Uppgifter till bokslut 2018

LINKÖPINGS STADSHUS AB (PUBL)
1. Bolagets ekonomi
Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Budget
2018

Budgetdifferens

47

77

7

7

40

Balansomslutning, mnkr

13 397

12 850

12 367

Resultat efter finansiella
poster, mnkr

144

41

-18

-84

228

Årets resultat av eget
kapital, %

2,5

0,8

-0,4

Soliditet, %

44

42

41

-

7

2

-

-

Nyckeltal
Omsättning, mnkr

Antal anställda

Årets resultat i moderbolaget uppgick till 567 mnkr, resultatet föregående år
var 419 mnkr. Förändringen förklaras av att moderbolaget tagit emot mer
utdelning och koncernbidrag än föregående år. Exkluderas de skattemässiga
transaktionerna var resultatet 160 mnkr.

2. Viktiga händelser och förändringar under året
Under året har bolaget genomfört 10 stycken enskilda ägardialoger med
dotterbolagen, återkoppling av ägardialogerna har gjorts till kommunstyrelsen
vid två tillfällen under året. Förutom enskilda ägardialoger har även en stor
ägardialog med samtliga dotterbolag och kommunledning genomförts, ämnet
detta år var digitalisering.
Bolaget har under året genomfört två större utredningar, den en avsåg att
belysa effekten av ny Företagsbeskattning med bland annat begränsning i
avdragsrätten för räntor. Med dagens räntenivåer påverkas inget av koncernens
bolag av avdragsbegränsningarna men vid en ränta på 3 % skulle flera av
bolagen påverkas, Den andra utredningen avsåg värdering av
Stadshuskoncernen, värdering av dotterbolagen brukar genomföras en gång per
mandatperiod. Resultatet av värderingen har presenterats för
kommunfullmäktige under 2018 och visar på ett marknadsvärde på ca 25 mdkr
en ökning från föregående värdering (2013) med ca 11 mdkr.
För att förstärka kommunkoncernens kapitalförsörjning har ett gemensamt
låneprogram för kommunen och alla bolag med egen upplåning tagits fram.
Programmet avser både lån på kort och långsikt. Under hösten träffade
kommunen och bolagen finansmarknaden för att informera om de framtagna
låneprogrammen.

3. Framtiden
Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv för moderbolag och
dotterbolagen inom Stadshuskoncernen kommer ske under första kvartalet
2019
Gemensam styrelseutbildning för alla nyvalda bolagsstyrelser inom
Stadshuskoncernen kommer genomföras under våren.
Fortsatt utredning avseende den nya Företagsbeskattningens påverkan på
moderbolagets och kommunens finansiella upplägg kommer att genomföras.
En utredning för att minska riskerna i de små dotterbolagen pågår och förslag
kommer att presenteras under 2019 för Linköpings Stadshusstyrelse.
Från och med 2019 kommer flertalet av dotterbolagen ha årsstämma vid en
gemensam dag.
Arbete pågår med att ta fram ett gemensamt regelverk avseende gröna
investeringar för kommunkoncernen.
Förslag om hur avveckling av Linköpingexpo AB kommer att tas fram under
året.

