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Aktieägartillskott Hörby industrifastighets AB
Förslag till beslut


Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
förslaget gällande aktieägartillskott om 50 mkr till Hifab.



Att kommunfullmäktige utställer till Hifab en kapitaltäckningsgaranti
om 28 mkr, med giltlighetstid tom 21-12-31.



Att bemyndiga ekonomichef eller kommunchef att upprätta och
attestera samtliga nödvändiga handlingar för att genomföra
aktieägartillskottet.

Sammanfattning av ärendet
Bolagets revisorer har konstaterat ett nedskrivningsbehov gällande bolagets
fastighetsbestånd, vilket innebär att bolagets bokförda egna kapital vid
årsskiftet 20/21 uppgår till ca – 10 mkr. (ca + 30 vid årsskiftet 19/20)
Det föreslagna aktieägartillskottet återställer nivån på det egna kapitalet till
nivån år 19/20 samt gör bolaget mer finansiellt robust genom att ytterligare
10 mkr tillförs det egna kapitalet bokföringsmässigt. (Ej likviditetsmässigt, då
bolaget har en god likviditet.)
Ärendet innebär ingen egentlig realekonomisk förändring, utan är av
bokföringsmässig karaktär. (Inga nya likvida medel behöver tillföras,
justeringen avser anpassning av för höga bokförda värden på fastigheterna
tidigare år.) Ärendet innebär heller ingen ökad risk för kommunkoncernen
jämfört med läget innan åtgärden, då inga nya externa lån upptas.
Aktieägartillskottet sker genom att kommunen skjuter till medel till Hifab
genom att utfärda en revers om 50 mkr till Hifab.
I nästa steg skriver kommunen ner värdet på aktieinnehavet i Hifab om ca 42
mkr i kommunens / kommun koncernens bokslut år 2020.
Bokföringsmässigt belastar nedskrivningen resultatet för kommunen.
(Uppskattningsvis med 42 mkr.)
För att säkerställa bolagets åtaganden i samband med aktieägartillskottet
utställer kommunen en tidsbegränsad kapitaltäckningsgaranti t.o.m 22-06-30
om 28 mkr.
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