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Årsredovisning 2021 för Sunne Fastighets AB samt
ombudsinstruktion inför bolagsstämma
KS/2022:237
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning för Sunne
Fastighets AB 2021 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ger ombudet till årsstämman för Sunne
Fastighets AB i uppdrag att, i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap
11 §, rösta för:

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunkansliet
686 80 Sunne

Besöksadress
Sunne
Kvarngatan 4

-

att resultaträkning och balansräkning 2021 fastställs
att disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd
balansräkning tillstyrks

-

i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna,
styrelseersättarna och verkställande direktören

-

att styrelseledamot Kerstin Larsson beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseledamot Freddy Kjellström beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseledamot Anette Sätherberg ej beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseledamot Bo Eråker beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseledamot Henrik Lagerlöf ej beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseersättare Bengt Hedelin beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseersättare Helena Anshammar beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

Telefon
Vxl 0565-16000

Internet
sunne.se
anna.bryntesson@sunne.se

Giro och org nr
744-2684
21200-1843
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-

att styrelseersättare Per Vitalis ej beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseersättare Anette Sätherberg beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseledamot Håkan Thorell beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseledamot Emma Hultkrantz beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseledamot Mathias Berntsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseledamot Anton Bengtsson beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseledamot Pär Stjernberg beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseersättare Olle Edgren beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseersättare Kari Gjulem beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseersättare Tomas Riste beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseersättare Marcus Bergsjö beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att styrelseersättare Hans-Olov Högberg beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021

-

att verkställande direktören Per-Arne Hermansson ej beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

-

att verkställande direktören Niclas Jansson beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021

-

att fastställa styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut

-

att fastställa arvoden och ersättningar för Sunne Fastighets AB
enligt kommunfullmäktige beslut

-

att fastställa lekmannarevisorer samt ersättare för lekmannarevisor
enligt kommunfullmäktiges beslut

-

att fastställa lekmannarevisorernas förslag till auktoriserad revisor

-

att fastställa de auktoriserade revisorernas arvode enligt faktura

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska aktiebolag ha en årsstämma. Årsstämman som även kallas
bolagsstämma är aktiebolagets högsta beslutande organ och det forum där
aktieägarnas inflytande utövas. Varje aktieägare har rätt att delta i och
utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. Kommunfullmäktige har
utsett ett ombud och en ersättare att representera kommunen på
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bolagsstämman då kommunen äger samtliga aktier i bolaget.
En ombudsinstruktion behöver fastställas som klargör hur ombudet ska
rösta på bolagsstämman.
Sunne Fastighets AB har inkommit med en årsredovisning för 2021. Årets
resultat landar på -11 721 tkr.
Revisorerna har i revisionsberättelsen gjort bedömningen att avstyrka
bolagsstämman bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Henrik
Lagerlöf och Anette Sätherberg, styrelsesuppleanten Per Vitalis samt för
verkställande direktören Per-Arne Hermansson. I övrigt tillstyrks att
bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för övriga styrelseledamöter och
verkställande direktören Niclas Jansson.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-12
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse
Lekmannarevisorns granskningsrapport och granskningsredogörelse

Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB
Kristina Lundberg (C)

Bilaga 3:1

SUNNE KOMMUN 2022-05-10

Till: Årsstämman i Sunne Fastighets AB
Organisationsnummer 556042- 8291

Till: Kommunfullmäktige

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige i Sunne kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat Sunne Fastighets
AB:s verksamhet.
Granskningen har utförts tillsammans med sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.
Styrelse och 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 bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 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 utifrån bolagsordning och av
års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade
revisor.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och prövning, se granskningsredogörelse Bilaga 3:1.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet inte har skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen inte varit
tillräcklig. Min granskning har visat på allvarliga brister i styrning, ledning och kontroll av
bolaget.
Mot denna bakgrund riktar jag anmärkning mot ledamöterna Henrik Lagerlöf, Anette Sätherberg
och suppleant Per Vitalis samt för före detta verkställande direktören Per-Arne Hermansson.

Su n ne 2022-05- l "t
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Anders Folkesson
Lekmannarevisor
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SUNNE KOMMUN 2022-05-10

Bilaga till Granskningsrapport Sunne Fastighets AB

Granskningsredogörelse 2021
Jag, av fullmäktige i Sunne kommun utsedda lekmarmarevisor, har granskat Sunne Fastighets
AB:s verksamhet. Detta har skett med stöd av sakkunnigt biträde -från KPMG och i samverkan
med auktoriserad revisor.

