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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställandedirektörenförStiftelsen Bodenbo (org.nr 898500-0622) lämnarhärmedårsredovisningför
verksamheten 2016. Stiftelsen ärensam ägaretill Bodenbo Holding AB (org.nr 556745-3021).

Stiftelsen ärsin egen huvudman och verksamheten skall bedrivas i enlighet med stadgarna. Ändamåletäratt stödja
bostadsförsörjningeninom Bodens kommun. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässigaprinciper. Kommunfullmäktigei
Boden utser, i enlighet med stadgarna, stiftelsens styrelse.

Fastighetsbeståndet
Huvuddelen av Stiftelsens fastigheter, över90 procent, ärbelägnai Bodens tätortmedan övrigafinns i Sävastoch Härads.Antalet
lägenheteruppgick till 2035 (2034).

Viktiga händelserunder året
2016 har präglatsav förnyelsedåfastighetssystemet har uppgraderats och ävenblivit mobilt, fakturascanning har införts,
nyckelhanteringen har moderniserats, kundtjänstenhar byggts om, brandskyddet förarkiv och kontor har höjtsföratt nämnanågra
viktiga händelser.

Stiftelsen har under åretingåtten överenskommelsemed Bodens kommun som innebäratt de tvåavtalen mellan Stiftelsen och
Socialförvaltningenavslutades. Parterna har inga fortsatta krav påvarandra utifråndessa tvåavtal, l samband med denna
överenskommelsesååtertogBodens kommun sitt tidigare beslut om en förhöjdborgensavgift till 0,55%. Borgensavgiften ärnu åter
0,3%.

Marknad
Efterfråganpåbostäderi kommunen har varit fortsatt högmed en mycket god efterfråganpåsåvälstora som mindre lägenheter.
Framföralltärefterfråganpåmindre lägenheterbetydligt störreäntillgången.Vid årsskiftetuppgick vakanserna till 6 lägenheter
(0,29%). Med någotenstaka undantag var dessa under renovering eller uthyrda till senare inflyttning.

40 nya lägenheterpåvägin i beståndet

Till följdav den ökadebostadsefterfråganhar stiftelsen under åretvidtagit omfattande planeringsåtgärderföratt tillskapa nya
lägenheterpåmarknaden genom att utnyttja beståndetbättre.40 nya lägenhetersprungna ur lokaler eller ytor som ej nyttjas har
identifierats. Dessa lägenheterkommer att produceras under 2017.

i?7/)

2 (18)



Stiftelsen Bodenbo
898500-0622

Stort behov av underhåll
Fastighetsbeståndetärrelativt gammalt i jämförelsemed övrigaallmännyttigabostadsföretag.Medelfärdigställandeåretär1975, 42
år,och inga nya bostadshus har byggts de senaste 25 åren. Bodenbo har under 2016 kraftfullt investerat i fastigheternas underhåll.
Underhållsbehovetärfortsatt stort i hela beståndetdåunderhålletvarit eftersatt under långtid som en följdav Stiftelsen Bodenbos
tidigare högavakanser och därmeduteblivna intäkter.Under 2016 lades 218 kr/kvm påreparationer och underhållvilket ärpå
samma nivåsom föregåendeår. l Bodenbos underhållsplanavsättscirka 10 Mkr per åri reparationer och cirka 20 Mkr per årför
underhåll,totalt 90 Mkr mellan 2016 och 2018.

Rörelseresultat
Stiftelsen redovisar frånoch med 2014 i enlighet med det såkallade KS-regelverket. Den störstaförändringendärvidärdels
övergångtill komponentavskrivning och den därmedsammanhängandeaktiveringen av störreunderhållsåtgärdersom tidigare
kostnadsfördes.

