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* har ordet

ingamoln på himmelen!

Jag är stolt över den utveckling som varit de sista ären. Hyltebostäder
har utvecklats på alla områden och går 2015 mot ett rekordbokslut.
Hyltebostäders värdegrunder "Ansvar, Stolthet, Glädje och Hållbar-
het" har varit ett bra verktyg i samtliga projekt. Även stiftelsens sty-
reke har drillatsiä jmnet_ fiesan år dock inte slut och det finns fortfa-
rande mycket ahla tag H

Dosffierna

Den 27 augusti var ogäntligen dags för invigning av Storgatan 4,
ett projekt sornverk i tre rnandatperioder och det har varit många
turer kring fastighetien under denna tid. Det var en mycket lyckad in-
vigni ng med ett taggat gäng från Hyltebostäder. I ett tält på den fina
innergården invigdes huset med klippning av ett band samt ett fint tal
om husets histona av styrelsens ordförande Lars Sundberg. Vår egen
trubadur Martin Larsson stod för en uppskattad musikresa på scenen
i tåltet. Lokaihyresgästerna hade öppet hus och en tipsprornenad flöt
genom huset rned en början med korvgrillning och fika i Guldkantens
nya lokal och upp husets lägenheter Ett stort tack till alla för ert en-
gagemang på invgningen.

övrigt har teL varit ett bra år Rorbostäderna. Hyttebostäder har idag en bostadskö vilket skapar
en enorm trygghet i verksamheten och vi ser i nuläget inga tecken som tyder på en förändring.

Fjårrvårmen

Den 1 december genomfördes ett köp av fiårniårmecentralen i Unnaryd som tidigare ägts av
Lon. Hrodu leio nen av fiårrvårme drivs nu i egen regi av Hyltebosteider.

VI har under 2015 även handlat upp nytt ramavtal för fjärrvärmeverksamheten samt projekterat
nya anslutrangar i Hyltebruk.

Ner•

Drift och skötsel av Hylte

Driften av kommunens fa
en halv miljon kronor, vil
der. Men detta innebär att

Framtident

fastigheter

e knappt startat när vi fick ett extra sparbetirtg p0 en och
att vi fick vara väldigt restriktiva med våra undarhållsåtgär-

pat ett större behov av åtgärder under år 2016.

Hylteboståders verfaröheter vaxer och vi har som mål under 2016 att skapa god kornmunika-
tion, delvis inom fiketagbt men framförallt till våra hyresgäster.

Jag vill rikta ettstort fock till styrelsen för sin delaktighet under året och alla medarbetare samt
Mmarbetspartners-unde året.

ftandefunktionar

0.-
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkstallande funktonär for 13n-
stadsstiftelsen Hyltenostäder, 828500-2856,
avger härmed årsrecrovisnmg för verksam-
hetsket 2015.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

hyltebostäder är en bostadssriftelse Jrsp-ung-
ligen bildad 1974 a • Hylte kommun i sarnband
med kommunsammanslagningen samma är.
Rostadsstiftelsen Hyltebostäders ändamå I

är att främja
bostadsforsorj-
ningen inom
Hylte kommun.
För detta anda-
mål ager och
förvaltar Hylte-
bostäder d- ygt
500 bås:adslä-
genheter oci
Ickaler pa totalt

5 300 kvaa
meter.

Utöver bo-
stadsverksamheten består Hyltebostäders
verksamhet av ytterligare två ben, tjärrvar-
medistribution och förvaltning av Hylte kom-
muns fastigheter. Hyltebostäder distribuerar
erryårme till cirka 250 anläggningar Hylte-

bruk, Unnaryd och Landeryd. Hyltehostäder
förvaltar även stom sett samtliga delar av
kommunens verksamhetsfastigheter förutom
anläggningar för VA och renhållning. 2015
uppgick den förvaltade lokalytan till drygt
61 000 kvadratmeter.

ler

VÄSENTLIGAHÄNDELSERUNDER ÅRET
OCH EFTERDESSUTGÅNG

Resultatet för 2015 är ett överskott på 15,1
miljoner kronor före bokslutsdipositioner ach
skatt, vilket är en okning med 7,8 miljoner
från 2014. Resultater fördelas med 11,1 miljo-
ner (5,2 miljone- 2014) för bostaderna och 4

miljoner för härrvärnen 12,1 miljoner 2014).
Utöverdetta har dr ‘ten 31'de kommunala

Fasteheterna genere-a: ett overskott om 1,6
r som aterbetalats til Hylte kommun.

Bidragande orsaker dll det goda resultatet är
det gynnsamma ränteläget, möjligheten att
dra nytta av synergieffekter mellan de olika
verksarnhetsgrenarna samt att vi haft ethrixk
'nom samtliga verksamhetsgrenar. Hyltebostp-
ders nettoomsättning ökade med 6,7 mgondr
jämfört med 2014.

