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Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna avger följande
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse

1. Verksamheten

Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med
det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB äger och förvaltar Signalisten cirka 4 000
bostadslägenheter och knappt 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten
har cirka 60 anställda. Stiftelsens säte är Solna. 

Signalistens uppdrag som Solnas allmännyttiga bostadsstiftelse är att bidra till
bostadsförsörjning och utveckling av stadsmiljön i Solna. Hela verksamheten; förvaltning,
ombyggnad och nyproduktion tillsammans med vårt bostadssociala uppdrag baseras på
långsiktighet och hållbarhet. 

Fastighetsbestånd  2017 2018 2019
Antal bostäder 3 928 3 929 4 007
Antal lokaler (prima)  174 169 172
Antal bilplatser 2 481 2 640 2 666
Fastigheternas bokförda värde (mnkr) 1 554 1 540 1 856

Nyckeltal
Nettomosättning i mnkr 383 385 410
Årets resultat i mnkr  32 37 49
Underhållskostnader i kr/kvm 198 142 129
Medarbetarindex 88,9 Ej mätt 91,3
Ledarskapsindex 92,4 Ej mätt 93,0
Sjukfrånvaro  4,0 % 5,1 % 2,7 % 

2.Viktiga förhållanden

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna med dotterbolag Solnabostäder AB (nedan kallat
Signalisten) är enligt kommunallagen ett av Solna stad helägt bolag och ingår i
kommunkoncernen. Signalisten har som allmännyttig bostadsstiftelse en viktig uppgift i Solna
stads bostadsplanering. Stiftelsen har till uppgift att förvärva, uppföra och förvalta bostäder och
lokaler och kollektiva anordningar i Solna stad.
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3. Styrning

Styrelsen för Signalisten-koncernen består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Vid
styrelsemötena deltar alltid vd och oftast även ledningsgruppen. Samtliga styrelseledamöter och
suppleanter utses ytterst av Solna stads kommunfullmäktige, styrelseledamöterna och
suppleanter väljs för samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen. Oaktat att ingen
lagstiftning  motsvarande den i aktiebolagslagen  kräver att styrelsen i en stiftelse årligen
fastställer en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och i förekommande fall instruktioner för vd,
upprättar Bostadsstiftelsen Signalisten ändock en sådant dokument för styrelse och
verkställande direktör. Dokumentet ses som ett komplement till stiftelsens stadgar där det finns
bestämmelser om styrelsen och dess arbete. Arbetsordningen för styrelsen och instruktion för
vd är ett komplement till stiftelsen stadgar och ett krav i stiftelsens dotterbolag Solnabostäder
AB. Attest- och beslutsrätt för vd anges i vd-instruktionen och den i sin tur kompletteras med en
attestinstruktion för samtliga medarbetare även denna instruktion godkänns av styrelsen.

Verksamhetsstyrningen utgår från stiftelsens stadgar, av styrelsen beslutad inriktning och
samverkansöverenskommelsen med Solna stad. Dessa utgångspunkter konkretiseras i den
antagna verksamhetsplanen 20182022 som omformas till operativa mål, åtgärder och
aktiviteter i de årliga budget- och verksamhetsplanerna. Som grund för verksamhetsstyrningen
finns organisationens styrande dokument; policyer, rutiner och instruktioner. Under året har
företagets miljöpolicy omarbetats till en hållbarhetspolicy. Dessa styrande dokument beslutas
årligen på styrelsemötet i december. Styrande dokument kopplat till de väsentliga
hållbarhetsområdena finns beskrivet i bilaga 2.
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AFFÄRSMÅL

Affäsplan 2018 Nuläge 2019 Mål 2022
Nöjda kunder
Serviceindex bostäder
(från NKI)   80 % Ej mätt 85 %
Serviceindex lokaler
(från NKI)   81  % Ej mätt 85  %

Välskötta Fastigheter
Produkindex bostäder
(från NKI)   74  % Ej mätt 80 %
Produktindex lokaler
(från NKI)   68 % Ej mätt 77  %

Omfattande ny- och
ombyggnad
Nybyggnad - genomfört
och/eller i plan 670 (2010-2018) 700 (2010-2019) 1 000
Ombyggnad (200 lgh per år) 487 (2010-2018) 571 (2010-2018) 1 400

Hållbar 
samhällsutveckling
Avtal med staden om bostäder
för personer med särskilda
behov 16 22 Bestäms

 årligen
Fortsatt energi-   
effektivisering kWh/kvm
BOA+LOA  159 156 155 
A-temp 127,7 122,4 121,6 

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarindex 89,9 (2017)  91,3 90,5
Ledarskapsindex 92,4 (2017)  93,0 >89,0
Sjukfrånvaro 5,1  % 2,7 % <3,0 %

Välskött verksamhet
Uttycker sig positivt om 93,9  % (2017) 96,1  % 95,0  %
Signalisten vid samtal med
vänner och bekanta
Kan rekommendera  88,4 (2018) 88,4 (2018) 93,0
Signalisten som 
värd/förvaltare (NKI)

Långsiktig hållbar  
ekonomi
Justerad soliditet 89,5 % 89,7 % >50 %
Belåningsgrad 8,8 % 8,5 % <35 %
Avkastning totalt kapital 3,6 % 4,1 % 2,5 %
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Avkastning totalt kapital 3,6 % 4,1 % 2,5 %

4. Hållbarhetsrapport

Bostadsförsörjning är av stor för vikt för alla kommuner. Signalistens är Solna stads
allmännyttiga bostadsstiftelse. Vårt uppdrag är att bidra till stadens bostadsförsörjning genom
att äga, utveckla och förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt för Solna stads invånare. Att
Signalisten drivs i stiftelseform innebär att alla intäkter stannar kvar inom stiftelsen och
kommer hyresgästerna till godo i form av reparationer, underhåll och nya bostäder. 

För att lyckas med vårt uppdrag måste hela verksamheten vila på långsiktighet och hållbarhet.
Det gäller både förvaltning av befintliga bostäder, ombyggnad av fastigheter och lägenheter för
att behålla kvalitet och standard långsiktigt, och nyproduktion för att möta ett ökande behov i
den växande staden. Slutligen även i det bostadssociala uppdraget att förmedla bostäder till
personer som står långt ifrån bostadsmarknaden.

Hållbarhetsfrågor är därför strategiska områden i vår femåriga affärsplan 2018-2022 liksom
verksamhetsplan och budget för 2019. Vi arbetar med dessa frågor över alla affärsområden. 

Signalisten rapporterar enligt årsredovisningslagens krav på hållbarhetsredovisning och denna
rapport är Signalistens tredje hållbarhetsredovisning. Denna rapport omfattar både stiftelsen
och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Redovisningen är upprättad utifrån Global
Reporting Initiatives (GRI) standard för hållbarhetsredovisning och utgår från riktlinjerna i
GRI Standards Core. Upprättat index (bilaga 3) ger hänvisningar till den standardinformation
som är obligatorisk för den grundläggande nivån på redovisningen och de väsentliga områden
som identifierats för Signalistens arbete. Inga väsentliga förändringar i omfattningen har skett
sedan föregående rapport. Inga omräkningar av data från tidigare rapporter har genomförts.
Hållbarhetsredovisningen har inte granskats av någon extern part för att säkerställa efterlevnad
av GRI:s standard. 