Lekmaimarevisoms formella uppdrag från fullmäktige har varit att bedöma om intemkontrollen är
tilh-äcklig samt om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande
sätt.

Planering och genomförande
Samtliga relevanta styrdokument har insamlats och alla protokoll och andra styrelsehandlingar
har granskats. Samtal har förts med VD, styrelseledamöter samt med kommunens ansvariga,
liksom övriga revisorer.

Granskningsresultat
I min granskning har jag noterat att det finns tydliga arbetsordningar och instruktioner för hur
styrelsen och VD ska arbeta och vilket ansvar de har, utöver Aktiebolagslagens (ABL) regelverk.
Min granskning visar dock att det vi flera tillfällen skett avvikelser såväl från interna
arbetsordningar och instruktioner som ABL:s regelverk. Detta avser extra insatta styrelsemöten
där kallelser till möten inte skett enligt fastställd ordning och där inte funnits tillfredsställande
beslutsunderlag. Detta avser principiellt viktiga beslut såsom återlämnande av förvaltade
fastigheter till kommunen och beslut om förändrade anställningsförhållande för bolagets VD. Det
senare avtalet har såvitt jag kunnat bedöma undertecknats utan något giltigt styrelsebeslut, varför
styrelseledamöterna Henrik Lagerlöf, Anette Sätherberg och suppleant Per Vitalis inte haft
befogenhet att ingå avtalet ifråga för bolagets räkning. Jag har också i min granskning kunnat
notera att VD deltagit vid beslut som gällt sina egna anställningsvillkor. Utöver att hanteringen

inte följt fastställd ordning kan jag inte utesluta att bolaget kan lida ekonomisk skada till följd av
vissa av de beslut som fattats.
Utifrån min granskning och de iakttagelser som jag gjort anser jag det är svårt att uttala om
bolaget driver verksamheten i överensstämmelse med av ägaren beslutade övergripande mål och

uppgifter för bolaget och om ägardirektiv fullt ut är uppfyllda.

Bilaga 3:1

Min sammantagna bedömning utifrån ovanstående är att delar av styrelsen och före detta VD
bmstit i sin styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

Sunne 2022-05- 1^
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Anders Folkesson
Lehnannarevisor

ÅRSREDOVISNING
för
Sunne Fastighets AB
Org.nr. 556042-8921
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Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- kassaflödesanalys
- noter
- underskrifter

2
4
5
7
8
18

Sunne Fastighets AB
Org.nr. 556042-8921

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Sunne Fastighets AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr).
Uppgifter i parantes avser förgående år.
Verksamheten
Sunne Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag vars huvuduppgift är att förvalta bostäder och lokaler med tillhörande
serviceanläggningar, erbjuda en bra och trygg boendemiljö med god service för våra hyresgäster. Bolaget ska även främja tillgången
på ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter.
Företaget har sitt säte i Sunne, med adress BrårudsalMn 8.
Flerårsöversikt

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Direktavkastning (%)
Belåningsgrad (%)

2021
123 867
-11 721
585 053
3,9
3
76

2020
127 701
694
479 265
7,2
5
76

2019
120 501
-3 524
363 510
5,5
3
75

2018
117 898
1 519
286 791
8,2
5
63

2017
43 995
934
267 756
8,2
5
79

Ägarförhållanden
Sunne Fastighets AB ägs till 100% av Sunne Kommun, org nr 212000-1843.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har bolaget avstått från att underteckna ett föreliggande förvaltningsavtal på grund av diverse meningsskiljaktigheter
avseende avtalet. I samband med att ny styrelse valts under året och ny verkställande direktör utsetts och tillträtt, har
förvaltningsavtalet undertecknats mellan bolaget och kommunen. Den nya styrelsen fattade beslutet att den 5 oktober säga upp den
verkställande direktören. Tvist föreligger mellan bolaget och den tidigare verkställande direktören avseende såväl vilket avtal och
vilken uppsägningstid som gäller.
Hemtjänstlokalerna på f.d. Hotell Selma Lagerlöf har färdigställts under året uppgående till 44,5 mkr. Hela projektet avseende f.d.
Hotell Selma Lagerlöf förväntas vara färdigställt under 2023 och i årsbokslutet redovisas 75,6 mkr som pågående nyanläggning
avseende projektet. Beräknad slutkostnad för hela projektet uppgår till ca 275 mkr. Baserat på en preliminär marknadsvärdering vid
färdigställandet har en nedskrivning skett av fastighetens värde med 9,9 mkr utifrån nuvarande färdigställandegrad. Ytterligare
nedskrivningar beräknas behöva komma att genomföras under nästkommande år.
Under året har även hissarna på Magasinsgatan skrivits ned med 2 875 tkr.
Tillbyggnaden av seniorboendet Allégården har under året färdigställts med 38 st lägenheter. Här har vi satsat på miljö- och
energibesparingsåtgärder i form av en solcellsanläggning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-21 togs beslut att tillskjuta bolaget ett aktieägartillskott om 19 mkr som
tillfaller bolaget under 2022. Hyresförhandlingen gällande hyresrätter landade på en hyresökning med 1,5% för 2022.