Hyltebostader vaxe- även 59171 organisation.
Under äre: sjösahtesen ny o-gan sationsin-
delning och antalettillsvidareanställda ökade
rned en, vi år nu 24 blIsvidareanstäIHa. VI har
även flera tinfälligt anställcå, hlarn annat en
bovärd och flera praktikante-

Bostäderna

hlyltebostadersändarnå! ar an ämj nzstsds-
försörjningen inom Hylte konct in Unoer aret
har två störreombyggnadsprojekr. fardigställts

Hyltebruk. På Storgatan 6 invigdesden 1
april ett nytt1.55- boende med fyra lagenheter
och personalutrymmen. Den 1 september var
det sedan dags för inflyttning j vår tota Ireno-
verade tastighet
på Storgatan
4 med 20 nya
lägenheter for
seniorer 55+,
och nyrenove-
rade lokaler for
bland annat
kommunens se-
niorverksamhet-
Guldkanten.
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De ovan nämnda projekteten har varit Hylte-
bostäders i särklass största investeringar på
senare år. Totalt investerade vi 41,2 miljoner
exklusive verksamhetsanpassningar i dessa
två fastigheterä 7,5 miljoner Storgatan 6 och
33,7 miljoner i Storgatan 4. En annan investe-
ring som färdigställdes under 2015 var hissar
tilltvå av våra byggnader på Skolgatan 3, vilket
medförde att ytterligare 16 lägenheter i detta
område blev dllgngliga för ambulanspersonal
och personer med rörelsenedsåttning.

Resultatet för bostäderna bley ett överskott
på 11,1 miljoner föreskatt. Den viktigaste för-
klaringen till detta är uthyrningsnivå sorn varit
god under hela året med en genamsnittlig
uthyrningsgrad på 97,8 % (94,4% 2014), vilket
motsvarar elva lediga lägenheter i genomsnitt
Vi börjar nu nå en nivå som i praktiken inne-
bär att vi har fulä uthyrt. Extra glädjande var
att v1redan innan invigningen av Storgatan 4
hade lyckats hyra ut samtliga lägenheter och
lokaler. Vi har haft ett fortsatt stort tryck på
bostadskön och tror att detta är ett bevis på
att vårt kunderbjudande är attraktivt och vi
upplever att v1år förstahandsvalet för de som
vill bo i hyresrätt i Hylte kommun.

Den goda uthyrningsnivå kombinerat med att
vi tagit i bruk nya objekt gör att hyresintäkter-
na ökar avsevä %jamfört med 2014, med 2,6
miljoner tfil 37,4 miljoner.

På kostnadssidan minskar enteprenadkostna-
derna med cirka 0,6 rniljoniefort med fö-
regående år. Detta beror frång0å ett minskat

behav av reparationer och mindre underhåll i
våra lägenheter och på fastigheterna, vilket är
en följd av att vi har låga vakanstal.

Som tidigare404frätädel_ fintentvån
bidragit till åreis tesubt. liöSidstidan belas-
tas med 2,6 miljoneri räntor ockborgensav-
gifter (3,3 miljoner 2014).

1enlighet med gällande redovisningsregel-
verk gör vi 1samband med årsbokslutet en
värdering och nedskrivningsprövning av vårt
fastighetsbestånd. Syftet med detta är att det
bokförda värdet ej ska avvika alltför mycket
från marknadsvärdet. Prövningen visade att
det för två av våra objekt, Storgatan 4 i Hyl-
tebruk och Byasvängen i Unnaryd, förelåg ett
nedskrivningsbehov om 10,2 respektive 0,5
miljoner. Övriga objekt hade bokförda värden
som låg klart under värderingen. En orsak till
detta är att det 1998 gjordes en stor nedskriv-
ning av värdena på de objekt som vid denna
tid var i Hyltebostäders ägo. För att få en mer
rättvisande bild av värdena utan att överge
försiktighetsprincipen återfärdes hälften av
de tidigare nedskrivningarna i samband med„ ,
bokslutet.

Kostnaden för köp av energi och VA ökade
med 0,6 miljoner till 9,6 miljoner. Vår- och
höstmånaderna var betydligt kallare än 2014.

fi — •
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Kommer det visa Sg at deiPa Sklifsalc Käar-
står under kommande antKommer resterande
nedskrivningar att aterföres. Nettoeffekten av
nedskrivningarna 9:1båterföringarna blev en
ökning av bokförda värden ach en förstärk-
ning av årets resuttat med 3,3 rniljonen

Fjärrvärmen

Fjärrvärrneverksamheten genererade ett över-
skatt på 4,0 miljoner före skatt Vilket är 1,9
miljoner bättre än 2014. Det goda resultatet

beror på en kraftigt
ökad försäljning, totalt
levererades 21,7 GWh
under året (18,5 GWh
2014). Ökningen i för-
säljningen är generell
för alla vara kundka-
tegorier och beror på
en lägre mede tempe-
ratur och nya inkopp-
lingar. Runt ärsskiftet

2014/2015 byttes i stort sett samtliga mätare,
detta kan också vara en orsak till att försälj-
ningen ökat då vi fått en rarbettrad  tllförlitlig-

het i mätningen av förbruknftgen.