En illustration av Signalistens värdekedja med väsentliga hållbarhetsområden och risker finns
beskriven i bilaga 1. 

RISKER
Vi arbetar för att ständigt förbättra oss i vårt hållbarhetsarbete genom att analysera hur vi
hanterar risker som verksamheten behöver hantera. 

Miljö
Energianvändning i form av CO2 -utsläpp är en miljörisk men även en ekonomisk risk på grund
av ökade kostnader. Idag är Signalisten till 99 % fossilbränslefritt ett normalår i drift och
förvaltning. Höga effektuttag riskerar att fossila bränslen måste användas för att täcka det
ökade behovet. Val av material utgör en risk för miljö och människa vid omfattande ny- och
ombyggnad. Rätt valda material i planering och byggprocess stöder den långsiktiga
hållbarheten. 

Leverantörerna i våra största projekt är verksamma i resursintensiva branscher, med risk för
stor miljöpåverkan, som byggentreprenör eller transportföretag. För att förebygga och
förhindra miljörelaterad påverkan ställer vi tydliga krav i våra upphandlingar. Vi arbetar för att
säkerställa en effektiv energianvändning för att undvika för höga effektuttag. Signalistens
hållbarhetspolicy, regelverk för Miljöcertifiering av byggnader och egna kontroller fungerar som
styrning inom miljöriskområden.
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styrning inom miljöriskområden.

Personal
De fysiska riskerna berör olyckor och tillbud kopplade till enskilt arbete i fält samt risk för hot
och våld. Bovärdar och driftpersonal kör bil i princip dagligen i sitt arbete, och utför ofta
ensamarbete både utanför och i hyresgästers hem. Även i hyresgästdialoger och andra öppna
evenemang har risk för hot och våld identifierats. Signalistens pågående omställning till
projektorganisation kräver nya rutiner och arbetssätt varför även detta har identifierats som ett
riskområde. Den generella bristen på arbetskraft i fastighetsbranschen är även att betrakta som
en risk. 

För att hantera och förebygga risker med hot och våld har särskilda rutiner tagits fram. Även
företagets krisplan hantera denna fråga. Som styrning finns arbetsmiljö- och hälsopolicy.
Utsedda skyddsombud har genomfört skyddsronder i alla Signalistens fastigheter. Alla
medarbetare informeras om det systematiska arbetsmiljöarbetet både muntligen och skriftligen.
Kompetensförsörjning är en risk som vi hanterar genom individuella utvecklingsplaner och
ledarutveckling. Vi genomför även hälsofrämjande insatser och förmåner med en intern
hälsogrupp. Insatser för att lyfta fram Signalisten som en attraktiv arbetsplats genomförs
löpande. 

Sociala förhållanden
De främsta riskerna kopplade till sociala förhållanden är att våra leverantörer och
underleverantörer inte uppfyller Signalistens krav på sociala förhållanden i leverantörsledet.
Dessa områden identifieras som risker eftersom det är svårt att kontrollera leverantörer i flera
led eller vid verksamhet långt från oss själva, till exempel i andra länder. Olovlig
andrahandsuthyrning är en risk ur flera aspekter. Det riskerar att bromsa rörligheten på
bostadsmarknaden, och för hyresgästerna kan det påverka tryggheten i hus eller område. 

Inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU, hanteras flera av dessa aspekter. I våra
upphandlingar uppges missförhållanden som korruption och barnarbete som skäl för
uteslutning. På samma sätt uppges bland annat åsidosättande av skyldigheter enligt
sociallagstiftning eller inom arbetsrätt som skäl för uteslutning. För att motverka olovlig
andrahandsuthyrning görs flera insatser, bland annat gör Signalisten egna kontroller.
Kontraktssanering genomförs i de delar av beståndet som står inför ombyggnad. Det finns trots
detta risker för att olovlig uthyrning förekommer i beståndet. 

Mänskliga rättigheter
Risker kopplade till diskriminering och mångfald finns men dessa risker har bedömts som
mycket små. Signalisten prioriterar likabehandling och mångfald, vid en rekrytering beaktas
därför alltid mångfaldsaspekten. Policyn för likabehandling ses över och revideras varje år,
liksom rutiner för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. 

Motverkande av korruption
Risker som identifierats inom det här området är korruption i leverantörsledet och mellan
leverantörer och personal. Signalisten verkar i offentlig sektor där långa ledtider och processer
över flera år ofta förekommer, samt större upphandlingar. Detta sammantaget kan medföra en
ökad risk för bristande kontroll.

För att hantera risker kopplade till korruption, utanför och inom vår egen verksamhet, används
Signalistens värdegrund som styrande policy. Signalisten lyder under lagen om offentlig
upphandling (LOU) och följer offentlighetsprincipen samt har särskilt framtagna riktlinjer för
bestickning och mutor med mera.
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Finansiella
Signalistenkoncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker:
marknadsrisker (ränterisk, valutarisk, elprisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncerners
övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på den finansiella
marknaden och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter för koncernen
finansiella resultat. Refinansierings- och prisrisken begränsas genom koncernens räntestrategi.
För att säkerställa en stabil och långsiktig riskminimerad räntekostnadsutveckling handlar
Signalisten upp lån med rörlig ränta men med lång kapitalbildning och hanterar ränterisken
med derivatinstrument, främst ränteswappar men även via räntetak.

Riskhanteringen hanteras enligt finanspolicyn som fastställts av styrelsen. Finanspolicyn som
godkänns av styrelsen omfattar såväl övergripande som specifika områden såsom ränterisk,
kreditrisk, användning av derivatinstrument, och finansiella instrument som inte är derivat
samt placering av överlikviditet.

För att vi ska klara av att hantera vårt stora behov av ny- och ombyggnation under de
kommande 5-10 åren är vi även beroende av att kommande hyreshöjningar följer
kostnadsutvecklingen i samhället i övrigt, om inte är risken stor att vi inte kommer kunna hålla
den takt i ny- och ombyggnation som styrelsen har beslutat.

En risk är att våra generellt låga hyresnivåer inte möjliggör en långsiktig förvaltning och
nyproduktion. Vi har därför under året påbörjat ett arbete med att identifiera hur stort
bruksvärdesunderskottet är i våra områden genom att undersöka hur våra hyror förhåller sig till
hyrorna för likvärdiga lägenheter på orten. Nästa steg i arbetet är hyresförhandling med
Hyresgästföreningen.

Riskområde, riskhantering och -exponering kopplat till de väsentliga hållbarhetsområdena
finns beskrivna i bilaga 2 och i illustration av värdekedja, bilaga 1. 

INTRESSENTANLAYS OCH VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

Signalistens primära intressenter är hyresgästerna, i bostäder och lokaler, Solna stad och våra
medarbetare. De är primära för att relationen med dem inte går att skilja från verksamhetens
syfte och mål. Solna stad är stiftare och uppdragsgivare, samtidigt som stadens medborgare är
de huvudsakliga kunderna, de som efterfrågar, flyttar in och bor i våra bostäder. Medarbetarnas
kompetens är den viktigaste resursen för att driva verksamheten och uppsatta mål. 