Framtida utveckling
Bolaget fortsätter byggprojektet på fd hotel Selma Lagerlöf, som nu mer valts att kallas Selmagården. Byggprojektet skall stå helt
fårdigt under 2023. I övrigt planeras i dagsläget inga byggnationer, förvärv eller försäljningar i beståndet.
Användning av finansiella instrument
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändring av marknadsräntorna. För att hantera dessa
risker/möjligheter använder bolaget finansiella derivatinstrument, ränteswappar. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i
en av styrelsen beslutad finanspolicy. Per bokslutsdagen finns derivatavtal (ränteswappar) som totalt uppgår till 70 mkr (140 mkr).
Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -0,1 mkr (-4,6 mkr). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala
skuldportföljen uppgår till 1,04 år (1,54 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 0,66% (0,93%).
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Sunne Fastighets AB
Org.nr. 556042-8921
Hållbarhetsupplysningar
Bolaget arbetar systematiskt för att minimera klimatpåverkan och energiåtgången genom att över tid implementera moderna system
som övervakar och optimerar fastigheternas drift- och ventilationssystem. Bolaget verkar för goda och jämlika arbetsvillkor samt för
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och tillika ett ansvarsfullt agerande från ledning och styrelse.
Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
10 000

Reservfond
1 272

Balanserat
resultat
22 731
594

Årets
resultat
594
-594
-11 721

Totalt
34 597
0
-11 721

10 000

1 272

23 325

-11721

22 876

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 14 000 tkr (fg år 14 000 tkr)
Resultatdisposition (kronor)
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
erhållna aktieägartillskott
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

9 324 674
14 000 000
-11 720 720
11 603 954
11 603 954
11 603 954

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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Sunne Fastighets AB
Org.nr. 556042-8921
2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

123 867
32 141
156 008

127 701
11 223
138 924

-111 630
-4 469
-17 569
-26 672
-2 270
-162 610

-93 933
-6 356
-16 923
-14 744
0
-131 956

-6 602

6 968

39
-5 158
-5 119

22
-6 296
-6 274

Resultat efter finansiella poster

-11 721

694

Resultat före skatt

-11 721

694

0

-100

-11 721

594

RESULTATRÄKNING
NETTOOMSÄTTNING
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Summa nettoomsättning
FASTIGHETS- OCH FÖRVALTNINGSKOSTNADER
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa fastighets- och förvaltningskostnader

Not
2
3
4

5,6
7

Rörelseresultat
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader

Skatt på årets resultat

8
9

10

Årets resultat
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Sunne Fastighets AB
Org.nr. 556042-8921
2021-12-31

2020-12-31

11

709
709

544
544

12
13
14
15

454 669
628
442

350 292
706
126

79 342
535 081

98 806
449 930

40
997
1 037

40
997
1 037

536 827

451 511

294
294

220
220

6 960
5 364
681
2 607
15 612

577
5 459
10 197
2 941
19 174

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

32 320
32 320

8 360
8 360

Summa omsättningstillgångar

48 226

27 754

585 053

479 265

BALANSRÄKNING
Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram, licenser och liknande rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

16
17

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

18

SUMMA TILLGÅNGAR
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Sunne Fastighets AB
Org.nr. 556042-8921

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

10 000
0
1 272
11 272

10 000
0
1 272
11 272

9 325
14 000
-11 721
11 604

8 731
14 000
594
23 325

22 876

34 597

505 000
505 000

405 200
405 200

24 915
1 448
757
2 018
28 039
57 177

15 183
1 089
672
3 072
19 452
39 468

585 053

479 265

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

19
20

20
21

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

22,23,24

Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

25

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Sunne Fastighets AB
Org.nr. 556042-8921
2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