Som en följd av den ökade försåljningen öka-
de även kostnaden for inköpt värme med 0,5
miljoner Även fjärrvärmesidan gynnades av
rånteläget, den finansiella kostnaden blev 0,3
miljoner lägre än 2014

I december förver,aces 2roaukVonsanlägg-
~ ningen i Unnaryd fran E.on för 0,3 miljoner

Anläggningen drivs nu i egen regi av Hyltebo-
städers personal.

er av aret, varför detta överskott ej ingår
idyttebestäders resuitat.

Den framsta OrSakentill resultatetär att korn-
munens kallhyra blev 0,7 miljoner lägre ån
budget. Detta beror på lägre kapitalkostnad
tillföljd av investeringsstoppet som infördes
under våren.1samband med detta inveS-
teringsstopp ålades Hyltebostäder åvenett
sparbeting utöver minskad kallhyra om 0,4
miljoner.

För att uppnå sparbetinget drog Hyllebostä-
der ner på det planerade underhållet av de
kommunala fastgheterna. Denna nerdrag-
ning bidrog med 0,7 miljoner till resu1tatet,
vilket motsvarar drv. 10 kranor per '‘.,acirat-
rneter Underhå• skostnaden ner kvadratmeter
hamnade på sarrma n vå som 2014, c -ke 77
kranar. De:ta år en alldeles får lag ruaa fö-
att upprätarålla 'asughetetnes futntian cch
varde. Större unde-nallsinsarser 51:P1 ndå
gjordes under äret var ornmalning d's tre av
byggnaderna på Ehas Fries.

Förvaltningen av de kommunala fasdgheterna
har kravt stora resurser, ttyltebostäders perso-
nal arbetar allt rrer åt kommunfastsgheterna,
synnerhet tekmker, förvaltare oca målare.

En stor del av det ernete t•m Lefre-aaa eger
personal köptes to:gare ex:e-at De: ekace
fokuset på de kommunala fasagnere-re har
medfört att personalkostraden o<al res 0,9
miljoner.

Kastnadenför uppvärmffing oah-•A, ökare
med 1,6 miljoner jämfort med 2014. Ved
gäller den iikade energiförbrukningen är den
generell för I stort sett samtliga fastigheter,
Örnahallen som åter varit i drift på helårsbasis
sticker dock ut och står för halva ökningen,
0,8 miljoner.

FINANSIELL STÄLINING

Hyltebostäders finansiella stallning a1t•fantsatt
god. Trots de största investeringarna sedan
90-talet har inga nya län tagits upp. Som en
konsekvens av detta har dock de äkvide t11-
gångarna minskat avsevärt under året, från
22,3 till 4,9 miljoner. Hyltebostäders checkrak-
ningskredit om 10 m1ljoner bar ej utnyttjats
under året.

De kommunala
fastigheterna

Förvaltningen
av de kommu-
nala fastighe-
tema lämnade
ett överskott på
1,6 miljoner.1
enlighet med
vårt avtal med
kommunen har
resultatet regle-
iätsvid utgång-
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Årets resultat medför att soliditeten ökar med
3,6 procentenheter till 28,8 %. De räntebåran-
de skulderna uppgick vid ärets slut till 119,7
mfioner (120,2 rnhaner 2014). Genomsnittlig
ränta för dassa lån inklusive räntesä kringsin-
strurnent var under aret 1,8 % (2,7 % 2014),
111,3 mihoner av rånen har kommunal borgen
för vilken Hyhtebostäder eHägger en avgift
motsvarande 1 av lånens värde vid ingång-
en av räkensKapsåret.

FÖRVÄNTADFRAMTIDA UTVECKLING
SAMT RISKEROCH OSÄKERHETSFAK-
TORER

Hyltebostäder går in i 2016 i enstark position.
Våra fastigheter är så gott somfulituthyrda,
fjärrvärmen är lönsam och den finansiella
ställningen är trygg. Förvaltningen av de kom-
munala fastigheterna fortsätter att ge positiva
synergieffekter som kommer både Hyltebostä-
der och Hylte kommun till del.

Världen runt om oss är kanske mer föränder-
hg än någonsin, och det är därför svårt att
bedöma framtiden. I nuläget råder det en bo-
stadsbrist Hylte kommun, och Hyltebostäder
är kanske den enda aktör som kan genomföra
större nybyggnationer av hyresrätter i kom-
munen. Det är därför troligt att de närmsta
åren kommer att präglas av planering och
eventuell byggnation av nya hyresfastigheter.
Av Hyltebostäders historia kan vi dock lära
att hyresmarkanden i kommunen kan svänga
oerhört snabbt. Det är därför av storsta vikt
att en planering av nyproduktion sker genom-
tänkt och på ett sätt som ej äventyrar den
stäMning Hyltebostäder nu uppnått. Hyltebo-
städer är även beroende av yttre faktorer som
vi ej kan påverka. Vi ser fortsatt att många av
våra hyresgäster väljer att flytta til kustkom-
munerna. Med en kommande ökad nypro-
duktion av hyresrätter i dessa kommuner kan
denna flyttström öka.

-




2015 2014 2013 2012 2011.

