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Stämmans öppnande
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Sammanträdesdatum
2018-05-21

Dnr

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Dagordningen fastställdes.

Justerandes sign 
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-21

Dnr

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande utsågs Johanna Söderberg

girandes sign 
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-21

Dnr

Upprättande och godkännande av röstlängd

Eda Bostads AB består av 26 520 aktier.

Ägare till dessa är Eda Kommun.

Kommunens valda ombud närvarande.

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-21

Dnr

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Gustafsson

Justerandes sign 
Utdragsbeslyrkande
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~R~JIM~i~iRÄDE~PROTOKOLL 7(13)

Sammanträdesdatum

2018-05-21

Dnr

Dagordningen äx upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av KF

2009-08-26, § 84.

Justerandes sign 
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-05-21

Dnr

ING°~e~r~ur~~ ~~ orre ~~är~rr~~~ Co~6~ni bef~öU°ogen
~~rru~rrn~~r~G~~0~~09

Kallelse hade 2018-OS-07 utgått per mail till samtliga aktieägare, d vs till

valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse

sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreskriver,

förklarade stämman sig behörigen kallad.

Justerandes sign 
Utdragsbestyrkande
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Dnr

GU~~r~i~0~~~~~09~ ~~ ~U°~U~c~o9o~9~~r~ur~o~r~,
r~c~~us~or~~~c~~~~~~t~c~~~c~r~ o~~i ~c~C~rr~~~~~~~°~~u~o~~r~~
o~U~~~ SC~~ings~~~~~~ooU°
Dessa föredrogs av Ekonomichef Gert-Ove Axelsson som lämnade
redogörelse för det gångna året beträffande hyresutveckling, underhåll,
resultat, ekonomisk ställning samt personal.

2017 års bokslut bifogas protokollet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sf~M MANTRÄDES~ROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-05-21

Dnr

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslöt efter genomgång fastställa föreliggande resultat- och

balansräkning för 2017.

b) Disposition av årets resultat

Stämman godkände styrelsen och verkställande direktörens förslag till

resultatdisposition enligt följande:

Disponibla medel: -2 420 0951x•

Balanseras i ny räkning: 23 257 413 kr

c~ Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande dir~ktär

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och

lcassaförvaltande organ ansvaxsfiihet för det gångna årets förvaltning.

Justerand s sign Utdragsbestyrkande

Sida
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~~P~~ MANTRi4DESPROTOKOL~
Sammanträdesdatum
2018-05-21

Dnr

F~~~~tälla~o9c~ ~~e~ ~r~~~d~~ ~t~. ~t~~~~~0~en, U~c~viso~~r~
Styrellsearvod~

Arvode till ordförande och vice ordförande i kommunens bolag utbetalas
kvartalsvis med en fjärdedel per utbetalningstillfälle. Arvodets storlek
framgår nedan.

Årsarvode ordförande 22 356 lc~

Årsarvode vice ordförande 11 179 la•

Arvodet inkluderar förlorad arbetsinkomst och semesterersättning.
Ordförande och vice ordförande har utöver sitt styrelsearvode rätt till
sammanträdesarvode, dagarvode vid kurs, konferens mm samt ersättning för
rese- och traktamenteskostnader.

Arvode utbetalas inte till heltidsarvoderat kommunalråd.

Till kommunalråd utgår inga fasta styrelsearvoden.

Uppräkning av arvoden skall sloe på samma sätt som för arvoden till
kommunens förtroendevalda enligt Arvodesreglemente för Eda Kommuns
förtroendevalda § 11

Samr~n~~n~n•å~~Il¢~a~-vode

Sammanträdesarvode utbetalas till ordförande, vice ordförande,
styrelseledamot samt närvarande suppleant. Sammanträdesarvode utbetalas
inte till heltidsarvoderat kommunalråd.

Protokollfört sammanträde.

Sammanträdesarvodet 2 485 kr per sammanträde inkluderar förlorad
arbetsinkomst och semesterersättning.

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(13)
Sammanträdesdatum
2018-05-21

Ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och suppleant erhåller vid resa
utanför kommunen samt vid förrättning inom kommunen som företas på
uppdrag av bolagsstyrelse, rätt till särskilt dagarvode med belopp som anges
nedan. Dagarvodet utges utöver eventuell resekostnadsersättning och
traktamente.

Dagarvode utbetalas inte till heltidsarvoderat kommunalråd.

Med förrättning avses: konferens studiebesök, studieresa kurs som rör
bolagets angelägenhet och som har ett direkt samband med
förtroendeuppdraget ibolaget.