-6 602
28 942
39
-5 158
85

6 968
14 624
22
-6 296
103

före förändringar av rörelsekapital

17 306

15 421

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-74
-6 535
10 098
10 091
7 533

82
7 484
-10 563
-12 854
5 497

Kassaflöde från den löpande verksamheten

38 419

5 067

Investeringsverksamheten
Investering i matriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i immateriella anläggningstillgångar

-113 973
0
-285

-122 594
240
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-114258

-122354

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott
Upptagna långfristiga lån

0
99 800

14 000
110 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

99 800

124 000

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

23 961
8 360

6 713
1 646

32 320

8 360

KASSAFLÖDESANALYS
Not

Likvida medel vid årets slut

26
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Sunne Fastighets AB
Org.nr. 556042-8921

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från uthyrning av bostäder och lokaler. Hyresintäkterna redovisas i den period de
avser. Övriga intäkter avser främst förvaltningsuppdrag åt kommunen samt utförda tjänster åt övriga hyresgäster och
faktureras på löpande räkning i den takt arbetena utförs.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och
eventuella nedslcrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångamas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommade fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i
resultaträkningen. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod anväds för
övriga typer av materiella tillgångar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
20%

Dataprogram, licenser och liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar
1-10%
5%
10%
10-20%

Byggnader
Markanläggningar
Byggnadsinventarier
Maskiner och inventarier

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponentern har
väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nedskrivning
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
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NOTER
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden.
Derivatinstrument
Bolaget uttnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker (säkringsredovisning).
Derivat (ränteswappar) värderas utifrån anskaffningsvärdet. Avtal om så kallade ränteswappar skyddar
bolaget mot ränteändringar. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag for
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Leasing
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
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NOTER
Inkomstskatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden for tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer
som avgiftsbestämda planer i enlighet med forenklingsregeln i BFNAR 2012: 1 (K3).
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Direktavkastning
Bolagets driftnetto i relation till medelvärde ((IB+UB)/2) av fastigheternas marknadsvärde.
Belåningsgrad
Beskriver hur stor bolagets räntebärande skuld är i förhållande till fastigheternas bedömda
marknadsvärde.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Sunne Fastighets AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Några uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden föreligger inte.

Not 3

Nettoomsättningens fördelning

Ägda fastigheter
Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall bostäder
Hyresbortfall studentlägenheter
Hyresbortfall lokaler
Hyresbortfall p-platser
Hyresrabatter
Förvalatade fastigheter
Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall bostäder
Hyresbortfall lokaler
Hyresbortfall p-platser

ir

Summa nettoomsättning

Not 4

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter uppdelade pil intäktsslag
Fakturerade kostnader
Debiterad elavgifter och bredband
Övriga intäkter

2021-01-01
-2021-12-31

2020 -01-01
-2020-12-31

44 610
14 335
295
-2 308
-1 145
-416
-43
-56
55 272

37 901
13 891
301
-851
-896
-157
-66
-84
50 039

893
69 001
4
-49
-1 250
-4
68 595

981
77 992
4
-44
-1 266
-4
77 663

123 867

127 702

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

31 087
475
579
32 141

10 144
379
700
11 223

Fakturerade kostnader uppgår till 31 087 tIcr. Beloppet avser till största delen projektuppdrag som bolaget leder på
beställning av ägaren. Bolaget erhåller leverantörsfakturor från entreprenörer för projekten som i sin tur faktureras vidare till
ägaren tillsammans med timmar som bolaget utför.
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Not 5

Leasingavtal

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

222

709

Leasingavtal där företaget är leasingtagare
Framtida minimileasingavgifter för icke
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år

88

495

310

1 204

Årets leasingkostnader uppgår till 773 tkr (953tkr).
Leasingavtalen rör fordon, tvättmaskiner med tillhörande utrustning, datorer, mobiltelefoner samt kaffeautomat.
Not 6

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

KPMG
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övrig rådgivning

319
82
88

0
0
0

PWC
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

30
0

482
243

519

725

Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 7

Anställda och personalkostnader

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

24
6
18

25
7
18

1 897
9 311
11 208

1 018
9974
10 992

243
682
4 181
5 106

171
532
3 375
4 078

5
1
4
4
1
3

5
2
3
4
0
4

Medelantal anställda
Medelantal anställda har varit
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
Antal övriga befattningshavare inkl. VD
varav kvinnor
varav män

Lön under uppsägningstid
Under räkenskapsåret har tolv månadslöner avseende uppsägning av före detta VD redovisats, vilket är bolagets bedömning
avseende uppsägningstiden. Se ytterligare information i förvaltningsberättelsen. Beslutet om uppsägning fattades i oktober.