Soliditet 29,6% 25,2% 23,9% 20,5% 21,1%

Avkastningtotalt kapital 9,3% 6,3% 8,3% 3,2% 5,1%

Omsättning (Mkr) 112,9 105.2 107,9 101,9 43,4

Resultat e. fin. post. (Mkr) 15,1 7,3 10,1 0,0 3,17 -

Ralansomslutning Skot 205,1 194,4 180,2 177,1 176,4
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Det är därför IKrg att teadsoebnpelse-na
i HyPte kommun b sa gynnsa-r-na to-r möj-

ligt, exempelvis genom attfler arbetsonfalen

skapas i kommunen för yara hyresgäster.

Under 2016 kommer ett arbete med att for-
bättra komrnunikahonskanaler och samar-
betsformer mellan Hyltebostäder och Hylte

kommun att genomföras

Vi kommer även att satsa på yttre underhåll
avvka egna fastigheteh ett par områden skall
må las om och få nya balkonger.

Unce- aret kommer också samtliga hyresgäs-
ter at få ollgång fiberbredband for t te-

le'on: och ,:nternet. Detta kommer ytterligare

stärka värt kunderbjudande.

Avsiutningsyis så ser v positivt på Hyltebo-

städers framtid. Vi hoppas på att ytterligare
kunna utveckla vår verksamhet och yart fore-

tag under de närmaste åren och förstärka de
senaste årens goda resultat,

454,
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eStATATRÄKNING

4rttdornsittning

10-relOintåkter

Rörelseresuitat

Resultat från finansiella poster

Övrkga ränteintäkte- xh Hna nie resa ratposter

Rantecostxx- ocn liknarde 'esultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispos'tioner

Resultat före skatt

Skatt ---et, -es±zat

Årets resultat

Not 2015 2014




112 937 106 246




112 937 106 246

2, 3 -76 797 -75 488

4 -11 575 -10 488

5 -6 099 -8 759




-94 572 -94 735

6 18 365 11 511




145




216




-3 415 -4 394




-3 269 -4 178




15 095 7 333

9 -2 219




0




12 876 7 333

le -2 837 -1 365




10 039 5 968

9



BALANSRÄKNING
Not 2015

T1L1GANGAR

Anläggningstillgångar
1-

Nlateriella anläggningstiHgångar

flyggnader och mark 11 - 146 181 100 826

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 3i 866 35 807

Inventarier, verktyg och installationer 13 6 125 2 556

Pågående om-/ny- och tillbyggnad 14 , 831 25 C22

Summa materiella anläggningstillgångar 187 002 164 212

nr Finansiella anlaggningsnlIgangar

Uppskjuten skattefordran 15 153 790

Andra långfristiga vardepappersinnehav 16 115 147

Andra långfristiga fordhngar 17 1 136 1 223

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 405 2 160

Summa anläggningstillgångar 188 407 166 372

OmsättningstilIgångar

Kortfhstriga fordringar

Kundfordringar

övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

	

10 300 4 953

109

18 1 357 770

	

11 7753 723

	

4 9222 2 344

	

16 69828 067

	

205 104194 439



DET KAPITAL OCH SKULDER

Kget kapital

Not 2015 2014

19




Bundet eget kapital




1 725 1 725

Fritt eget kapital




57 329 47 289

Samrna egat kapitaT




59 053 49 014

Obeskattade rewrver 20 2 219 0

Avsättningar för skatter 21 735 0

Lingfristiga skulder





Skulder till kreditinstitut 22 119 294 119 739

Ansiurningsavgiker 23 1 968 2 674

Summa långfristiga skulder




121 262 122 413

Kortiristiga skulder





Skulder till kred tir st-cut 22 440 440

Levera -:örss<ulle-




5 412 6 363

Skaneskulder




1 465 0

övriga skLider




1 838 928

Fo-skccobetalda hyrcr




2 881 2 805

Uppluuna kp57.raier och förutbetalda intäkter 23, 25 9 799 12 476

Summa kortfristiga skulder




21 835 23 012

Summa eget kapital och skulder




205 104 194 439

Ställda säkerheter 26 8 448 8 559

Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS

Indirekt metod

Not 2015 2014

Den löpande verksamheten




Rärelseresultat




18 365 11 511

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet




Avskrivningar och nedskrivningar 27 6 012 8 673




24 377 20 183

Finansiena intakter




145 216

Finansiena kostnader




-3 415 -4 394

Betald skatt




-1 465 0

Kassaflöde från den löpande verkamheten

ffire förändring av n5relsekapital





19 643 16 006

Förändringar av rörelsekapital





Ökning/minskning kortfr sega fo-dringa7-




-5 053 5 030

ÖknIng/minskeing kortfr stiga sku der




-1 177 9 661

Kassaflöde från den löpande verksamheten




12 413 30 697

Investeringsverksamheten





Förvarv av materiella anlaggningstilIgångar




-28 802 -27 110

Ökning/minskning långfristiga fordringar 27 118 159

Kassaflöde från investeringsverksamheten




-28 684 -26 941

Finansieringsverksamheten





Förändring av långfristig skuld till kreditinstitut




-445 -444

Anlaggningsavgift nyanslutningar




216 254

Upplösning anläggningsavgift




-923 -1 155

Kassaflöde från finansieringsverksamheten




-1 151 -1 345

Årets kassaflöde




-17 422 2 411

Jkvida mede v d arets bc rjan




22 344 19 933

Likvida medel vid årets slut




4 922 22 344
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NfNGS-OCHVÄRDERINGSPRINCIPER

clovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen enligt "Bokföringsnämndens all-
> nberåd EfFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisninC (1(3). Tillgångar och skulder har vär-

cEratstill anskaffningsvårdet om inget annat anges nedan. Belopp år i tusentals kronor om inget annat
anges.

