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4.4 Balansräkning 

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse med augustibokslutet 2017. 

Belopp i mnkr 2018-08-31 2017-08-31 

Anläggningstillgångar 7 545,8 6 726,6 

Omsättningstillgångar 420,8 311,0 

Summa tillgångar 7 966,6 7 037,6 

Eget kapital 3 287,0 3 156,7 

Avsättningar 1 452,7 1 156,0 

Långfristiga skulder 1 962,6 1 841,2 

Kortfristiga skulder 1 264,3 883,6 

Summa eget kapital, avsättningar o skulder 7 966,6 7 037,6 

Ej skuldförda pensionsförbindelser 1 482,7 1 525,4 

Eget kapital inkl ej skuldförda pensionsförbindelser 1 804,3 1 631,3 

Likviditet 0,33 0,35 

Soliditet enligt balansräkning 0,41 0,45 

Soliditet inklusive pensionsåtaganden som redovi-
sas som ansvarsförbindelse 0,23 0,23 

Likviditetstalet är fortsatt mycket lågt. I de flesta sammanhang brukar man utgå ifrån att 
omsättningstillgångarna bör vara minst lika stora som de kortfristiga skulderna, dvs lik
viditetstalet bör vara minst 1,0. Kommunen har dock inte haft några problem med likvidi
teten. 

Soliditetstalet är bättre. Inräknat samtliga pensionsåtaganden är talet 0,23. Kommunens 
ekonomiska ställning är starkare än den bokförda soliditeten. I det helägda dotterbolaget 
Järfällahus AB finns fastigheter vars marknadsvärde enligt årsredovisningen för 2017 
översteg det bokförda värdet med ca 4 miljarder kr. Kommunen äger även mark med 
betydande övervärden där dock kalkylerna för exploatering är osäkra, bland annat med 
en för närvarande avvaktande marknad för bostadsbyggande. 

Stor betydelse för ekonomin i form av likviditet och räntekostnader är hur stor upplåning 
som kommer att krävas för finansieringen av kommunens fortsatta expansion. 

4.5 Exploateringsredovisning 

Ett särskilt avsnitt I delårsrapporten lämnar information om exploateringsverksamheten. 
Enligt upprättad prognos kommer intäkterna från denna verksamhet att stanna vid ca 
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