Rapportens väsentliga frågor har identifierats genom en väsentlighetsanalys 2017 som
ytterligare fördjupats 2019. Ett resultat av årets analys var att området attraktiv arbetsplats lyfts
som egen väsentlig fråga i årets rapport. Som grund finns intressentanalys och löpande dialog
med våra primära intressenter, samt analys av de områden där organisationen har störst
inverkan på hållbarhetsområdet  ekonomiskt, miljömässigt och socialt  och därmed möjlighet
att påverka. 

Intressentanalys, -dialog och för dem prioriterade frågor finns beskrivna i bilaga 4. De
väsentliga hållbarhetsfrågorna beskrivs nedan, översikt och koppling till affärsmål se bilaga 5. 

Hem för Solnaborna
Bostadsförsörjning är vårt huvuduppdrag. Som Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse ska
Signalisten bidra till en hållbar samhällsutveckling. Årets förmedlingsstatistik presenteras
under ”Årets händelser och utveckling”. Strategiska områden som lyfts i affärsplanen är bland
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under ”Årets händelser och utveckling”. Strategiska områden som lyfts i affärsplanen är bland

annat trygghet, inomhusmiljö och även service, tillgänglighet och bemötande. Nöjd kund-index
som är ett viktigt mätverktyg i affärsplanen genomförs vartannat år, senast 2018. Resultat av
årets insatser kan således inte utvärderas ur den aspekten förrän 2020.

Vi har även i år uppfyllt vårt avtal med staden som gäller bostäder för personer som står långt
från bostadsmarknaden. Detsamma gäller uthyrning av tillfälliga bostäder för nyanlända som
fortsatt under 2019 med tillfälliga kontrakt på två år. Under året har lediga lägenheter i detta
bestånd även börjat hyras ut som ungdomslägenheter. Se Förmedlingsstatistik 2019. 

Systematiskt arbete med att motverka olovlig andrahandsuthyrning har fortsatt, vilket är viktigt
för rörligheten på bostadsmarknaden med även för hyresgästernas trygghet. Arbetet har
ytterligare skärpts under året med anledning av ny lagstiftning. Kontraktssanering har
genomförts i de områden som står inför renovering, Gunnarbo i Bagartorp och Bergshamra.
Antalet ärenden som utretts har fördubblats 2019 jämfört med 2018.

Under året har vi inom ramen för boinflytandet haft borådsmöten, samrådsmöten och en
avslutande borådsstyrelsekonferens med fokus på trygghet. Vi har även arbetat aktivt för att
skapa goda relationer med våra lokalhyresgäster, både för att behålla de vi har och för att
attrahera nya. 

För att förbättra service har webbplatsen analyserats utifrån användarstatistik. En översyn av
kundservice både externt och internt har påbörjats under året och fortsätter under 2020.
E-signering för att hyra bilplatser har införts under året vilket medfört att uthyrningstiden
kunnat kortas markant (från ca tre till ca två veckor).

Under mars 2019 påbörjades besiktningar av ett antal typlägenheter i bostadsbeståndet med
syfte att undersöka hur hyran för likvärdiga lägenheter i olika områden förhåller sig till
varandra. Diskussion av resultatet har inletts i förhandling med Hyresgästföreningen och
fortsätter 2020.

Efter utredningar under året beslutade Signalistens styrelse i december att stiftelsen ska ta över
uthyrning av Solna stads parkeringsplatser från 1 juli 2020. 

Tillsammans på Signalisten
En medarbetarundersökning har genomförts under året med goda resultatet. Medarbetar- och
ledarskapsindex har höjts från redan höga värden (88,9 respektive 92,4 2018) till 91,3 och 92,4.

För att behålla friska medarbetare har alla erbjudits en hälsoundersökning och aktiviteter av
företagets hälsogrupp. Som tidigare år kvarstår friskvårdsbidrag och -timme.
Arbetsmiljöarbetet har utvecklats med rutiner för en bättre uppföljning av aktiviteter för att
motverka fysiska och psykiska risker som framkommit i samband med arbetsmiljöronder. En
ny satsning för året är chefsseminarier för ytterligare kompetensutveckling. 

För att locka nya medarbetare har flertalet insatser gjorts, bland annat har personal talat på tre
utbildningsdagar på skolor och aktiviteter på LinkedIn. 

Som del i vårt bostadssociala uppdrag och lokalt samhällsengagemang har vi tagit emot nio
sommarungdomar och fem ungdomar under övriga lov (jämfört med 12 sommarungdomar och
0 st under övriga lov). Signalisten har även haft tre praktikanter under året (jämfört med 0 st
2018). Satsning att anställa två miljövärdar har fortsatt efter framgångsrika resultat under
2018.
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Signalisten växte ur sina kontorslokaler under 2018 och beslutade att flytta kontoret till lokaler
på Västra vägen i eget bestånd. Flytten till öppet kontorslandskap genomfördes i mars 2019 och
har gett synbara positiva resultat i årets medarbetarenkät. Trivseln med den fysiska
arbetsmiljön har ökade från 75 % till 92,3 %. 

Kraft att förändra
Under året har två sedan länge planerade nyproduktionsprojekt blivit antagna, vilket innebär
att planering har kunnat påbörjas för att bygga fler nya hyresrätter i Solna. 

Trygghetsboendet Palsternackan Huvudsta är färdigbyggt och de 77 lägenheterna flyttades in i
oktober 2019. Husen har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Silver. Detaljplanerna med
nyproduktionsprojekten i kvarteret Bollen i Råsunda och Torsken 2 i Bergshamra som legat i
planskede har vunnit laga kraft under 2019, totalt cirka 315 lägenheter. Den planerade
nyproduktionen i Bagartorp Centrum är i planskede.

Renoveringsprojekten som formulerats i Signalistens ombyggnadsstrategi (2018) har börjat
realiseras under 2019. Hyresgästdialog i form av direkt dialog med öppet hus och personliga
möten har genomförts i de två projekt som bedömdes ha mest akuta renoveringsbehov,
Gunnarbo (våren 2019) och Bergshamra (vinter 2019). En uppföljande enkät visade att över 90
procent av hyresgästerna i Gunnarbo var mycket nöjda eller nöjda med dialogen. Gunnarbo har
inte nått tillräckligt godkännande från hyresgästerna varför ansökan för att genomföra
ombyggnaden skickats till Hyresnämnden. I Bergshamra sker godkännande först 2020.
Dialogprojekten involverar många delar i organisationen och har, som en del i organisationens
övergång till att arbeta mer projektbaserat, tagit stora resurser i anspråk. De har dock
prioriterats på grund av de positiva mervärden som de bedöms ge både hyresgäster och
Signalisten. 

I Ritorp där renovering pågått i etapper under många år sker nu återflyttning och uthyrning av
lägenheterna i den sista etappen. Under oktober 2019 påbörjades förmedling av lägenheterna
på Törnbacken 8 som är sista huset i projektet. Inflyttning mars 2020. 

Renovering av innergård och garage i Hagalund har också färdigställts och invigts våren 2019
tillsammans med den nybyggda miljöstugan. 

Vi ställer krav i våra upphandlingar att skyldigheter enligt miljölagstiftning efterföljs. I
upphandlingarna ställs också där det är relevant krav när det gäller hantering av leveranskedjan
och miljöskyddsåtgärder. Samtliga ramavtalade leverantörer och underentreprenörer ska
bedriva ett systematiskt arbete med relevanta miljökrav i alla led.