Riateriella anliggningstillgångar

it. Ildateriella antäggningstillgrrigar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskriv-
ik ningat. och nedslanningar rilkommande otgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i dllgångens
.:;,tedovisade värde. atiffter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnad när de upp-r .Wrimer... - ,
PEhoskrivninga- slet Iirelån överdligingarnas beräknade nyttjandeperiad ach redovisas som kostnad i re-
:--- allsatrakningen.För matenella a - ingstillgångama byggnader och flärryänneareläggningar har skill-

4.x., - riaden i förbrukningen av betydande mponenter bedönds vara väsentlig, varför dessa rilgångar har
- ej-,delats upp på komponenter som av separat Nedan redovisas de komponentindelningar som gjort

- rned respektive nyttjandeperiod aden i nyttjandeperiod för vissa byggnadskomponenter beror på
, tntrunadens typ och speglar Hybebostäders ganska varierande fastighetsbestånd.

Nyttjandeperiod

80/1CC år

40/S0 år

40 år

40 år

30/65/70 år

40 år

, 30 år

40 år

25/50 år

25 år

15 år

50 år

Stomme och g•und

Stomkompiettering och innervagger

Wrrne, vatten och sanitet

El

Fasad

Fönster, dörrar och portar

Kökshredning

Yttertak

Vennancn

Hissar

Styr ocn övervakning

Restpost

gårrva rmea n Iagg ningar

Wrmeväxlare och pumpar

tedningsnät

10 år

20 år

Övrigaanläggnngstyper

Maricanläggningar 20 år

Byggnadsinventarier 10 år

Inventarier 3/5 år



Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag sker en aystämning av om en tillgångs verkliga vårde år lågre än bok%rt vårda Verk-

ligt vårde per fastighet faststålls medelst en kassaflödesmetod. Metoden innebär att kassaflödet för de

kommande fem åren tillsammans med ett restvårde år sex nuvårdesberäknas. Nuvardetsom erhälls

är det bedömda verkhga vårdet för en fastighet. Om det verkliga vårdet år mer än 5% lägre än bokfört

värde och om denna skillnad förväntas bestå under objektets nyttjandetid föreligger ett rtedskrivrlogs-101;
behov. Även motsatt förhållande kan föreligga. Hyltebostäder kan som stiftelse ej åkriva upp vården

återföra tidigare nedskrivningar. I kassaflödet ingår intakter för hyror och kostnader för drift och under--

håll ett länkt normalår. Aven fastighetsskatt, overheadkostnader och kostnadeniårelftetsatt underhåv

ingår Beloppen täknas upp med antagande om inflation, hyresutveckling och värdestegring under ka'S.*

pericklen.

Arets p-övning visar på ett nedskrivningsbehov av Storgatan 4 och Byasvängen. För såvriga objekt före; g-

ger ett behov att återföra tidigare nedskrivningar. I enlighet med försiktighetsprintlpeniterfors hå Iften
av de återförningsbara nedskrivningar 2015- Anledningen till detta äratt Hyltebet er dels ytterligare

vill validera vårderingsmodellen och dels avva kta om de nuvarande hthyrningsni en kan anses vara av

bestående art. '

Intäkter

Intäkter värderas dU verkligt värde av det som erhållits eller kornmer att enhallas.tritäkter redovisas i len

period uthymingen eller förbrukningen avser, intakterna redovisas netto efter rnoms ods rabatter.

Interna transaktioner

Intern försäljning och köp av härrvärme redov sas ej i resultaträKningen, beloopen fälfigår av not 1 och

2.

Ungfristiga skulder

Hyltebostäders låneportfölj består till stor del av lån med kort kapitalbindningstid vilka för!ängs töpan-

de. Finansieringen är dock av en långsiktig natur och betraktas därmed som !ångfr.stiga skuller trots en

loptid på ett år eller mindre. De delar av lånen som ska amorteras under kommande år. oavsett lophd,

betraktas som kortfristiga skulder.

Anslutningsavgifter i samband med fjärrvarmeinstallaboner perodiseras över avtalstiden for ans Ltni ng-

en, vanligtvis 10 år Anslutningsavgifter klassas som en långfrisl g k Yd, förutom den del se- 1 ko rre r att

intäktsföras under kommande år, vilken betraktas som kordristig skuld.

Skatt

Total skatt utgörs av aktuell skattoch uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
_ underliggande transaktion redovisaådirekt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i

eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande råkenskapsår samt den del av tidigare rakenskapsårs

inkomstskett som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäher per
balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt år inkomstskatt som avser framtida råkenskapsår till följd u tidtgarehandelsen Redo-

visning sker en!igt talansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjuina skatteskulder och u pp-

skjutna skattefordnngar på temporåra skillnader som uppstårrngliarn, a respeköve skattemässta

vården för tihgaigar cch skulder samt för övriga skattemässiga e underskott.