Det redovisade resultatet efter finansnetto uppgick till 10,9 Mkr (-7,6). Resultatet har påverkatspositivt med återföringav
nedskrivningar på5,2 Mkr avseende tre fastigheter därde bokfördavärdenaberäknatsunderstiga aktuellt marknadsvärde.Det kan
jämförasmed förraåretdåStiftelsen iställethade nedskrivningar på6,95 Mkr. Det sammanlagda övervärdetförhela beståndet,
efter ovan nämndåterföringav nedskrivning, uppgick vid årsskiftettill 541 Mkr. En nedskrivning av innehavet i intressebolaget
Kommunikationsoperatöri Boden AB har påverkatresultatet negativt med 1,8 Mkr.

Den generella höjningenav bostadshyrorna med 0,5 procent frånoch med januari 2016 utgjorde en intäktsökningmed 0,6 Mkr.
Övrigintäktförändringärhuvudsakligen hänförligtill förändringari lokal- och bilplatsuthyrningen.

Satsningarna påunderhålloch reparationer ligger påsamma nivåsom 2015 och motsvarar ca 218 kr/kvm. Nivånärdock otillräcklig
i ett långsiktigtperspektiv.

Finansnettot sjönkmed 2,8 Mkr till 8,4 Mkr (11 ,2) vilket återspeglarde sjunkande marknadsräntorna. Den genomsnittliga kostnaden
förlånatkapital under åretuppgick till 2,26 procent (3,01).

Kassaflöde
Det operativa kassaflödet, resultat efter finansnetto med återläggningav av- och nedskrivningar, uppgick till 1 9,6 Mkr (13,2).

Investeringar
Under årethar investerats för9,6 Mkr (7,5). Merparten av utgifterna ärhänförligatilltill förbättringari fastighetsbeståndet.

Likviditet och soliditet
Det synliga egna kapitalet uppgick vid årsskiftettill 125 Mkr(118), vilket innebaren soliditet på23,2 procent (22,5). Den finansiella
nettoskulden minskade med 15 Mkr och uppgick till 328 Mkr (343). De likvida medlen uppgick vid årsskiftettill 43 Mkr (28).

Påbalansdagen var den genomsnittliga räntan i låneportföljen1,94 procent inklusive effekter av swapkontrakt medan den
genomsnittliga räntelöptidenvar 2,3 år.

Fastigheternas verkliga värden
Marknadsvärdetpåstiftelsens fastigheter har beräknatstill 1 016 Mkr vid värderingstidpunktdecember 2016. Övervärdetför
beståndetberäknastill 541 Mkr. Värderingenärgjord med hjälpav en avkastningsbaserad metod därframtida driftnetton, större
underhållsbehovsamt restvärdetvid kalkylperiodens slut bedömsförvarje fastighet. Förhämtningav generell marknadsdata och
kalkylering har marknadsverktyget Datscha använts. Förvalidering av värderingenhar oberoende fastighetsvärderareanlitats.
Marknadsvärderingen har resulterat i återföringav nedskrivning påfastigheterna Asken 21 med 2.4 Mkr, Oxeln 5 med 1,6 Mkr och
Oxeln6med 1,2Mkr.

Organisation och personal
Under årethar ett flertal utbildningstillfällenhållits.Fokus har främstvarit påatt ökapersonalens kunskaper och färdigheterrörande
fastighetssystemet. Men ävenkring fakturahantering, lönerapporteringoch nyckelhantering.Teamutvecklingsinsatser har genomförts
förledningsgrupp samt bovärdsgruppen.

Total sjukfrånvaronunder åretvar 2,9% (2,2%), långtidsfrånvaronvar 0% (0%).
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Flerårsöversikt* 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning(tkr) 130593 125523 123071 120075 115619
Resultat efter finansiella poster (tkr) 10896 -7617 -4572 -6254 10435
Rörelsemarginal(%) 16,0% 2,6% 6,5% 5,8% 21,1%
Avkastning påeget kapital (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Balansomslutning (tkr) 539192 524851 543186 575090 578860
Soliditet (%) 23,2% 22,5% 22,9% 22,3% 25,3%
Antal anställda 23 22 21 20 18

* Jämförelsetalenförår2012 har inte räknatsom enligt K3.