Signalisten har en stabil ekonomi, som bygger på långsiktig förvaltning och ansvarsfulla
investeringar. För att behålla en stabil ekonomi krävs att en noggrann prövning av nya projekt
görs när investeringsbeslutet ska fattas. Investeringskalkylen ska alltid visa positivt nuvärde
baserat på av styrelsen beslutad kalkylränta och med en rimlig riskmarginal i kalkylen. 

Hållbara hus och hem
Satsningen på att förbättra inomhuskomfort för hyresgästerna som inleddes 2018 har fortsatt
under 2019. Lägenheter med bestående temperaturer antingen under 20 grader eller över 23
grader har identifierats och besökts för att hitta möjliga förbättringsåtgärder. Uppföljande
enkät visar redan positiva resultat av det arbetet och ska ytterligare mätas 2020.

En hållbar resursanvändning har kunnat säkerställas genom att ställa tydligare krav vid
upphandling och då i form av energianvändning och materialval. Energianvändningen som
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upphandling och då i form av energianvändning och materialval. Energianvändningen som

redan idag är till 99 procent fossilfri via vår fjärrvärmeleverantör Norrenergi har minskat med
1,2 % procent sedan förra året, detta trots att en höjning av måltemperaturen höjts med en (1)
grad för att säkerställa ett gott inomhusklimat. Några viktiga förklaringar till det är en
uppgradering av fastigheternas styrsystem kombinerat med en styrning på inomhustemperatur.

Signalistens har köpt åtta stycken nya elbilar och två elmopedbilar, och samtidigt avyttrat
majoritet av de äldre gasbilarna. Kontorets egna servrar har bytts ut till nya mer energisnåla.

Signalistens miljöstugor byggs om för att få bättre möjligheter att källsortera enligt ett nytt
färgglatt koncept. De två första av dessa utbyggda miljöstugor, Västra vägen och Hagalund, har
byggts under 2019. Ytterligare insatser för att engagera hyresgäster till att ändra beteende och
källsortera mera har genomförts utanför miljöstugorna. 

Flera trygghetsinsatser har gjorts under året i bostadsområdena. Ett projekt inom
platssamverkan med främst lokala aktörer har startat i Hagalund. Brandfiltar har delats ut till
samtliga hyresgäster. Syftet är att med olika trygghetsinsatser skapa bättre bostadsområden
socialt och miljömässigt. Nya entreprenörer för utemiljö och städning har upphandlats under
året. 

En roll med särskilt ansvar för boendeutveckling har tillsatts internt liksom städ- respektive
utemiljöansvarig för att säkerställa att våra avtal följs. Även en roll som hållbarhetsansvarig har
tillsatts internt. Sammanlagt möjliggör detta ökat fokus på strategiska hållbarhetsfrågor. 

Under året har Signalisten gått med i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ vars syfte är att
branschen ska minska utsläpp av växthusgaser. De två övergripande målen i initiativet är att de
allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen
ska minskar med 30 procent. Signalisten är miljödiplomerade enligt den nationella
miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas och hade i år en extern revision av vårt systematiska
miljöarbete.

Utvärdering i form av NKI för bostäder och lokaler mäts först under 2020. Energianvändning
mäts i kWh/kvm och har under året gått från 159 till 156. För avfallshanteringen har den totala
kostnaden över tid inte nämnvärt förändrats, trots taxehöjningar och införandet av
hushållsnära hämtning i våra två största miljöstugor. Anledning är att vi med införandet av
miljövärdar som regelbundet ser över och städar våra miljöstugor minskat extrakostnader i
form av bland annat extratömningar.  

På signalisten.se/hallbarhet finns samtliga bilagor som hänvisas till i texten publicerade, och
mer information om vårt hållbarhetsarbete.
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5. Årets händelser och utveckling

FÖRMEDLINGSSTATISTIK 2019

Antal 2019
Uthyrning internt Intern omflyttning 51

Beslut av vd (förtur vid ROT 14
hissbehov)  

Uthyrning  Ordinarie lägenhet 65
Bostadsförmedlningen Solnaungdomar 18-27 år 1:or 19

Solnaungdomar 18-27 år 104
korttidskontrakt
Solnaugndomar 18-27 år 6
korttidskontrakt Solna stad
Trygghetsboende 65+  22

Seniorlägenheter Egen kö för solnabor 60+ 15
Trygghetsboende Egen kö för solnabor 60+ 55
Uthyrning Solna stad Enligt bostadsanvisningsavtal 22

Tillfälliga bostäder 33
Ordinarie bestånd 

Summa 406

Tillfälliga bostäder
Förvaltningen av de tillfälliga bostäderna för nyanlända på Bredkilsbacken i Huvudsta och på
Förvaltarvägen i Frösunda har fortsatt under året, med Solna stad som fortsätt ägare till
bostäderna. Under 2019 beslutades att lediga lägenheter inom detta bestånd ska hyras ut som
ungdomslägenheter. Under 2019 förmedlades 62 tillfälliga bostäder i moduler och 26 tillfälliga
bostäder i ordinarie bestånd. Sex stycken avtal har tecknats för ungdomslägenheter i tillfälliga
bostäder. 

Nyproduktion och renovering 
Nyproduktion 
Signalistens mål är att planera för 1000 nya hyresrätter i plan- och byggskede till 2025. De 77
lägenheterna i Solnas första trygghetsboende inom kvarteret Palsternackan har hyrts ut under
hösten. Därutöver har planen för kvarteret Bollen i Råsunda samt kvarteret Torsken 2 i
Bergshamra vunnit laga kraft. Planarbetet med planerad nyproduktion i Bagartrop C fortsätter.

Pågående renoveringsprojekt
Hyresgästdialog i Gunnarbo (Bagartorp) och Bergshamra har genomförts under året.
Signalistens nya kontor på Västra vägen blev klar första kvartalet 2019. 

I Ritorp där renovering pågått i etapper sker nu återflyttning och uthyrning av lägenheterna i
den sista etappen. Under oktober 2019 påbörjades förmedling i det sista huset med inflyttning
mars 2020. 

Renovering av gård och garage i Hagalund inom kvarteret Nordan har färdigställts och invigdes
våren 2019. 
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Organisation
Organisationen består av 62 medarbetare, varav 7 är tidsbegränsade tjänster. Signalistens
ledningsgrupp består av 57 % kvinnor. Personalomsättningen låg den 31 december 2019 på 18,3
%. 

Under hösten har kundtjänst flyttats organisatoriskt till att tillhöra
kommunikationsavdelningen. Planering har påbörjats för att bilda en ny avdelning som
hanterar lokal- och parkeringsfrågor. Chefen för den nya avdelningen börjar sin anställning
under första delen av 2020. Den nya avdelningen planeras bestå av ca 3-4 personer. 

VD gick i pension 31 december 2019 och efterträdare tillsatt från 1 januari 2020. 