-



LIppskfutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjdtna skatteskdIde- endast orn oe san betalas
rned ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen, Effekter av
fdrändringar gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skat-
tefordringar reduceras till den del det inte är sannotdet att den underliggande skattefordran kommer att
kirnta reallseras inom en överskadlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas sorr finansiell anlägg-
Ifigshigång och uppskjuten skatteskuid som avsättnlng.

paysett i det fall de är finansieda eller operadonePa redovisas som hyresavtal (ope-
3. De operativa leasingavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

IscfiladömnIngar

nen ik kapport baseras deWs på ed anta!antagande avseende inflation, rantor, marknadIiiiss
tvectOng.' 3 antagande om framtiden och and n vaseral iga kallor til osäkerne: i uppslott-

ringar pi balanådag . Skuile kunna innebära risk iör väsentlig justering av redovisade värden för bligång-
ar ocn skulder uhder)låsta rakenskagår.



NOTER

Not 1 Rörelseintäkter

Intäkter stiftelsens fastigheter

Intakter fiårrvärme

Mternt försMd flärrvärme 4.7397 -5 91ä0 1:2

Mtäkter kommunfastigheter ‘. 66467 61 897


1*-938 106 246

Not 2 Övriga extema kostnader

Kostnader stikelsens fastigheter

201-5 2014
•

49 602 18 385

Internt köpt fiårrvärme -12 955 -2 709

Kostnader fiärndrme 5 294 4 857

Kostnader kommunfastigheter 59 298 58 236

Internt köpt fjärryörme -4 442 -3 281




76 797 75 488

Not 3 Arvodetill revisoremaErnst& kbungAB

38 562

15 306

37 1

13 1$1

	

2015 2014

Revisionsuppdraget 83 61

Övriga tjänster 38 0

	

121 61

Not 4 Personal

— Löner och and -a ersättningar

Styrelse och verkställande funktionår

Övriga anställda

Totala löner och ersattningar

Pensioner och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader

Sociala avgifter

Medelantal anstälIda

Kvinnor

Män

Totalt

_
a p Istyrelsen och verkställande funktionär år män.

et ge.

2014

723

7 071

	

8 485 7 794

	

456 431

	

2 568 2 240

	

3 024 2 671

3

21

24

3

20

-

23

er•



lit
,

Mskykning byggnader och rnarkanläggningar

Sedslaivning byggnader och rnadenläggningar

kerförda nedskrivningar byggnader och markanläggningar

Avskrivning maskiner och inventarier
4.

Avskivning bostadslånepost

2015 2014

3 973 3 368

10 670




423

-13 973




5 342 4 881




87




87

6 099 8 759

9 Aeskrivningar och nedskrivninpr på materiella anläggningstillgångar

Not 6 Informanonem koncemintem handel

Försähning til I koncemmoder

Kbp av koncernmoder

Not 7 övriga ränteintåkter och himende resultatposter

Erha Ina d-otszr åls-antor

Rånte ntäkter

kerbåring HBV

neot8 Råntekostnader och hknanieresultatposter

Rantor på lån och swapar

Borgensavgift

Owiga tinans el kostnader

2015 2014

72 274 69679

45 808 46 603

2015 2014

113 81

0 93

32 42

145 216

2015 2014

	

2 259 3 227

	

1 116 1 120

	

tio 47

551:72

A

,

3 415

Hyltebost:tder erlågger en borgensavgiftmotsvarande 1 % av den kommunala borgen.

Not 9 Bokslutsdisposhioner

2015 2014

Avsatt till periodiseringsfond



Not 10 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

Not 11 Byggnader och mark

Mark

Ingående avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgående ack. avskrivningar

Utgående redovisat vårde markanlägg-

nIngar

	

;2 933 -1 513

H 0

	

0 248

	

-2 1137 -1 365

	

2015 2014

	

2 522 2 622

	

512 0

	

3 134 2 622

	

3 134 2 622

	

2015 2014

3 605 2 773

-1 990 -1 659

2 860 1 746

fliStimning

Rodovisat resultat före skatt

(513ttriligt gällande skattesats (22%)

iltteeffekt ej avdragsgilla kostnader (22%)