Förändringi eget kapital

Ingåendebalans 2016-01-01

Överföringresultat föregåendeår
Arets resultat

Grundfond Reservfond Dispositions- Arets resultat
fond

5 088 433 29 721 872 89 448 043 -5 984 132

-5984132
o

5984132
6944312

Totalt

118274216

o
6944312

Utgåendebalans 2016-12-31 5 088 433 29 721 872 83 463 911 6944312 125218528

Åretsresultat
Stiftelsen redovisar ett överskottpå6 944 312 kronor samt ett balanserat överskottfråntidigare årpå83 463 91 1 kronor.

Styrelsen behandlar åretsvinst genom att avsätta6 944 312 kronor till dispositionsfonden. Det totala överskottetsom balanseras i
ny räkningblir 90 408 223 kronor.

Resultatet av Stiftelsens verksamhet framgårav efterföljanderesultat- och balansräkningarmed noter.

»fl

4 (18)



Stiftelsen Bodenbo
898500-0622

Resultaträkning

Not
2016-01-01

-2016-12-31
2015-01-01

-2015-12-31

Hyresintäkter
Övrigarörelseintäkter

Rörelsenskostnader
Underhålloch reparationer
Driftskostnader
Personalkostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övrigarörelsekostnader

127314339
3 278 667

122994206
2 528 466

130593006 125522672

-31 407 655
-48 833 941
-18051 834

-2 233 858

-8715630
-406 659

-31 368 467
-49 467 973
-18167315

-2 081 693

-20865166
-349 733

Rörelseresultat

Resultat frånfinansiella poster
Resultat frånövrigavärdepapperoch fordringar
som äranläggningstillgångar
Övrigaränteintäkteroch liknande resultatposter
Räntekostnaderoch liknande resultatposter

-109649577 -122300347
20 943 429

-1 709 659
64600

-8 402 373

3 222 325

127885
203 748

-11 171159
-10047432 -10839526

Resultat efter finansiella poster

Skatt pååretsresultat

10895997

-3 951 685

-7617201

1 633 069
Åretsresultat 6944312 -5984132
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Balansräkning
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Byggnadsinventarier
Pågåendeprojekt

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristigafordringar

9
10
11

12, 13
14

2016-12-31 2015-12-31

488511 101
o

802 120
593711

2574122

490 352 028
o

944 330
596 845
389 822

492 481 054 492 283 025

100000
1

40000

100000
1 800 000

40000
140 001 1 940 000

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Material- och bränslelager^

492 621 055 494 223 025

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övrigafordringar
Förutbetaldakostnader och upplupna intäkter 15

o

672 973
o
o

190071
2 645 503

141 722
141 722

657 833
o
o

395 942
847 065

3 508 547 1 900 840

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMIV1A TILLGÅNGAR

18 43062040 28585814
46 570 587

539191 642

30 628 376

524 851 401

^
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Balansräkning
Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Grundfond
Reservfond

5 088 433
29 721 872

5 088 433
29 721 872

34810305 34810305
Fritt eget kapital
Dispositionsfond
Arets resultat

83 463 911
6944312

89 448 043
-5984132

Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

90408223 83463911
125218528 118274216

16
13718408 9 766 290
13718408 9 766 290

Långfristigaskulder
Skulder till kreditinstitut

17,20
371 000 000 370 524 000
371 000 000 370 524 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övrigaskulder
Upplupna kostnader och förutbetaldaintäkter 19

o
10640273

51 562
296 575

2919438
15346858

728 000
7 501 599

61 562
3378

2 733 689
15258667

29 254 706 26 286 895

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 539191642 524851401

w
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Kassaflödesanalys
2016-01-01

-2016-12-31

Den löpandeverksamheten
Rörelseresultat
Justeringar förposter som inte ingåri kassaflödetm.m.

