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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställandedirektörenförStiftelsen Bodenbo (org.nr 898500-0622) lämnarhärmedårsredovisningförverksamheten
2014. 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. Kommunfullmäktige i
Boden utser, i enlighet med stadgarna, stiftelsens styrelse. Frånoch med 2015-01-01 tillträderny styrelse, som tillika påtecknar
årsredovisningen.

Fastighetsbeståndet
Huvudelen av Stiftelsens fastigheter, över90 procent, ärbelägnai Bodens tätortmedan övrigafinns i Sävastoch Härads.Antalet
lägenheteruppgick till 2025 (2021 ). Vid årsskiftet pågickproduktion av 6 nya lägenhetergenom ombyggnad av en f d lokal i Sävast.

Viktiga händelserunder året
2014 har präglats av flera extraordinäraomständigheter,vilket belyses nedan, med efterföljande politisk och medial
uppmärksamhet, som ocksåstarkt präglatstyrelsens och ledningens arbete.
Under hösten2013 uppdagades oklarheter relaterade till en fastighetshetsförsäljningår2007 dåstiftelsen avyttrade sina
äldreboenden. Med anledning häravinlämnadestiftelsen i mars 2014 en polisanmälan. Som ytterligare konsekvens av ärendet
gjordes en partiell ombildning av styrelsens sammansättningoch arbetsmetoder.
l samband med granskningen av ovan nämndfastighetsaffärkom till dåvarandestyrelsens kännedomförekomstenav tvåavtal
mellan stiftelsen och socialförvaltningen i Bodens kommun, därstiftelsen ersatt kommunen förallmännasociala åtaganden.
Betalningarna 2014 förde tvåavtalen, tecknade 2003 respektive 2008, uppgårtill 393 Tkr respektive 1 568 Tkr. Eftersom avtalen
enligt den dåsittande styrelsens mening avser allmännakommunala åtagandenenligt socialtjänstlagen, och därmed riskerar att
betraktas som otillåtnavärdeöverföringar,
har styrelsen under 2014 i skrivelse till kommunen hävdatatt avtalen ärogiltiga och att
stiftelsen därmed inte kommer att fortsättaöverföringarna.Styrelsen har ocksåkrävtåterbetalningav samtliga betalningar, totalt ca
18 Mkr. Vid tidpunkten förbokslutets upprättande hade kommunen inte besvarat framställningen. Som konsekvens av bl a insikten
av de ogiltiga överföringarna,har stiftelsen ingett självrättelsetill Skatteverket av äldreinkomstdeklarationer, eftersom
överföringarnaföljaktligeninte torde vara avdragsgilla. Upptaxeringen ryms inom ackumulerade underskottsavdrag och fårdärför
ingen omedelbar likviditetseffekt.
Föratt fåytterligare vägledningrörandeovan nämndaöverföringarsamt stiftelsens ställningvisavi stiftaren (kommunen) i övrigthar
styrelsen under 2014 ingivit en skrivelse till Tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län. l sitt svar påskrivelsen har
Länsstyrelsen angett att inget jävsförhållande
föreliggermellan stiftelsens styrelse och Bodens Kommun enbart påden grund att
ledamöterna utses av Bodens kommunfullmäktige.Angåendeavtalen så påpekarLänsstyrelsen att stiftelsen kan ingåcivilrättsliga
avtal med andra aktörer. Dessa avtal ärjust civilrättsligaoch omfattas inte av Länsstyrelsenstillsyn såtillvidaatt de inte strider mot
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
l december 2014 beslutade kommunfullmäktige i Boden att höjaavgifterna förde lånsom kommunen gåtti borgen för(31 1 Mkr) från
0,3 till 0,55 procent vilket motsvarar 778 Tkr. Stiftelsen har ävenfakturerats en retroaktiv avgift på778 tkr för2014. Fakturan och
beslutet om höjningen har avvisats med hänvisningtill att överenskommen avgift, 0,3 procent per årav lånebeloppetvid var tid,
gällerförbefintliga lånslöptider, följdaktligen har 2014 årsresultat inte belastats med den retroaktiva debiteringen. Enligt lag skall
borgensavgiftens storlek ocksåvara marknadsmässig. Det har inkommit en kreditfaktura avseende det mindre socialavtalet förår
2014 med förbehållföraccept påförhöjdborgensavgift, vilken dåvarandestyrelse har avvisat och därförhar inte kreditfakturan
bokats in i 2014 årsredovisning.