- 41sMeefre_kt av momståterbetalning 2013

Ingående anskaffningsvärden

kets investeringar

tpoliende anskaffningsvården

ende anskaffningsvärden

irets Investeringar

Utgående anskaffningsvården

-

:1. • 4-1



i gnider




201.5 2014

1010ende anskaffn.ngsvården 173 258 172 670

4ets investeringa- 44 267 635

Utrangeingar 0 -47

Utgående anskaffningsvärden 217 525 173 258

Mgående avskrivnIngar -48 453 -45 193

Arets avskrivnIngar -3 842 -3 272

Utrangeringar 0 12

Utgående ack. avskrivningar -52 295 -48453

Ingående nedskrivningar -28 347 -27 958

Arets nedskrivningr -10 670 -400

kerförda nedskrivningar 13 973 0

Utrangeringar 0 11

Utgående ack. nedskrivningar -25 044 -28 347

Utgående redovisat värde byggnader 140 186 96 458

Utgående redovisat varde mark och byggnader 146 180 100 826

UpplysnIng om verkligt värde på förvahningsbtigheter





2015 2014

Verkligt vårde vid årets slut 266 778 224 795

Ved gt .:JrJe ha`ssrstalts enligt den modell som beskrivs i avsnittet




"Redcv snings. och varoenngsprinciper". Ingen utomstående vårderings-

rran har arldats 2C15




Not 12 Maskiner och andra telmhka anläggningar





2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 66 197 62 590

Arets investeringar 2 486 3 607

Utgående anskaftningsvarden 68 683 66 197

Arets avsk-ivrhngar -4 427 -4 269

Utgående ack. avskrivningar -34 817 -30 390

Utgående redovisat vårde 33 866 35 807

19
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Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

Ärets investeringar

Utrangeringar

Utgåencie anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

ketsavskrivningar

Allrangering

Mende ack, avskrivningar

restvärde

14 Pågående om-/ny- och tillbyggnad

upparbetat

året upparbetat

r året fardigställt

Iftående upparbetat

2015 2014

25 022 3 230




721 21 792

-24 912




0




831 25 022

Not 15 Uppskjuten skattefordran




2015 2014

Ingående värde




793 2 155

Tillkomrnande skattefordran




0

Aterförd skattefordran




-637 -1 355

Utgående värde




153 790

Not 16 Långfristiga värdepappersinnehav





fr-




Insatskapital HBV






2015 2014

Ingående anskaffningsvarde




147 106

ökning/minsknIng insatskapital




-32 41

Utgående bokfört vårde




115 147

Not 17 Andra långfristiga fordringar





Bostads- och underhålIsIåneposter, SBAB






2015 2014

Ingående vårde




1 223 1 309

Arets avskrivning




-87 -86

Utgående värde




1 136 1 223



betald premie råntetak, SEB

2015 2014

0 123

0 -123

0 0

1 136 1 223

Iägående värde

Pitets premie

Olgående värde

Wående värdoon4cuhinifristiga fadringar

lgot 18 Fdrutbetatdgkostnader ocia upplupna intäkter





2015 2014

Forutbetalda premdintetak, SEB




0 123

övriga forutbetalda kostnader




944 473

Upplupna intåkter




423 174




1 367 770

Not 19 Föråndring av eget kapital





Bundet

eget kapital

Fritt

eget kapital




Grundfond Balanserat Arets Summa eget




resultat resultat kapttal

Bel000 vid are:s ingang 1 725 41 321 5 968 49 014

Föregaende ars res_. :Adisoos:Uan




5 968 -5 968 0

Arets resultct




10 039 10 039

Belopp vid årets utgäng 1 725 47 289 10 039 59 053

Not 20 Obeskattade reserver







2015 2014

Pri D1 sengsfonJ




2 219 0

Nort 21 Avsättningar för skatter







2015 2014

Uposkjuten skatteskuld temporara slanader




735




Not 22 Skulder till kreditinstitut





Förändring av skuld till kreditinstitut







2015 2014

Lån vd årets början




120 179 120 618

Amorter ng




-445 -439

Lån vid åretsslut




119 134 120 179



•

Varav långfristig skuld

Varav kortfristig skuld

Summa lån

linens löptid

Lån med löptid under 1 år

jin med löptid 1-5 år

.1 lin med löptid längre än 5 år

urrinta lån

Råntebindningstid

2016

2019

Summa lån

84734

_ 35000

119734

119 294

440

119 734

to

För att åstadkomma redovisad räntebindningstid anvå nds rånteswapar (15 000 tkd.

Varav långfristig skuld

Varav kortfristig skuld

Not 24 Checkräkningskredit

Hyltebostäder har en checkräkningskredit om 10 000 tkr (10

under 2014 och 2015.

2015 2014

3

- 1

829

179

240

4

-1

701

154

282

2 893 3 829

1 967 2 674




913 1 155

2 890 3 829

nyttjad





Not 23 Anslutningsavgifter

Skuld vid årets början

Intäktsfört under året

Nyanslutningar

Skuld vid årets slut

40.4610.15 2014
-,.„





• 923 1 155

- 73




126

_




72

---- 1 222 1 205




- 7 481 9 918




100




0

9 799 12 476

Not 25 Upplupna kostnader och törutbetalda inakter

Förutbetalda anslutningsavgifter
-

Upplupen räntekostnad

Fastighetsskan

Upplupna personalkostnader ,

övriga upplupna kostnader

Förutbetald intakter
- ” C-""AktI'-

.:
.• .411.....-;;;_._

d41,, ;I

,--) 111+17

C --

i 1.

iniäles»
. , (.._



•

filer 26Stä4lda såkerheter

Meer(tedövisat vårde för lån från kredidnsti:ut där oartorev lämnats som salkerhet.