Avskrivningar och nedskrivningar
Vinst vid försäljningav anläggningstillgångar
Förlustvid utrangering av anläggningstillgångar

20 943 429

8715630
-435 500
406 659

2015-01-01
-2015-12-31

3 222 325

20865166
-39 500
349 733

29630218 24397724

Erhållenränta
Erlagd ränta
Återbetaldskatt

154940
-8 402 373

433
Kassaflödefrånden löpandeverksamheten
föreförändringarav rörelsekapital

Förändringari rörelsekapital
Förändringav varulager
Förändringav rörelsefordringar
Förändringav rörelseskulder

141 722
-1 607 707
3695810

331 633
-11 171159

o
21383218 13558198

14179
11 420 590

392 703
Kassaflödefrånden löpandeverksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärvav materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflödefråninvesteringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån

23613043 25385670

-9620317
735 500

-8 884 817

-7 581 202
39500

-7 541 702

-252000 -11110000

Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten

Åretskassaflöde
Likvida medel vid åretsbörjan
Likvida medel vid åretsslut

-252000 -11110000

14476226
28 585 814
43 062 040

6 733 968
21 851 846
28585814
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmännaredovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Bedömningaroch uppskattningar
Följandeav styrelsens bedömningarhar en betydande effekt påredovisade belopp i årsredovisningen:

Koncernredovisning
Företagetärett moderföretagmed dotterbolag, se not 12 men upprättaringen koncernredovisning med hänvisningtill
undantagsregeln i årsredovisningslagen7 kap. 5 §.Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet och anses däförvara av ringa
betydelse med hänsyntill årsredovisningslagenskrav pårättvisandebild. Av åretstotal inköpoch försäljningutgör0% (f å0%)
transaktioner med dotterbolag.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebäratt företaget redovisar inkomsten till
nominellt värde(fakturabelopp) om företagetfårersättningi likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görsförlämnaderabatter.

Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det ärsannolikt att företaget kommer att fåde ekonomiska
fördelarsom ärförknippademed transaktionen och närinkomsten kan beräknaspåett tillförlitligtsätt.

Räntaredovisas som intäktenligt den s.k. effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas som intäktnärföretagetsrätttill betalning ärsäkerställd.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderasutifrånanskaffningsvärdet. Se vidare beskrivning förrespektive grupp av finansiella instrument.

Redovisning av leasingavtal
l förekommande fall redovisar företagetsamtliga leasingavtal, såvälfinansiella som operationella, som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärtöverleasingperioden.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångarredovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriterieträknas in i tillgångensredovisade värde. Utgifter för
löpandeunderhålloch reparationer redovisas som kostnader närde uppkommer.

Materiella anläggningstillgångarhar delats upp påbetydande komponenter närkomponenterna har väsentligtolika nyttjandeperioder

Avskrivningsbart belopp utgörsav anskaffningsvärde. Avskrivning sker linjärtöverden förväntadenyttjandeperioden.
w
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Följandeavskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

Stomme
Stomkompletteringar/innerväggar
Yttertak
Fasad
Fönster
Hiss
Värme/Sanitet
Ventilation
Styr och övervakning
El
Restpost 15 år
Restpost 30 år

Garageflytt (ingåri not "Byggnader")

Kretsloppsstugor (ingåri not "Byggnader")

Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Byggnadsinventarier

80-100ar
30-80 år
30-50 år
40-80 år
20-50 år

30 år
50 år
25 år

10-15ar
40 år
15 år
30 år
25 år
10 år
20 år

5 är
3-5ar
15 år

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärdepå balansdagen. Med
nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda
värderingsmetodeninnebäratt eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Skatt
Skatt påårets resultat i resultaträkningen bestårav aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt ärinkomstskatt förinnevarande
räkenskapsårsom avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårsinkomstskatt som ännu inte har
redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsårtill följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas föralla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte förtemporära skillnader som härrörfrån
första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas föravdragsgilla temporäraskillnader och förmöjligheten att i
framtiden användaskattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras påhur det redovisade värdetförmotsvarande tillgång
eller skuld förväntasåtervinnas respektive regleras. Beloppen baseras påde skattesatser och skatteregler som ärbeslutade före
balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfällettill upplupet
anskaffningsvärde. Övrigaskulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övrigatillgångar
redovisas till anskaffningsvärdeom inget annat anges ovan.