Marknad
Efterfrågan på bostäderi kommunen har fortsatt att ökaunder året. Framföralltärefterfrågan på mindre lägenheterbetydligt större
äntillgången. Omsvängningen har skett relativt snabbt. Såsent som början på2013 uppgick antalet vakanta lägenheterhos
Bodenbo till ca 150 (ca 7,4 procent). Vid årsskiftetuppgick vakanserna till 31 (ca 1,5 procent) men huvuddelen av lägenheternavar
antingen under renovering, reserverade förombyggnad eller uthyrda till senare inflyttning.
Styrelsen har under 2014 förnyatuthyrningspolicyn och tydliggjort systemet förförmedlingav lägenheter.

Stora insatser föratt skapa nya lägenheterur beståndet
Till följdav den ökadebostadsefterfrågan har stiftelsen under åretvidtagit omfattande planeringsåtgärderföratt tillskapa nya
lägenheterpå marknaden genom att utnyttja beståndetbättre: upprustning av nerslitna vakanta lägenheter, ombyggnad av lokaler till
lägenheter, uppdelning av stora lägenhetertill mindre samt avveckling av lokalhyreskontrakt som egentligen avser lägenheter. De
sammanlagda åtgärdernaomfattar 70-80 nya lägenheter på marknaden, de flesta torde bli inflyttningsklara inom 18 månader.
Åtgärdernahar god lönsamhetoch de nya lägenheterna har, till skillnad från nyproduktionen, rimliga hyresnivåer.
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Föratt skapa handlingsberedskap förframtiden, har under åretidentifierats ett antal mindre projekt i centrum som kan ha potential
förnyproduktion, l rådandemarknadsläge, höga produktionskostnader och begränsadbetalningsförmåga,synes utsikterna föratt i
närtidnålönsamhetsom begränsade.

Stort behov av ökatunderhålloch förbättring
Fastighetsbeståndetärrelativt gammalt i jämförelsemed övrigaallmännyttiga bostadsföretag. Medelfärdigställandeåret
är1975, 40
år, och inga nya bostäderhar byggts de senaste 20 åren. De senaste tvåårens nivåförunderhålloch reparationer, runt 150-180
kr/kvm, har visserligen ökatjämförtmed tidigare år,men ärklart otillräcklig i ett långsiktigtperspektiv. Nivån ligger närmre 100 kr per
kvm (ca 15 Mkr) under genomsnittet förSABO-företagen som har ett yngre beståndänBodenbo. Styrelsen har därförunder 2014
beslutat om en grundlig analys av behoven och förberettförkraftig ökningav insatserna 2015 och framåt.

Social affärsutveckling
Stiftelsen har ett välfungerande samarbete med såvälsocialförvaltningen i kommunen som med Migrationsverket som hyr ca 150
lägenheter. Stiftelsen har under åretvidareutvecklat samarbetet med bland annat ABF rörandeboskola (Klondyke) och olika
sysselsättningsprojekt (miljövärdarmm) med mycket goda resultat. Organisationen har under åretförstärktsgenom anställandetav
en trygghetsvärd med uppgift att stärkarelationerna med hyresgästerna.

Rörelseresultat
Stiftelsen redovisar frånoch med 2014 i enlighet med det såkallade KS-regelverket. Den störstaförändringendärvid ärdels
övergångtill komponentavskrivning och den därmedsammanhängandeaktiveringen av störreunderhållsåtgärder
som tidigare
kostnadsfördes. Komponentavskrivning innebäratt fastighernas bokfördavärdenäruppdelade i betydande komponenter och skrivs
av pårespektive komponents ekonomiska livslängd. Påverkan på2014 årsingåendebalans framgårav upplysningar under rubriken
"Tilläggsupplysningar".
Stiftelsen har inte tidigare årredovisat uppskjuten skatteskuld/-fordran. l 2014 årsräkenskaperkorrigeras detta och tidigare års
ackumulerade uppskjutna skatteskuld har minskat fritt eget kapital med 1 1,6 Mkr. Arets förändring,0,2 Mkr, redovisas i
resultaträkningen.
Hyresintäkterna ökademed 4,4 Mkr varav 2,3 Mkr utgjorde generell höjningav bostadshyrorna med 2,03 procent frånoch med
ärhuvudsakligen hänförligtill förändringari lokal- och
januari 2014 samt 1,5 Mkr minskade bostadsvakanser. Övrigintäktförändring
bilplatsuthyrningen.
Satsningarna påunderhålloch reparationer ökademed 11 procent till 26,2 Mkr (23,6) vilket motsvarar ca 180 kr/kvm. Nivånärdock
klart otillräcklig i ett långsiktigt perspektiv.
Driftkostnadsnivån, därreparationer och underhållej ingår, har varit relativt hög, runt 475 kr per kvm. Nivån har påverkats av
omkostnader relaterade till granskningar mm samt de inledningsvis omnämndatransfereringarna till kommunens socialförvaltning
(ca 2,0 Mkr). Kostnaderna förel och fjärrvärmehar åandra sidan varit lägreännormalt.
Finansnettot sjönkmed 1,5 Mkr till 12,6 Mkr (13,9) vilket återspeglarde sjunkande marknadsräntorna. Den genomsnittliga
räntekostnaden under åretuppgick till 3,25 procent (3,36).