Not 2,21.1nderhålls- och bostadslånepost

Alskrivning av bastads- och underhääsläneops: Hgär okn ner inskr ng ev lång-Hstrg
Nordraa.

Not 28 Deflnitioner Flnansiella nyckeltal

Sof diten lustrat eget kapital (eget kapital o:h obeskattacie reserver med avdrag rer uppskjr.en skatt) i
prozent av balansomslutningen

Avkastning tctalt kepital: 25-else-esultat plus finans,ella intakter i relerion ril genorns, rtlig halans-
onisiutning.

För skrtge en rattvisande bVd har nyckeltalen 2011-2012 räkrats o— avseende effekt

av uoosiöuter sKarterordran

••••
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Bostaddstiftelsen filylteboscler, org.nr 828500-2856

Neeir

RappOrt Orn årsfhdovisningen

VI har utfort en revision av årsredovisningen for
Bostadsstiftelsen Hylteboståder Fibrår 2015.

Styraisens .37.5Var for nebovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret For att upprätta en
årsredovisning som ger en rattvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedomer år nodvindig for att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.
vare sig dessa beror på oegentfigheter eller på fel.

Lottalencie

Enligt vår uppFattning har årsredovisningen upprattats i
enlighet rned arsrerbvisningslagen och ger en i alla
våsentliga avseenden rattvisande bild av stiftelsens
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess
finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författni ngar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi åven utfört
en revision av styrelsens förvalthing av Bostadsstiftelsen
Hyttelbstacier for år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som nar ansvaretför forvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseForordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlia sakerhet uttala oss om
fordraltningen på grundval av vår revision. Vi har ulfört
revlsionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om forvaltningen har vi
utover vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgårder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
becloma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skal för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sått har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelse-
Forordnandet eller årsredovisningklagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillrackliga
och andamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalancle

Enligt vår uppfattning har styrelshledarnötema inte handlat
i strid med stiftelselagen sbftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

n

Kristina Yohansson
Fortroendevald revisor

Revisorns ansvar

Vårt ansvar år att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt
god revisionssed För den auktoriserade revisorn innebär
detta att han eller hon utfört revisionen enligt International
Standards on Auditirig och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder krover att den auktoriserade revisorn
följer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgårder inhamta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgarder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för våsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentigheter eller på fel. Vid denna riskbedomning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta For hur stiftelsen upprättar årsredovisningen for
att ge en rattvisande bild syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är andamålsenliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision
innefattar också en uhiårdenng av ändarnalsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvånts och av rimligheten i
styrelsens uppskatthingar i redovisningen, likaarn en
utvärdering av den övergripande presentabonen I årsredo-
visningen.

Vi anser att de revisiensbevis vi har inhånitat år tillräckliga
och ändamålsenliga shm grund för vårt uttalande.

arien

 ffir

Erik Karisson
Förtroendevald revisor

Hyltebruk den 12 april 2015

Stigert Winterqvist
Fortroendevald revisor
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Ove Gustavsson
Förtniendevald revisor

hertil Larsson
Förtroeridevald revisor



Jt' HYLTE
Revisionen

Till kommunfullmäktige i
Hylte kommun

Revisionsberättelse för år 2015
•••••

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits styrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i Bostadsstiftelsen
Hyltebostäder.

Mer

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gållande rnål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning ftII
fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gåller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i komrnunal verksamhet
och kommunens revisionsreglernente. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning
som redovisas i bilagan " Redogörelse för revisionen år 2015" och i under året avlämnade
revisionsrapporter.

Ver Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Hylte kommun i allt väsentligt har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll inte har varit tillräcklig Arets
granskningsinsatser samt uppföljning av styrelse och nämnders interna kontrollarbete
visar på brister i den interna kontrollen. Den interna kontrollen behöver stärkas bl a genom
att alla nämnder genomför dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser med
beaktande av både legala, ekonomiska och verksarnhetsmässiga risker kopplade till
verksamhetens mål. Det är också av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att reglementet
för intern kontroll efterlevs. Kommunstyrelsen har nom ramen för sin uppsiktsplikt det
övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och att en utveckling av den
interna kontrollen sker. Vi bedömer att processen för att utveckla en mer ändamålsenlig
struktur för den interna kontrollen har avstannat. Till detta år vi krifiska. Vi uppmanar
därför styrelse och nämnder att aktivt arbeta med att utveckla den interna kontrollen så
den blir en naturlig del i styrelse och nämnders arbete.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt n3édde finansiefia mål
och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisionsberättelse 2015

q_td2e c".



jt' HYLTE
Revisionen

Vi vill särskilt påpeka att kommunens soliditet inkl pensioner intjänade före 1998 är
negativ. Den totala pensionsskulden uppgår till 237,7 mnkr och har under året minskat
med 8,4 mnkr. Pensionsavsättningama har hittills återlånats i verksamheten, vilket
innebär att inga särskilda medel finns desfinerade för framtida pensioner. Detta kan
komma att medföra ett ökat upplåningsbehov för framtida utbetalningar av pensionser och
samtidigt riskera att tränga undan kårnverksamhet och nödvändiga investeringar.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de
enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns.

åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
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