Not 2 Arvode till revisorer

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöverrevisionsuppdraget
Andra uppdrag

2016

278 941
o

9188

2015

299 398
98626
31 293

288 129 429317

ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Övrigatjänster 68500

68500
47500
47500

^)
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Not 3 Anställdaoch personalkostnader

Medelantalet anställda

Män
Kvinnor

2016
14

9
23

2015
13
9

22

Löneroch andra ersättningar

Styrelse och verkställandedirektör
Övrigaanställda

2016

1 352 193
9 808 485

2015

1 239 273
10376308

11160678 11615581

Pensions- och övrigasociala kostnader

Pensionskostnader förstyrelse och verkställandedirektör
Pensionskostnader förövrigaanställda

ivriga sociala kostnader enligt lag och avtal

359411
1 990 964
4 042 263

364 333
1 381 651
4 331 454

Könsfördelningbland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen
Andel mäni styrelsen
Andel kvinnor bland övrigaledande
befattningshavare
Andel mänbland övrigaledande
befattningshavare

VD-uppdraget

6 392 638

0%
100%

0%

100%

6 077 438

0%
100%

0%

100%

Verkställandedirektöri Stiftelsen Bodenbo har en uppsägningstidfrånföretagetssida på9 månader.Avgångsvederlagmotsvarande
6 månadslönerutgårdärefter.Vid VD:s egen uppsägninggälleren uppsägningstidpå6 månader.

Not 4 Övrigaränteintäkteroch liknande resultatposter

Ränteintäkterfrånkoncernföretag
Övrigaränteintäkter

resultat vid avyttringar

2016
o

64600
o

Not 5 Räntekostnaderoch liknande resultatposter

Övrigaräntekostnader

64600

2016
8 402 373

2015
150411

51 265
2072

203 748

2015
11 171159

8402373 11171159

^
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Not 6 Skatt påårets resultat

Justering avseende tidigare år
Förändringav uppskjuten skatt avseende temporäraskillnader
Förändringav uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag

2016
433

-2590170
-1 361 948

2015
o

1 186843
446 226

Summa redovisad skatt -3 951 685 1 633 069

Redovisat resultat föreskatt
Skatt påredovisat resultat enligt
gällandeskattesats (22 %):
Skatteeffekt av:

Bokföringsmässigaavskrivningar påbyggnader
Ej avdragsgill nedskrivning
Övrigaej avdragsgilla kostnader
Förändringunderskottsavdrag
Skattemässigaavskrivningar påbyggnader
Ej skattepliktig återföringav nedskrivning påbyggnader
Ej skattepliktiga intäkter

10895997

2397 119

2 902 549
395 999
30724

-1 361 943
-3 222 354
-1 141 801

-293

-7617201

-1 675 784

2916417
1 529 440

-1 316
447716

-3216205

-268
Redovisad skatt O O

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Vad avser förändringenav uppskjuten skatteskuld, se not 18 Avsättningar
Uppskjuten skatt avseende temporäraskillnader ärhänförligtill skillnad mellan bokförtvärdeoch skattemässigtvärdepåbyggnader
och mark. Skillnaden uppgårtill totalt 70 093 807 kronor (f å58 320 308 kronor).
Outnyttjat underskottsavdrag uppgårtill totalt 7 737 407 kronor (f å13 928 081 kronor).

