo:rïsr:ingslagen: Förvaltningsberättelsen är ~Ç'/ 
förenlig med ârsredovisningens ovnga delar. .~ ~ "" 

Emil Forsling 
Vi tillstyrker därför att ârsstämman fastställer resultaträkningen Auktoriserad revisor 
och balansräkningen. 



Lekmannarevisor 
i Ludvika Hem AB 

Till ârsstämman i Ludvika Hem AB 
Organisationsnummer 556048-2019 

Granskningsrapport för âr 2015 
Jag, av fullmäktige i Ludvikakommun utsedd revisor, har granskat den verksamhet som bedrivits i Ludvika 
HemAB. 

Styrelsen oeh VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 
bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mâl samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrân bolagsordning och av ârs/bolagsstâmman 
fastställda ägardirektiv. 

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

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

Jag noterar att verksamheten har en god struktur avseenden styrning och uppföljning, däremot uppfattar jag 
att transparensen avseende ekonomisk information om verksamheten kan förbättras. 

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

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Ludvika 2016-04-19 

¿0 /-?7 h¿--- 
7 

Bo A Johansson, lekmannarevisor 
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