I löner och ersättningar avseende styrelse och VD ingår uppsägningslön avseende tidigare VD med tolv månadslöner.

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Utdelning
Räntor
Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader
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-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2
37
39

0
22
22

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2 203
2 955
5 158

1 728
4 568
6 296
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NOTER
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära
skillnader

0
0

0
0

0

Totalt redovisad skatt

0

-100
-100

-11 721
2 415
-507

694
-148
-14

-1 908
0

62
-100

2021-12-31

2020-12-31

1 112
285
0
1 397
-568
0
-120
-688

1 311
0
-199
1 112
-657
196
-106
-568

709

544

2021-12-31

2020-12-31

510 423
133 037
-2412
0
641 048
-155 131
141
-13 614
-168 604
-5 000
-12 775
-17 775
454 669

430 003
38 784
0
41 635
510 423
-145 647
0
-9 484
-155 131
0
-5 000
-5 000
350 292

454 669
667 326

350 292
449 200

308 101
247 589

275 093
219 952

Not 10 Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 20,60% (21,40%)
Ej avdragsgilla kostnader
Förändring av uppskjuten skatt avseende
underskottsavdrag och temporära skillnader avseende
byggnader som inte redovisas i balansräkningen

Summa
Not 11

Dataprogram, licenser och liknande rättigheter
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 12 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omldassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Redovisat värde
Verkligt värde

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter:
varav byggnader:

Verkligt värde baseras på inköpt tjänst av ett externt, oberoende företag, vilka är certifierade i fastighetsvärdering.
Begränsningar eller väsentliga åtaganden rörande förvaltningsfastigheterna föreligger inte utanför bolagets ramar.
Senaste marknadsvärderingen av totala fastighetsbeståndet har genomförts under år 2020. Ny marknadsvärderingar av tre
fastigheter i beståndet har gjort under året. Bolaget bedömmer att dessa marknadsvärden fortsatt är relevanta.
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Not 13

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 14

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 15

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående redovisat värde

Not 16

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde

Not 17

2021-12-31

2020-12-31

1 189
0
0
1 189
-483
0
-78
-561
628

1 523
73
-406
1 189
-811
406
-79
-483
706

2021-12-31

2020-12-31

373
400
0
773
-247
0
-84
-331
442

916
0
-544
373
-609
428
-66
-247
126

2021-12-31

2020-12-31

98 806
113 572
-133 036
79 342

58 301
82 140
-41 635
98 806

2021-12-31

2020-12-31

40
40

40
40
2021-12-31

Uppskjuten skatt

Skattemässigt underskott
Byggnader och markanläggning
Räntenetto
Total uppskjuten skatt

Temporär Uppskjuten
skillnad skattefordran
7 807
997
9 747
0
1 427
0
997

Uppskjuten
skatteskuld
0
0
0
0
2020-12-31

Skattemässigt underskott
Byggnader och markanläggningar
Räntenetto
Total uppskjuten skatt

Temporär Uppskjuten
skillnad skattefordran
5 810
997
213
0
1 271
0
997

Uppskjuten
skatteskuld
0
0
0
0

Samtliga temporära skillnader avser uppskjuten skattefordran som har värderats till 997 tkr (997 tkr)
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Försäkringspremie
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupen intäkt

2021-12-31

2020-12-31

557
1 782
268
2 607

797
1 763
381
2 941

Antal aktier

Kvotvärde kronor
per aktie
100

Not 19 Upplysningar om aktiekapital

100 000

Antal aktier och kvotvärde
Not 20

Erhållna aktieägartillskott
Bolaget har i årsredovisningen för år 2020 erhållit ett villkorat aktieägartillskott på 14 mkr som felaktigt har redovisats som
en nyemission. Bakgrunden till felet är att det i kommunfullmäktige under 2020 togs ett beslut om att tillskjuta 14 mkr i
aktieägartillskott till bolaget under rubriken "Höjning av aktiekapital i Sunne Fastighets AB". Kommunstyrelsen har under år
2021 förtydligat att kommunfullmäktiges beslutet avsett ett villkorat aktieägartillskott till bolaget. Felet har rättats genom att
bolaget i årsredovisningen för år 2021 bokat om 14 mkr från "Ej registrerat aktiekapital" till "Erhållet aktieägartillskott".
Jämförelseåret har också korrigerats.