??0
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Not 7 Byggnader och mark

Byggnader

Ingåendeanskaffningsvärden
Åretsanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

Ingåendeavskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Åretsavskrivningar
Utgåendeackumulerade
avskrivningar

Ingåendenedskrivningar
Arets återföringav tidigare nedskrivning
Arets nedskrivningar
Utgåendeackumulerade
nedskrivningar

2016-12-31 2015-12-31

722720624 717145517
6914866 6447729
-440 344 -872 622

729195146 722720624

-236977176 -224243623
33 685 522 889

-13193411 -13256442
-250136902 -236977176

-46 087 248
5190000

o

-39135248
o

-6 952 000
-40 897 248 -46 087 248

Utgåenderedovisat värdebyggnader 438160996 439656200

Mark

Ingåendeanskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar

2016-12-31 2015-12-31

51 111 377
o

-300 000

51 065 473
45904

o
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

Ingåendenedskrivningar
Utgåendeackumulerade
nedskrivningar

Utgåenderedovisat värdemark

50811377 51111377

-1 256 088 -1 256 088
-1 256 088 -1 256 088

49 555 289 49 855 289

Markanläggningar

Ingåendeanskaffningsvärden
Åretsanskaffningar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

Ingåendeavskrivningar
Åretsavskrivningar
Utgåendeackumulerade
nedskrivningar

Utgåenderedovisat värdemarkanläggningar

2016-12-31 2015-12-31

2 424 287
o

2 424 287

-1 583 748
-45 723

-1 629 471

2073913
350 374

2 424 287

-1 538 024
-45 724

-1 583 748

794816 840539

Utgåenderedovisat värdebyggnader och mark 488511 101 490352028
nn
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Uppgifter om fön/altningsfastigheter

Redovisat värde
Verkligt värde

Beräkningav verkligt värde
Verkliga värdetbaseras till 100 % påvärderingarav utomståendeoberoende värderingsman
med erkändakvalifikationer och med aktuella kunskaper i värderingav fastigheter av den typ
och med de lägensom äraktuella.

2016-12-31 2015-12-31

475 049 000 476 607 877
1015585000 913200000

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingåendeanskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

Ingåendeavskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgåendeackumulerade
avskrivningar

2016-12-31 2015-12-31
224564 290132

O -65 568
224 564

-224 564
o

-224 564

224 564

-290132
65568

-224 564

Utgåenderedovisat värde

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

Ingåendeanskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

Ingåendeavskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Åretsavskrivningar
Utgåendeackumulerade
avskrivningar

2016-12-31
14360088

440 104
-163585

-13415758
163585

-582 314

2015-12-31
15515358

203 283
-1 358 553

14636607 14360088

-14206806
1 358 553
-567 505

-13834487 -13415758

Utgåenderedovisat värde

Not 10 Byggnadsinventarier

Ingåendeanskaffningsvärden
Åretsanskaffningar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

Ingåendeavskrivningar
Åretsavskrivningar

802 120

Utgåendeackumulerade
avskrivningar

716994

-55 593
-67 690

-123283

944 330

2016-12-31 2015-12-31
652438 181453

64 556 470 985
652 438

-12097
-43 496
-55 593

Utgåenderedovisat värde 593711 596 845

nn
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Not 11 Pågåendeprojekt

Ingåendevärden
Under åretnedlagda kostnader
Omklassificeringar

2016-12-31 2015-12-31
389 822 326 894

9739428 5638132
-7555128 -5575204

Utgåenderedovisat värde 2574122 389 822

Not 12 Andelar i intresseföretag

Ingåendeanskaffningsvärden
Arets nedskrivning
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

2016-12-31 2015-12-31
1 800 000 1 800 000

-1 799 999 0
1 1 800 000

Utgåenderedovisat värde 1 800 000

Not 13 Specifikation av andelar i intresseföretag

Namn

Kommunikationsoperatöri Boden AB

Antal andelar

20000

Kapital-
andel

40%

Rösträtts-
andel

40%

Org.nr. Säte

Bokfört
värde

1

Kommunikationsoperatöri Boden AB 556817-2752 Boden

1

Eget
kapital

1 809 082

Intäktsförd
utdelning

o

567 234

*Eget kapital samt Åretsresultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel. Redovisade belopp härrörfrånfastställdårserdovisning
avseende räkenskapsåret2015.