Dagarvode vid förrättning: 2485 kr. Dagarvodet inkluderar förlorad
arbetsinkomst och semesterersättning.

Uppdrag som här angetts skall godkännas i vederbörlig ordning för att
dagarvode skall utbetalas. För styrelseledamot eller vice ordförande innebär
detta att ordförande skall godkänna uppdraget innan det företas. För
ordförande skall uppdraget på motsvarande sätt godkännas av styrelsen
eller, om detta inte går av t ex tidsskäl, av vice ordföranden.

Arvada l~~a~aa~nR~å evi~or

Arvode 2017 till lekmannarevisor är 5 590 kr.

Arvodena ovan inkluderar förlorad arbetsinkomst och semesterersättning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-05-21

Dnr

Ägarrepresentant Anders Gustafsson framförde följande önskemål från
Kommunsturelsen:

- KS har haft uppe igen om att behovet av mindre lägenheter med
gångavstånd till köpcentret

Hans Helldin informerar om att det pågår undersökningar om att bygga 8
lägenheter på Per Anderssons väg.

- KS vill att större planerade projekt upphandlas med ramavtalsleverantörer
innan byggstart.

Hans Helldin informerar om att de ramavtalsleverantörer vi har kommer att
tillfrågas på vinterns planerade byggprojekt.

KS uppmanar bolaget att utvärdera enkäten om trygghetsboendet.

Hans Helldin svarar: Undersökningen gällande trygghetsboende i
Charlottenberg blev utskickat till 2675 personer och vi fick in 519 svar
(19,4%) 346 (12,9%) har svarat ja. Ytterligare utvärdering av enkäten om
övriga önskemål pågår.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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EDA BOSTADS AB
556041-7296

~T~~' ~ ID~VI~l`~1~1`~~ ~ IDA 1~~~`ICAID~ AID

Styrelsen för Eda Bostads AB med organisationsnummer 556041-7296 får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

IF~II~ tVAIL 17'I`~1~I`~GS~TLIE~~7CT1 ~IL~~

Verksambe~~e~

Allmäntom verksamheten

Verksamheten i bolaget består av att äga, förvalta och utveckla fastigheter, som inrymmer
bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar. Bolaget hai också uppdraget att förvalta
stora delar av kommunens fastighetsbestånd för vilket förvaltningsersättning erhålls.
Verksamheten i bolaget ska bidra till att främja bostadsförsörjningen inom Eda kommun.

Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag St~BO, Fastighetsbranschens
Arbetsgivarorganisation Fastigo och Husbyggnadsvaror förening HSV. Det egna
fastighetsbeståndet består av följande antal enheter:

2017-12-31 2016-12-31
Lägenheter 868 850
Lokaler 54 ~
Garage 58 58
Bilplatser med eluttag 384 370
Siunma uthyrningsobjekt 1 364 1 325
Väsentliga händelser under räkenskapsåNet

Under åxet har 3 större ombyggnads- och underhållsprojekt genomförts.
Underhållskostnaderna uppgår totalt ti1116 668 tic~ vilket kan jämföras med 11 489 ticr under
2016. Ökningen förklaras av de underhållsinsatser som ingått i projekten som genomförts i
fastigheterna Järnet 10 och Hoppet 14-16.
I Fastigheten Järnet 10 har ombyggnation till nytt kontor för bolaget slutförts med inflytt
1 april på bottenvåningen och fem mindre lägenheter på våning 2 var l~lara för inflytt 15 juni.
Fastigheten Hoppet 14 och 16 inköptes den 1 februaxi. Fastigheten består av 13 mindre
lägenheter samt 4 affärs och kontorslokaler i centrum av Charlottenberg. Enrenovering samt
delvis ombyggnation av fd post och banklokalerna hax därefter skett under året med
färdigställande till den 1 november då Eda Kommun IFO flyttade in i hela lokalen.
I december köptes det intvå enfamiljsvillor iKopporr av Eda Kommun där det tidigare
bedrivits förskola. Dessa kommer att renoveras under början. av 2018 och sedan hyras ut till
barnfamiljer.
Hyresnivån för hyresbostäder höjdes med 0,8 %inför år 2017 och genomsnittlig hyresnivå för
bostäder är 960kr'm. Fro m januari 2018 har hyrorna höjts mPd 0,9 %.