Beslut har tagits av ägaren att tillskjuta bolaget ytterligare ett aktieägartillskott på 19 mkr under år 2022.
Not 21 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
erhållna aktieägartillskott
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

9 325
14 000
-11 721
11 604
11 604
11 604

Not 22 Långfristiga skulder
Skulder som förfaller senare än fem år från
balansdagen
Kommuninvest
SEB

2021-12-31

2020-12-31

505 000

380 200

0

25 000

Del av skulderna förfaller formellt sett inom fem år från balansdagen men det är bolagets avsikta att förlänga lånen.
Not 23 Upplysningar om finansiella instrument
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändring av marknadsräntorna. För att hantera dessa
risker/möjligheter använder bolaget finansiella derivatinstrument, ränteswappar. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är
fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy. Per bokslutsdagen finns derivatavtal (ränteswappar) som totalt uppgår till
70 mkr (140 mkr). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -0,1 mkr (-4,6 mkr). Den genomsnittliga
räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 1,04 år (1,54 år) och den genomsnittliga effektiva räntan
uppgår till 0,66% (0,93%)
Not 24 Ställda säkerheter
För skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga upplupna kostnader

Not 26 Likvida medel
B anktillgodohavanden
Tillgodohavanden på koncernkonto Sunne kommun

2021-12-31

2020-12-31

3 480
309
12 767

2 030
1 305
12 573

11 483

3 544

28 039

19 452

2021-12-31

2020-12-31

20 109

5 885

12 211

2 475

32 320

8 360

Not 27 Koncernförhållanden
Bolaget är helägt dotterbolag till Sunne kommun, Org.nr. 212000-1843 som upprättar koncernredovisning.
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Till bolagss ämman i Sunne Fastighets AB, org. nr 556042-8921

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sunne Fastighets AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Sunne Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sunne Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 21 maj 2021 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
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fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande respektive uttalande med avvikande mening
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sunne
Fastighets AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Vi avstyrker att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Henrik Lagerlöf och Anette Sätherberg, styrelsesuppleanten Per
Vitalis samt för verkställande direktören Per-Arne Hermansson och tillstyrker att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för övriga
styrelseledamöter och verkställande direktören som tillträdde 2021-11-05.
Grund för uttalanden
Som framgår av förvaltningsberättelsen under rubriken väsentliga händelser under räkenskapsåret föreligger en tvist mellan bolaget och f.d.
verkställande direktören avseende dennes rätt till ersättning för uppsägningstid.
Den 13 juli 2021 undertecknade Henrik Lagerlöf, Anette Sätherberg och Per Vitalis för bolagets räkning ett avtal med bolagets f.d.
verkställande direktör Per-Arne Hermansson. Avtalet innebar en förlängning av verkställande direktörens uppsägningstid från 12 månader till
36 månader. Förändringen avviker från vad som kan anses vara marknadsmässigt och medför risk för ekonomisk skada för bolaget. Henrik
Lagerlöf, Anette Sätherberg, Per Vitalis och f.d. verkställande direktören får genom sin befattning med avtalet anses ha agerat oaktsamt enligt
29 kap. 1 § samt i strid med 8 kap. 41 § aktiebolagslagen då avtalet är ägnat att ge otillbörlig fördel åt f.d. verkställande direktören till nackdel
för bolaget.
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Sunne Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
Anmärkningar
Den 13 juli 2021 har styrelsebeslut fattats utan att samtliga styrelseledamöter beretts tillfälle att delta i ärendets behandling. Förfarandet
står i strid med 8 kap. 21 § andra stycket aktiebolagslagen.
Den f.d. verkställande direktörens handläggning i samband med upprättandet av avtalet är sådan att den står i strid med bestämmelsen
om jäv för den verkställande direktören i 8 kap. 34 § aktiebolagslagen. Beträffande handläggningen ska dock noteras att bestämmelsen
inte förhindrar en verkställande direktör att delta i diskussioner om avtal med verkställande direktören som avtalspart.
Karlstad den 12 maj 2022
KPMG AB

Marcus Persson
Auktoriserad revisor
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