l Eget kapital ingår78 % av obeskattade reserver
Med Åretsresultat avses resultat efter finansiella poster

po
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Not 14 Andra långfristigafordringar

Ingåendeanskaffningsvärden
Utgåenderedovisat värde

2016-12-31
40000
40000

2015-12.31
40000
40000

Not 15 Förutbetaldakostnader och upplupna intäkter

Förutbetaldatomträttsavgälder
Förutbetaldaavgifter kabel-tv
Förutbetaldaförsäkringspremier
Övrigaförutbetaldakostnader

2016-12-31
346 226

1 523 752
65899

709 627

2015-12-31
344 462

o
5340

497 263
2 645 504 847 065

Not 16 Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid åretsingång

Arets avsättningar
Under åretåterfördabelopp

2016-12-31 2015-12-31

9 766 290
3952 118

o
13718408

11 399 359
o

-1 633 069
9 766 290

Se ävennot 6 Skatt pååretsresultat.

Not 17 Långfristigaskulder

Förfallermellan 2 och 5 årefter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

2016-12-31 2015-12-31

331 000 000 370 524 000
331 000 000 370 524 000

Förfallersenare än5 ärefter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut 40 000 000

40 000 000

rf>
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Not 18 Checkräkningskredit

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

2016-12-31
30 000 000

o

2015-12-31
13200000

o

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetaldaintäkter

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Förutbetaldahyresintäkter
Övrigaupplupna kostnader/förutbetaldaintäkter

2016-12-31
o

995 707
312851
343 551

9 648 404
4 046 346

2015-12-31
1 350 000
1 152092

781 138
744 847

9191 656
2 038 934

15346859 15258667

Not 20 Ställdasäkerheter

Säkerheterställdaföregna skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar

2016-12-31 2015-12-31

O 101055800
Summa ställdasäkerheter 101 055800

Not 21 Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelseenligt 21 §Fastigos stadgar motsvarande
tvåprocent av lönesummanförår2015

2016-12-31
201 898

2015-12-31
182819

201 898 182819

Not 22 Upplysningar om finansiella instrument
Säkringsredovisning- säkringav ränterisk
Stiftelsen säkrarsig mot ränterisk, d v s att finansieringskostnaderna ökarp g a stigande marknadsräntor,genom nyttjandet av
ränteswapar. Den nominella nettovolymen ränteswaparska inte överstigaaktuell lånevolymsom löpermed rörligränta.
Påbalansdagen uppgårnominell nettovolym ränteswapartill 220 000 000 kronor och lånevolymmed rörligräntauppgårtill
225 000 000 kronor. Ränteswaparnasverkliga värdepåbalansdagen uppgårtill -4 808 795 kronor.
Det verkliga värdetförränteswapparbaseras påförmedlandekreditinstituts värdering.

Not 23 Utsikter för2017
Efterfråganpåbostäderi kommunen bedömsöka, i synnerhet förmindre lägenheter.Marknadsrisken bedömssom liten de
kommande åren. Resultatet efter finansnetto för2017 beräknastill 2,9 Mkr och kassaflödettill 20 Mkr. Kassaflödetbedömsinte
täcka2017 årsinvesteringar men Stiftelsens ansamlade likvida medel täcker2017 årsplanerade investeringar.

Förhandlingarom 2017 årshyror resulterade i en höjningmed 0,9% frånoch med 1 januari. Detta motsvarar en intäktsökningpåca
1 Mkrvid bibehållenvakansgrad. Underhållsåtgärdernaärfortsatt högtprioriterade som en följdav beståndetsålderssammansättnini
Totalt beräknasStiftelsen lägganer 40 Mkr eller 277 kr/kvm i underhålloch förbättringsinvesteringar.