Ekonomiska rapporter 
Signalistens resultat efter finansnetto men före dispositioner blev 68 (59) mnkr. Det goda
resultatet förklaras av resursbrist och andra omständigheter som Signalisten inte kunnat rå
över. Det har lett till att flera angelägna underhållsprojekt som hade varit önskvärda att de blivit
genomförda under 2019 blir senarelagda till 2020. Då Signalisten är en stiftelse tar vi med oss
det goda resultatet till kommande år och kommer med dessa medel hantera de ej utförda
underhållsprojekten. För att det inte skall upprepas kommer Signalisten fortsätta sitt arbete
med att förstärka organisationen med projektledningskompetens.

Signalisten har under den kommande 15 åren stora investeringar i form av nybyggnation och
renoveringar. Det innebär investeringar på cirka 5 miljarder. Dessa investeringar syns inte i
resultatet det år de genomförs, men kommer att belasta resultat i form av avskrivningar och
räntekostnader under lång tid framöver. Den eventuella vinst som stiftelsen genererar
återinvesteras i verksamheten och hjälper till att täcka utgifterna för det kommande
investeringsbehovet de närmaste åren.

Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 410 (395) mnkr medan driftkostnader blev 176
(173) mnkr och de central administrations- och försäljningskostnader 13 (13) mnkr.
Avskrivningar uppgår till 75 (69) mnkr och finansnettot till -18 (-17) mnkr.

Eget kapital har endast förändrat genom årets resultat.

Flerårsöversikt  (Tkr)
Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 410 715 395 424 383 443 380 330 379 267
Resultat efter finansiella poster 67 723 58 695 19 703 58 223 43 581
Balansomslutning 2 100 065 2 065 142 1 853 081 1 800 823 1 768 697
Antal anställda (st) 62 58 53 53 52
Soliditet (%) 52,6 54,1 54,9 54,7 54,2
Avkastning på totalt kapital (%) 4,1 3,6 2,0 4,1 3,4
Avkastning på eget kapital (%) 6,1 5,6 1,9 5,9 4,5
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Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 298 826 284 216 270 869 265 368 263 504
Resultat efter finansiella poster 32 896 39 210 -5 131 21 974 5 561
Balansomslutning 2 210 352 2 175 319 2 009 624 1 958 262 1 939 846
Antal anställda (st) 62 58 53 53 52
Soliditet (%) 53,3 52,4 54,3 55,5 56,0
Avkastning på totalt kap. (%) 3,1 2,6 0,6 1,9 1,2
Avkastning på eget kap. (%) 4,2 3,4 neg 2,0 0,5

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not
1

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Hyresintäkter 2, 3 403 024 386 870
Övriga intäkter 4 7 691 8 554
Nettoomsättning 410 715 395 424

Driftskostnader 5 -186 419 -172 750
Underhållskostnader -42 617 -48 765
Fastighetsskatt -9 904 -9 051

Fastighetskostnder -238 940 -230 566

Driftnetto 171 775 164 858

Avskrivningar 11, 12, 13 -75 487 -69 447
Återföring / nedskrivning 2 279 -7 003
Bruttoresultat 98 567 88 408

Centrala adm- och försäljning 6, 8 -13 003 -13 245
Rörelseresultat 7 85 564 75 163

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 102 49
Räntekostnader och liknande resultatposter 18 -17 943 -16 518
Resultat efter finansiella poster 67 723 58 695

Bokslutsdispositioner 9 0 0
Skatt på årets resultat 10 -256 -733
Uppskjuten skatt -18 367 -20 546
Årets resultat 49 100 37 415
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not
1

2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 1 856 523 1 644 699
Markanläggningar 13 91 093 42 360
Inventarier, verktyg och installationer 12 7 011 2 327
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 14 52 602 259 106
Summa materiella anläggningstillgångar 2 007 229 1 948 492

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 40 80
Summa finansiella anläggningstillgångar 40 80

Summa anläggningstillgångar 2 007 269 1 948 572

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 625 2 109
Övriga fordringar 4 741 3 905
Aktuella skattefordringar 24 778 26 517
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 15 842 16 069
Summa kortfristiga fordringar 46 986 48 600

Kassa och bank 45 810 67 970

Summa omsättningstillgångar 92 796 116 570

SUMMA TILLGÅNGAR 2 100 065 2 065 142
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not
1

2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Grundfondskapital 88 463 88 463
Övrigt tillskjutet kapital 38 000 38 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat 977 740 928 640
Summa eget kapital 1 104 203 1 055 103

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande  förpliktelser 2 455 2 556
Uppskjuten skatteskuld 108 215 89 847
Summa avsättningar 110 670 92 403

Långfristiga skulder 17
Skulder till kreditinstitut 800 000 800 000
Summa långfristiga skulder 800 000 800 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 28 063 48 864
Övriga skulder 5 458 6 179
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 51 671 62 592
Summa kortfristiga skulder 85 192 117 635

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 100 065 2 065 142
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Grundfonds-
kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserad
vinst inkl.

årets resultat
Summa

eget kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 88 463 38 000 928 640 1 055 103

Årets resultat 49 100 49 100

Utgående eget kapital 2019-12-31 88 463 38 000 977 740 1 104 203
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not
1

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster 85 564 75 164
Ränta -17 840 -16 469
Avskrivningar och utrangeringar 73 208 76 450
Betald skatt 1 483 -4 601
Övriga poster -101 -1 519
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 142 314 129 025

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning hyresfordringar 484 659
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -608 -12 804
Ökning/minskning leverantörsskulder -20 801 1 960
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -11 642 3 659
Kassaflöde från den löpande verksamheten 109 747 122 498

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -131 945 -327 376
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 40 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -131 905 -327 376

Finansieringsverksamheten
Nyupplåning 0 150 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 150 000

Årets kassaflöde -22 158 -54 878

Likvida medel vid årets början 67 969 122 847
Likvida medel vid årets slut 45 811 67 969
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not
1

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Hyresintäkter 2, 3 280 948 267 317
Övriga intäkter 4 17 878 16 899
Nettoomsättning 298 826 284 216

Driftkostnader 5 -151 032 -138 822
Underhållskostnader -33 321 -22 429
Fastighetsskatt -6 117 -5 446
Fastighetskostnader -190 470 -166 697

Driftnetto 108 356 117 519

Avskrivningar 11, 12, 13 -47 057 -41 890
Återföring / nedskrivning 2 308 -7 003
Bruttoresultat 63 607 68 626

Centrala adm- och försäljning 6, 8 -12 824 -13 117
Rörelseresultat 7 50 783 55 509

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 54 28
Räntekostnader och liknande resultatposter -17 941 -16 327

-17 887 -16 299
Resultat efter finansiella poster 32 896 39 210

Bokslutsdispositioner 9 8 000 33 449

Skatt på årets resultat 10 -229 62
Uppskjuten skatt -12 376 -24 534
Årets resultat 28 291 48 187
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not
1

2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 1 302 729 1 130 106
Markanläggningar 13 50 168 41 643
Inventarier 12 7 011 2 327
Pågående ny- och ombyggnader 14 44 320 169 397
Summa materiella anläggningstillgångar 1 404 228 1 343 473

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 20, 21 728 000 728 000
Andelar i intresseföretag 15 40 40
Summa finansiella anläggningstillgångar 728 040 728 040

Summa anläggningstillgångar 2 132 268 2 071 513

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 846 2 073
Övriga kortfristiga fordringar 1 662 3 034
Aktuella skattefordringar 13 195 14 752
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 16 571 15 977
Summa kortfristiga fordringar 32 274 35 836