Andelen outhyrda lägenheter uppgick 2017-12-31 till 0,2 %. Totalt sett har hyresbortfall för
outhyrda lägenheter medfört ett intäktsbortfall med 323 kkr (815 kkr). Efterfiågan på
lägenheter har varit stabil under hela året, och i hela kommunen, men största delen söker
Charlottenberg som bostadsort. Det veebb baserade uthyrningsprogrammet som installerades
under 2014 har gjort att vi som bostadsföretag blivit mer tillgängliga på marknaden.

GV " 1
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556041-7296
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Omfattningen av bolagets verksamhet har i huvudsak varit den samma som föregående år.

Verksamhetens ekonomiska utveckling över de senaste åren visas i såmmandrag enligt
följande tabell:

2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01 2014-01-01
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning 66 698 63 451 61 252 61 263

Resultat efter finansiella poster -2 420 1787 2 201 1 611

Soliditet 18% 20% 18,8% 21,6%

Skillnaden i resultatet mellan åren 2017 och 2016 förklaras av att bolaget haft väsentligen
högre kostnader för underhåll under 2017, som en följd av de projekt som genomförts inom

fastigheterna Järnet 10 och Hoppet 14-16.

~~~~ac~,fi•aaaa~~~~f~~e~~
Eda Bostads AB är ett helägt dotterbolag till Eda Kommun.

r öränurin~a~~ i e~~i ka~ita~ ~~~e~ å~• ~0~'~
Balanserat Årets Siumna

Belopp i lckr Aktiekapital Reservfond resultat resultat eeg t kapital
Ingående balans 2 652 19 035 23 891 1 787 47 365

Vinstdisposition 1787 -1787 0
Årets resultat -2 420 -2 420

Utgående balans 2 652 19 035 25 678 -2 420 44 945

Resultatdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 25 677 508
Årets resultat -2 420 095
Totalt 23 257 413

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras
enligt följande:

Balanseras i ny räkning: 23 257 413

I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar och till dessa hörande noter och
bilagor.
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Eda Bostads AB
556041-7296

Resultaträkning

Belopp i kkr Not

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm

Nettoomsättning 2

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar rnrn

Rörels~kas~~ade~

Övriga externa kostnader

Personalkostnader 3

Av- och Hedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4

åumma rörels~ko~tnader

Rörel§eresultat

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5

Räntekostnader och liknande resultatposter 6

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella p~ste~

Skatter
Skatt på årets resultat

.ore% resultat

2017 2016

66 698 63 451

66 188

66 764 63 639

-39 537 -32 730

-19 629 -19 202

-6 678 -5 866

-65 844 -57 798

920 5 841

10 9

-3 350 -4 063

-3 340 -4 054

-2 420 ~i 787

0 0

-2 420 1 787

3 j
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Belopp i kkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Summa ►materiella anläggning~fillgångar

~'inansiel/a an/ägghif~gsfil/gårrgar~
Andra långfristiga värdepappersinnehav

dumma anläggnings4illgångar

Or~sättningstillgånga~r

Kordfrisiiga foråringar
Hyres- och kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Sumrrna kortfristiga fordringar

~~s~~ nch ~~~?k

Summa omsättningstillgångar

SUMMA iILLC~ARlGA~

Nöt 2017-12-31 2016-12-31

7 229 755 228 315
8 1 038 1 036

0 250
230 793 229 601

138 167
138 167

230 931 229 768

888 1 219
385 306

1 143 630
2 416 2 155

11 511 3 371

13 927 5 526

244 858 235 294

4 ~
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Eda Bostads AB
556041-7296
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Belopp i kkr

EGET KAPITAL. OCFI SFCULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (26 520 aktier)
Reservfond
dumma bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
dumma fritt eget kapital
5urnrna eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kor~fri~tiga ~ku/der
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCW SfGULDER

/~

Not 2017-12-31 2016-12-31

2 652 2 652
19 035 19 035
21 687 21 687

25 678 23 891
-2 420 1 787
23 258 25 678
44 945 47 365

10 184 700 174 700
184 700 174 700

5 945 4 351
1 137 2 127
8 131 6 751

15 213 13 229

244 858 235 294

~~-~
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Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10,

Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad

nyttjandeperiod.

Följande ayskrivningsfider tillämpas: _ Nyttjande-
period

Byggnader 25-67 år

Inventarier, verktyg och installationer 5år

Not 2 Nettoomsättning
201

Hyresintäkter, brutto 56 259

Hyresbortfall outhyrt inkl rabatter -870

Intäkter från förvaltningsuppdrag 11 050

Övrig nettoomsättning 259

Summa nettoomsättning 66 698

Not 3 Anställda, personalkostnader och arvode 4ill styrelsen

63 451

201 2076

~c~iĉ~å~å~iE'i ?ai:$ss"J::~~ ! ~Ve:1/yyn

- Kvinnor 17 15

- Män 17 17
34 32

Könsfördelning i företagsledningen ~0'i~ 2016
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 20% 20%

- Företagsledningen 0% 0%

Löner, andra ersättningar
och ~ocia/a kostnaåer 2017 2016

Löner och andra ersättningar 13 134 11 948

Sociala kostnader 5 337 4 873

(varav pensionskostnader) (987) (924)

Av företagets pensionskostnader avser 256 tkr (f.å. 148 tkr) gruppen företagets ledning (VD).

Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till noll kronor.

2016

53 191
-1 298