Styrelsen bedömeratt verksamheten långsiktigtärunderbalanserad med hänsyntill ökatunderhållsbehovoch förväntad
normalisering av räntekostnaderna. Underbalanseringen uppskattas kunna mötasav ökadproduktivitet, lägrevakanser och
effektivare hyressättning.

Not 24 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Justerat eget kapital
Eget kapital med tilläggförobeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

w
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Building a better
working world

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen BodenBo, org.nr 898500-0622

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen förStiftelsen
BodenBo förräkenskapsåret2016.

Enligt min uppfattning har årsredovisningenupprättatsi enlig-
het med årsredovisningslagenoch ger en i alla väsentligaavse-
enden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflödeföråretenligt årsredovisningslagen.

Grund föriittalaf.fjer'

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 äroberoende i förhållandetill stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigtfullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtatärtillräckliga
och ändamålsenligasom grund förmina uttalanden.

3?!-'?(?<sens ansvar

Det ärstyrelsen som har ansvaret föratt årsredovisningen
upprättasoch att den ger en rättvisandebild enligt ärsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även förden interna kontroll
som de bedömerärnödvändigföratt upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror påoegentligheter eller päfel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmågaatt fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, närsåärtillämpligt,om förhållandensom
kan påverka förmåganatt fortsätta verksamheten och att
användaantagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göranägotav detta.

Reyisoms ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
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 säkerhetären hög grad av säkerhet, men
äringen garanti föratt en revision som utförsenligt 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 för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

" identifierar och bedömerjag riskerna förväsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror pä
oegentligheter eller päfel, utformar och utförgransknings-
åtgärderbland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som ärtillräckliga och ändamålsenligaför
att utgöraen grund förmina uttalanden. Risken föratt inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter ärhögreänfören väsentligfelaktighet som beror
pä fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättandeav intern kontroll.

" skaffar jag mig en förståelseav den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse förmin revision föratt
utforma granskningsätgärdersom ärlämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

" utvärderarjag lämpligheteni de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörandeupplysningar.

" drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ-
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandetav års-
redovisningen. Jag drar ocksåen slutsats, med grund i de
inhämtaderevisionsbevisen, om det finns någonväsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållandensom kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
förmågaatt fortsätta verksamheten. Om jag drar slut-
satsen att det finns en väsentligosäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar ärotill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras päde revisionsbevis som inhämtasfram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållandengöra att en stiftelse inte
längrekan fortsättaverksamheten.

" utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelsernapå ett sättsom
ger en rättvisandebild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten förden.
Jag måste ocksä informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däriblandde betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

Wi
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Rapport om andra krav enligt lagar och anära
författningar

Uttalantie

Utövermin revision av årsredovisningenharjag ävenutförten
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen BodenBo för
räkenskapsåret2016.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandeteller ärsredovis-
ningslagen.

Jag har utförtrevisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag äroberoende i förhållandetill stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigtfullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtatärtillräckliga
och ändamålsenligasom grund förmitt uttalande.

atyre'sc;

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansi'.i

Mitt målbeträffanderevisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande, äratt inhämta revisionsbevis föratt med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i någotväsentligtavseende:

" företagitnågonåtgärdeller gjort sig skyldig till någonför-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skälförentledigande.

" pä något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandeteller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhetären höggrad av säkerhet, men ingen garanti
föratt en revision som utförsenligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärdereller försummelser som
kan föranledaersättningsskyldighetmot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använderjag professionellt omdömeoch har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst pä revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsätgärdersom
utförsbaseras påmin professionella bedömningmed utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar

granskningen påsådana åtgärder,områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärderoch andra förhållandensom är
relevanta förmitt uttalande.

Boden 2017-02-23
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Mikael Boström
Auktoriserad revisor
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