Kassa och bank 45 810 67 970

Summa omsättningstillgångar 78 084 103 806

SUMMA TILLGÅNGAR 2 210 352 2 175 319
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not
1

2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Grundfonds kapital 88 463 88 463
Bundna reserver 38 000 38 000
Summa bundet eget kapital 126 463 126 463

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 013 533 965 346
Årets resultat 28 291 48 187
Summa fritt eget kapital 1 041 824 1 013 533

Summa eget kapital 1 168 287 1 139 996

Obeskattade reserver 22 11 985 11 985

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2 455 2 556
Uppskjutna skatter 65 015 52 639
Summa avsättningar 67 470 55 195

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 17 800 000 800 000
Summa långfristiga skulder 800 000 800 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 20 198 37 750
Skulder till koncernföretag 99 816 79 746
Övriga kortfristiga skulder 4 608 4 521
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 37 988 46 126
Summa kortfristiga skulder 162 610 168 143

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 210 352 2 175 319
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Grundfonds-
kapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 88 463 38 000 1 013 533 1 139 996

Årets resultat 28 291 28 291

Utgående eget kapital 2019-12-31 88 463 38 000 1 041 824 1 168 287
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not
1

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster 50 783 55 508
Ränta -17 887 -16 299
Avskrivningar och utrangeringar 44 749 48 893
Betald skatt 1 329 -1 584
Övriga poster -101 -1 519
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 78 873 84 999

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning/minskning hyresfordringar 1 227 739
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 778 -12 583
Ökning/minskning leverantörsskulder -17 553 3 077
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 20 020 -160 013
Kassaflöde från den löpande verksamheten 83 345 -83 781

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -105 504 -255 975
Kassaflöde från investeringsverksamheten -105 504 -255 975

Finansieringsverksamheten
Nyupplåning 0 284 878
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 284 878

Årets kassaflöde -22 159 -54 878
Likvida medel vid årets början 67 970 122 847

Likvida medel vid årets slut 45 810 67 970
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). Inga förändringar av redovisningsprinciper i förhållande till
föregående år har skett.

Intäkter
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas i den period som uthyrningen avser.

Övriga förvaltningsintäkter
Vidarefakturering sker  i efterhand, kvartals- eller tertialvis.
Internfakturering sker tertialvis.
Försäkringsersättningar redovisas i den period som avses.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 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 om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida
kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och
anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. 
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Generella avskrivningstider för komponenter
Byggnadsdel Avskrivningstid i år
Stomme  100
Stomkomplettering 60
Värme, Sanitet (VS) 60
Badrum  40
El 60
Inre ytskikt  30
Fasad 50
Fönster 50
Köksinredning 50
Yttertak  50
Ventilation  50
Transport  30
Styr- och övervakning 20
Hyresgästanpassning Varierar

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Markanläggningar skrivs av
på 20 år.

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
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. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten
redovisas i balansräkningen när Bostadsstiftelsen Signalisten blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat
sätt upphört.

Hyresfordringar samt övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas
upp 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 för
transaktionskostnader. 

Derivatinstrument
Signalisten nyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande
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Signalisten nyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande

av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas säkringsredovisning. När transaktionen
ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom
även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. 
Signalisten dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och
fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög
utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är
hänförliga till de säkrade posterna. 

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning)  
Avtal om en s k ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen
erhåller Signalisten en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i
posten räntekostnader och liknande resultatposter.

Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om 
- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller
- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i
resultaträkningen, utom i de fall säkringsrelationen fortlever i enlighet med koncernens
dokumenterade strategi för riskhantering.

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing
(hyresavtal). Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Uthyrning av bostäder samt kontorslokaler klassificeras som operationell leasing.
Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen. 

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i
dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en
återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid
framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
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Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas
regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter
redovisas som räntekostnad. Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en
fastställd och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har informerats. 

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter,
betald semester, betald föräldraersättning, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättning efter avslutad anställning: I Signalistens förekommer såväl avgiftsbestämda som
förmånsbestämda pensionsplaner. 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte
någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget
inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de
anställdas tjänster utförts.

Signalisten redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler.
Signalisten har  bl a förmånsbestämda planer som innebär att pensionspremier betalas och
dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer. För pensionsplaner som tryggats genom
överföring av medel till en pensionsstiftelse redovisas en avsättning, eftersom stiftelsens
förmögenhet värderad till marknadsvärde för närvarande understiger förpliktelsen. De
pensionsförpliktelser vars värde är beroende av värdet på en kapitalförsäkring redovisas till
värdet på kapitalförsäkringen. Om kapitalförsäkringens verkliga värde är högre än
anskaffningsvärdet, redovisas det överskjutande beloppet som en ansvarsförbindelse inom
linjen. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. I balansräkningen i
moderbolaget visas koncernsaldot, d.v.s. nettot i de båda legala enheterna. 
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moderbolaget visas koncernsaldot, d.v.s. nettot i de båda legala enheterna. 

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

Uppskattningar och bedömningar
Signalisten gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag
i efterföljande noter.

Not 2 Operationella leasingsavtal
Koncernen
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

2019 2018

Förfaller till betalning inom ett år 241 114
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 376 61

617 175

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 433 500
433 500

Kostnadsföra och framtida leasingavgifter att erlägga 1 050 675

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingsavgifter
Förfaller till betalning inom ett år 162 800 150 742
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 119 630 129 879
Förfaller till betalning senare än fem år 9 263 21 885

291 693 302 506

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter 416 228 397 205
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Moderbolaget

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

2019 2018

Förfaller till betalning inom ett år 241 114
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 376 61
Förfaller till betalning senare än fem år 0 0

617 175

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 433 500
433 500

Kostnadsföra och framtida leasingavgifter att erlägga 1 050 675

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingsavgifter

Förfaller till betalning inom ett år 107 156 99 774
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 71 224 75 400
Förfaller till betalning senare än fem år 5 446 15 524

183 827 190 698

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter 288 986 273 528

Not 3 Hyresintäkter
Koncernen

2019 2018

Bruttohyror
Bostäder 326 027 315 812
Lokaler 67 033 62 228
Garage 16 733 13 001
P-platser och övriga objekt 6 434 6 163

416 228 397 205

Avgår hyresbortfall
Bostäder -481 -381
Lokaler -4 520 -4 032
Garage -5 022 -2 577
P-platser och övriga objekt -393 -638

-10 416 -7 628

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings- och
golvunderhåll, bostäder -2 788 -2 706
Summa hyresintäkter 403 024 386 871
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Nettohyror
Bostäder 322 759 312 725
Lokaler 62 513 58 196
Garage 11 711 10 424
P-platser och övriga objekt 6 041 5 525

403 024 386 871

Moderbolaget
2019 2018

Bruttohyror
Bostäder 236 385 226 778
Lokaler 37 490 33 030
Garage 9 636 8 475
P-platser och övriga objekt 5 476 5 244

288 986 273 528

Avgår hyresbortfall
Bostäder -456 -319
Lokaler -3 041 -1 495
Garage -2 221 -1 892
P-platser och övriga objekt -393 -635