11 247

311

C~
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Eda Bostads AB
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Not 4 ~v~ och nedslcrivnirnga~ av nnaterriella anläggning~~~ill~ån~a~

~01~

Avskrivning byggnader -6 173

Avskrivning inventarier, mm -505
-6 678

Not 5 Ränteintäkter och liknande rresultatpo~ter

2017

Ränteintäkter, Eda kommun 0
Ränteintäkter, övriga 10

10

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

201'

Borgensavgift, Eda kommun -923
Räntekostnader, övriga -2 427

-3 350

Not i byggnader och mark 201 -12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 342 031

Nyanskaffningar 7 613
Avyttringar och utrangeringar 0
Vid årets slut 349 644

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -111 606
Avyttringar och utrangeringar 0
Årets avskrivning -6 173
Vid årets slut -117 779

Ackumulerade Hedskrivningar
b'id årets början -2 110
Årets Hedskrivningar 0
Vid årets slut -2 110

Redovisat värde vid årets slut 229 755

- varav mark 8 902

~~

X016

-5 441
-425

-5 866

2016

0
9
9

2016

-874
-3 189
-4 063

293 625
48 406

0
342 031

-106 165
0

-5 441
-111 606

-2 110
0

-2 110

228 315

7 955

7
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Not S. Inventarier, verktyg och installafio~nerr ~01~~1~-39 2096-1~~31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8 352 7 839
Nyanskaffningar 507 ~ 588
Avyttringar och utrangeringar ~ -462 -75
Vid årets slut 8 397 8 352

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -7 316 -6 966
Avyttringar och utrangeringar 462 75
Årets avskrivning -505 -425
Vid årets slut -7 359 -7 316

Redovi~af värde vid årefs slut 1 038 1 036

Not 9 åäkerheter och evenfualförpliktel~er X017-1~-37 2016-1~-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
Borgen- och garantiförbindelser 218 210

Not 10 Skulder till kreditinstitut
Samtliga lån har kommunal borgen och en kapitalbindningstid som understiger fem år räknat
från balansdagen.

Charlottenberg den 14 mars 2018

a
Johanna Söderberg Dan Säter Nicklas Backelin
Ordföran

Björn Damperud Bertil Börjess

Min revisions erät~else avseende denna årsredovisning har avgivits den

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor
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evasion er ese
Tail bolagsstämman i Eda Bostads AB, org. nr 556041-7296

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Eda Bostads AB förår 2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Eda Bostads ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Eda Bostads AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen 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 på fel.

Revisorns ansvar
Mina 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 på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 fel
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 använderjag professionellt
omdöme och haren professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än fören väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förtalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

— skaffarjag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder snm är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av bolagets förmåga att 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
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprincipersom
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grundide
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 jag drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina 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.

utvärderarjag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

~I
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Rapport om andrag krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Eda Bostads
AB förår 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligf förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfSrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Eda Bostads AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. betryggande sätt.

Den 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 sätf.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
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:

— 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och haren 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 snm utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag 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. Jag
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlstad den 26 mars 2018

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor
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Eda Kommunfullmäktige

Eda Bostads AB

Lekmannarevisorer har av fullrnälctige utsetts att granska kommunens bolag.

Undertecknad har uppdraget att granska hur Eda Bostads AB arbetar i enlighet med ägarnas avsikt
och må1.

Efter att ha tagit del av bolagets protokoll, underlag inför beslut samt övriga handlingar och samtal
med bolagets ledning, är min bedömning att bolaget på ett tillfredställande sätt uppfyller ägarnas
avsikt och må1.

Verksamheten bedrivs på ett ändamålsmässigt och effektivt sätt med tillräcl~lig styrning.
Bolaget har en vä1 fiuigerande rutin för internkontroll.

Charlottenberg 2018 04 09
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~~~~~
Göran ~ ensson
Lekmannarevisor