-6 111 -4 341

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings- och
golvunderhåll, bostäder -1 927 -1 870

Summa hyresintäkter 280 949 267 317

Nettohyror
Bostäder 234 003 224 589
Lokaler 34 448 31 535
Garage 7 415 6 584
P-platser och övriga objekt 5 083 4 609

280 949 267 317

Not 4 Övriga intäkter
Koncernen

2019 2018

Ersättningar från hyresgäster 3 710 3 168
Försäljning vatten och värme 821 696
Ersättningar från försäkringsbolag 571 1 047
Fakturerade kostnader koncernbolag 244 2 354
Övriga intäkter 2 347 1 290

7 691 8 555
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Moderbolaget
2019 2018

Ersättningar från hyresgäster 2 579 2 174
Försäljning vatten och värme 79 75
Ersättningar från försäkringsbolag 558 1 047
Fakturerade kostnader koncernbolag 13 780 12 908
Övriga intäkter 882 694

17 878 16 898

Not 5 Driftskostnader
Koncernen

2019 2018

Fastighetsskötsel 33 912 29 354
Reparationer 33 013 34 328
Vattenförbrukning 5 869 5 948
Elförbrukning 13 195 11 013
Sophantering 7 182 5 227
Värmekostnader 33 981 33 773
Fastighetsförsäkringar 2 206 2 152
Avskrivna hyresfordringar 165 813
Fastighetsanknuten administration 50 645 44 847
Medel till hyresgästföreningen 661 560
Övriga driftkostnader 5 590 4 731
Markavgifter 0 6

186 419 172 752

Moderbolaget
2019 2018

Fastighetsskötsel 27 777 24 514
Reparationer 22 344 24 984
Vattenförbrukning 4 192 4 068
Elförbrukning 9 136 7 356
Sophantering 5 146 3 359
Värmekostnader 23 631 25 022
Fastighetsförsäkringar 2 206 2 152
Avskrivna hyresfordringar 554 588
Fastighetsanknuten administration 53 273 44 061
Medel till hyresgästföreningen 478 387
Övriga driftkostnader 2 295 2 331

151 032 138 822
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Not 6 Arvode till revisorer
Koncernen
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.

2019 2018

Pwc
Revisionsuppdrag 453 440
Övrig konsultation 521 342

974 782

Moderbolaget

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.

2019 2018

Pwc
Revisionsuppdrag 373 360
Övrig konsultation 422 294

795 654

Not 7 Anställda och personalkostnader
Koncernen

2019 2018

Medelantalet anställda
Kvinnor 32 28
Män 30 30

62 58

Löner och andra ersättningar
Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör 2 093 2 646
Löner och ersättningar till övriga anställda 28 277 26 174

30 370 28 820

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 454 448
Pensionskostnader för övriga anställda 4 358 4 377
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 9 310 9 100

14 122 13 925

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 44 492 42 745
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pensionskostnader 44 492 42 745

Vd har ett anställningsavtal med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning ifrån
stiftelsens sida utgår dessutom sex månaders ersättning efter avräkning.
Signalisten tillämpar inte visstidsförordnande.

Moderbolaget
2019 2018

Medelantalet anställda
Kvinnor 32 28
Män 30 30

62 58

Löner och andra ersättningar
Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör 2 093 2 646
Löner och ersättningar till övriga anställda 28 277 26 174

30 370 28 820

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 454 448
Pensionskostnader för övriga anställda 4 358 4 377
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 9 310 9 100

14 122 13 925

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 44 492 42 745

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 22 % 44 %
Andel män i styrelsen 78 % 56 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 57 % 57 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 43 % 43 %

Not 8 Centrala admninsrations- och försäljningskostnader
Koncernen

2019 2018

Central admninistration 12 956 12 757
Marknadsföring 46 488

13 003 13 245

Moderbolaget
2019 2018

Central admninistration 12 777 12 629
Marknadsföring 46 488

12 823 13 117
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Not 9 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

2019 2018

Mottagna koncernbidrag 8 000 33 449
8 000 33 449

Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2019 2018

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -733
Justering avseende tidigare år -256
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -18 367 -20 546
Totalt redovisad skatt -18 623 -21 279

Avstämning av effektiv skatt
2019 2018

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 67 723 58 695

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -14 493 22,00 -12 913
Skatteeffekt av ej avdragilla kostnader -91 -127
Skatteeffekt av ej skattepliktiga
nedskrivningar 0
Justering avseende skatter för föregående
år -256 -733
Skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond -21 -21
Skatteeffekt av skattmässig justering för
avskrivn. byggnad -5 023 -6 372
Uppskjuten skatt -18 367 -20 546
Uttnyttjande av direktavdrag 19 628 19 433
Redovisad effektiv skatt -18 623 -21 279
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Moderbolaget
2019 2018

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 0
Justering avseende tidigare år -229 62
Uppskjuten skatt -12 376 -24 534
Skatt på åtets resultat -12 605 -24 472

Avstämning av effektiv skatt
2019 2018

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 40 895 72 659

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -8 752 22,00 -15 985
Ej avdragsgilla kostnader -73 -121
Justering avseende skatter för föregående
år -229 62
Skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond -9 -9
Skatteeffekt av skattemässig justering för
avskrivn. byggnad -2 551 -3 970
Uppskjuten skatt -12 376 -24 534
Uttnyttjande av av direktavdrag 11 384 20 085
Redovisad effektiv skatt -12 605 -24 472

Not 11 Byggnader och mark
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 2 515 037 2 375 756
Överfört från pågående projekt 280 299 164 599
Justering från tidigare år 10 728 0
Försäljningar och utrangeringar -4 501 -25 817
Inköp 0 498
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 801 562 2 515 036

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -1 060 914 -1 012 732
Årets avskrivningar -71 467 -67 401
Justering från tidigare år -7 188 0
Årets utrangeringar 3 953 19 219

-1 135 615 -1 060 914

Utgående restvärde enligt plan 1 665 947 1 454 122
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Mark
Ingående anskaffningsvärden 190 577 190 577
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 190 577 190 577

Summa utgående ackumulerat restvärde byggnader och
mark 1 856 524 1 644 699

Taxeringsvärden i Sverige
Byggnader 3 185 809 2 745 631
Mark 2 943 150 1 840 947
Summa taxeringsvärde 6 128 959 4 586 578

Signalisten äger 60 fastigheter som innehas för uthyrning. Den sist angivna fastigheten köptes i december
2017 från Solna Stad och avser fastigheten där nyproduktionen av Kv. Palsternackan färdigställdes under
2019. Fastigheterna klassificeras som förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheternas redovisade värde
uppgår till 1 856 mnkr (1 645 mnkr).

För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. En tredjedel
av beståndet har besiktigats per 201811-15 och ytterligare en tredjedel av beståndet besiktigades
2019-11-12 av CBRE:s representant. 

Fastigheterna värderades per 2019-12-31 till 9,5 Mdkr.

Väsentliga antaganden för värderingen:
Värderingen har upprättats enlighet med IVSC internationella värderingsstandard, nionde
upplagen. Värdet i rapporten representerar CBRE:s objektiva uppfattning av marknadsvärdet.
Begreppet marknadsvärde avser det mest sannolika priset vid en tänkt försäljning av
värderingsobjektet på en fri och öppen fastighetsmarknad.

CBRE följer löpande fastighetsmarknaden i Stockholmsregionen och i hela landet och
presenterar geografiska marknadsområden, hyresnivåer, direktavkastningskrav.
Marknadsanalyserna är utförda med CBRE:s materialet som bas. De underliggande fakta som
ligger till grund för marknadsanalyserna har även legat till grund för de bedömningar av
exempelvis hyror, avkastningskrav och marknadsvärden som gjorts inför värdebedömningen av
värderingsobjekten. Värderingsbedömningen omfattar endast en bedömning av fastighetens
intäkter, kostnader och risk/avkastning utifrån ett fastighetsägar--/investerarperspektiv.
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intäkter, kostnader och risk/avkastning utifrån ett fastighetsägar--/investerarperspektiv.

Moderbolaget
2019 2018

Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 1 739 843 1 601 061
Överfört från pågående projekt 212 854 164 599
Justering från tidigare år 10 728 0
Försäljningar och utrangeringar -4 390 -25 817
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 959 035 1 739 843

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -687 779 -667 107
Årets avskrivningar -43 252 -39 891
Justering från tidigare år -7 188 0
Årets utrangeringar 3 872 19 219

-734 347 -687 779

Utgående restvärde enligt plan 1 224 688 1 052 064

Mark
Ingående anskaffningsvärden 78 041 78 041
Överfört från pågående projekt 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 78 041 78 041

Summa utgående ackumulerat restvärde byggnader och
mark 1 302 729 1 130 105

Taxeringsvärden i Sverige
Byggnader 2 282 405 1 951 693
Mark 2 080 727 1 323 578
Summa taxeringsvärde 4 363 132 3 275 271



Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Org.nr 815200-1148

39 (44)

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 12 150 11 925
Inköp 6 033 225
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 183 12 150

Ingående avskrivningar -9 823 -9 375
Årets avskrivningar -1 350 -448
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 173 -9 823

Utgående redovisat värde 7 010 2 327

Moderbolaget

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 12 150 11 925
Inköp 6 033 225
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 183 12 150

Ingående avskrivningar -9 823 -9 375
Årets avskrivningar -1 350 -448
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 173 -9 823

Utgående redovisat värde 7 010 2 327

Not 13 Markanläggningar
Koncernen

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 52 971 32 658
Överfört från pågående projekt 52 116 21 147
Försäljningar/utrangeringar -1 501 -834
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 103 586 52 971

Ingående avskrivningar -10 612 -9 443
Årets avskrivningar -2 670 -1 598
Årets utrangering 788 429
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 494 -10 612

Utgående redovisat värde 91 092 42 360
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Moderbolaget
2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 51 716 31 402
Överfört från pågående projekt 11 693 21 147
Försäljningar/utrangeringar -1 501 -834
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 908 51 715

Ingående avskrivningar -10 072 -8 950
Årets avskrivningar -2 455 -1 551
Årets utrangering 788 429
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 739 -10 072

Utgående redovisat värde 50 169 41 643

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 259 106 118 199
Upparbetat under året 130 747 326 652
Aktiverat/överfört till byggander under året -286 636 -164 599
Aktiverat/överfört till markanläggningar -50 616 -21 147
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 602 259 106

Utgående redovisat värde 52 602 259 106

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 169 397 99 393
Upparbetat under året 104 306 255 750
Aktiverat/överfört till byggander under året -219 192 -164 599
Aktiverat/överfört till markanläggningar -10 192 -21 147
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 44 319 169 397

Utgående redovisat värde 44 319 169 397
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Not 15 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
Husbyggnadsvaror HBV Förening

2019-12-31 2018-12-31

Husbyggnadsvaror HBV Fören.4 /8 st andelar á nom 10 000 kr 40 80
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 80

Utgående redovisat värde 40 80

Intressebolagets organisationsnummer 702000-9226 Intressebolagets säte, Stockholm
Moderbolaget

Husbyggnadsvaror HBV Förening

2019-12-31 2018-12-31

Husbyggnadsvaror HBV Fören.4 st andelar á nom 10 000kr 40 40
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40

Utgående redovisat värde 40 40

Intressebolagets organisationsnummer 702000-9226 
Intressebolagets säte, Stockholm

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Övriga förutbetalda kostnader 15 842 16 069
15 842 16 069

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Övriga förutbetalda kostnader 16 571 15 977
16 571 15 977
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Not 17 Skulder till kreditinstitut
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Ingångna derivatavtal 620 000 620 000
Löper med rörlig ränta 180 000 180 000

800 000 800 000

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Långfristiga skulder
Ingångna derivatavtal 620 000 620 000
Löper med rörlig ränta 180 000 180 000

800 000 800 000

Not 18 Upplåning
Koncernen

2019 2018

Vägda genomsnittliga effektiva räntesatser på lån uppgick till:

Långfristiga skulder till kreditinstitut inkl.
borgensavg.(genomsnittlig ränta långfristiga lån vid årsskiftet) 0,65 0,16
Kortfristiga skulder till kreditinstitut inkl. borgensavg.
(genomsnittlig ränta kortfristiga lån vid årsskiftet) 0,37 0,39
Ränteswappar 1,35 2,26
Total genomsnittlig räntekostnad under året för koncernen 2,24 2,24

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyresfordringar 34 117 31 570
Upplupna räntekostnader 2 970 2 889
Upplupna semesterlöner 2 717 2 748
Upplupna sociala avgifter 798 797
Upplupna pensionskostnader 0 914
Upplupna förvaltningskostnader 7 020 6 958
Upplupen revisionskostnad 329 304
Upplupna projektkostnader 1 810 16 144
Övriga upplupna kostnader 195 269
Förutbetalda intäkter Solna stad 1 712 0

51 668 62 592



Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Org.nr 815200-1148

43 (44)

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyresfordringar 23 989 21 836
Upplupna räntekostnader 2 970 2 889
Upplupna semesterlöner 2 717 2 748
Upplupna sociala avgifter 798 797
Upplupna pensionskostnader 0 914
Upplupna förvaltningskostnader 5 356 5 789
Upplupen revisionskostnad 220 220
Upplupna projektkostnader 226 10 758
Övriga upplupna kostnader 0 174
Förutbetalda intäkter Solna stad 1 712 0

37 988 46 125

Not 20 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde
Solnabostäder AB 100 100 76 200 728 000

728 000

Org.nr Säte
Solnabostäder AB 556066-7361 Solna kommun

Not 21 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 728 000 728 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 728 000 728 000

Utgående redovisat värde 728 000 728 000

Not 22 Obeskattade reserver
Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Periodiseringsfond år2017 1 985 1 985
P-fond år 2016 10 000 10 000

11 985 11 985
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Not 23 Ansvarsförbindelser
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Garantifond Fastigo 606 541
Summa ansvarsförbindelser 606 541

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Garantifond Fastigo 606 541
Summa ansvarsförbindelser 606 541
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Solna den 10 mars 2020

Magnus Nilsson Martin Marmgren
Ordförande 1:e vice ordförande

Sara  Kukka-Salam Mats Haapanen
2:e vice ordförande
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Carin Wesslau Ansgar Toscha

Thomas Magnusson Lars Jolérus
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 mars 2020
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