Kassaflöde
Til] följdav ökadamortering under årethar likvida medel minskat vilket påverkar kassaflödetnegativt.
Det operativa kassaflödet, resultat efter finansnetto med återläggningav av- och nedskrivningar, uppgick till 15,4 Mkr (19,3).

Investeringar
Under årethar investerats för5,7 Mkr (1, 6). Merparten av utgifterna ärhänförligatill förbättringari fastighetsbeståndet. Av utgifterna
avser 0,9 Mkr sådanaunderhållsåtgärder
som skulle kostnadsförtsi tidigare regelverk förredovisning.

Likviditet och soliditet
Det synliga egna kapitalet uppgick vid årsskiftettill 124 Mkr (129), vilket innebären soliditet på23 procent (22). l slutet av 2014
amorterades ett lån på30 Mkr, vilket bl a påverade den finansiella nettoskulden och likvida medel. Den finansiella nettoskulden
minskade med 14 Mkr och uppgick till 361 Mkr (375). De likvida medlen uppgick vid årsskiftettill 22 Mkr (38).
Påbalansdagen var den genomsnittliga räntan i låneportföljen3,33 procent inklusive effekter av swapkontrakt medan den
genomsnittliga räntelöptidenvar 2,6 år.
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Finanspolicy
Styrelsen har under åretgjort en översynav finanspolicyn och bland annat tydliggjort regler förlikviditetsberedskap, ränteriskeroch
kapitalrisker. Låneportföljenhar under höstenanpassats till den nya policyn.

Fastigheternas verkliga värden
Marknadsvärdetpåstiftelsens fastigheter har beräknatstill 883 Mkr vid värderingstidpunktjanuari 2015. Övervärdet
förbeståndet
beräknastill 394 Mkr. Värderingenärgjord med hjälpav en avkastningsbaserad metod därframtida driftnetton, större
underhållsbehovsamt restvärdetvid kalkylperiodens slut bedömsförvarje fastighet. Förhämtningav generella marknadsdata och
kalkylering har marknadsverktyget Datcha använts. Förvalidering av värderingen har oberoende fastighetsvärderare anlitats.
Marknadsvärderingen har resulterat i nedskrivning av fastigheterna Asken 21 med 0,2 miljoner kronor, Oxeln 5 med 2,3 miljoner
kronor samt Oxeln 6 med 3,2 miljoner kronor.

Organisation och personal

Sofi Bergdahl har varit tillförordnadVD förStiftelsen sedan oktober 2013. l mars 2014 utsågshon till ordinarie VD. Sofi fick barn i
april och under perioden april-december 2014 tjänstgjordeHaqvin Svensson som tillförordnadVD.

Utsikter för2015
Efterfrågan på bostäderi kommunen bedömsöka, i synnerhet förmindre lägenheteroch boenden förseniorer. Marknadsrisken
bedömssom liten de kommande åren. Resultatet efter finansnetto för2015 beräknastill 1 Mkr och kassaflödettill 15 Mkr.
Kassaflödetbedömstäcka2015 årsinvesteringar som beräknasuppgåtill samma belopp.
Förhandlingarom 2015 årshyror resulterade i en hyreshöjning med 0,95 procent plus 3 kr/kvm frånoch med 1 mars. Vilket
motsvarar en intäktsökningpåca 1,3 Mkr vid bibehållenvakansgrad. Underhållsåtgärderna
höjs2015 med drygt 20 procent jämfört
med 2014 vilket speglar beståndetsålderssammansättning.Totalt beräknarstiftelsen lägganer 40 Mkr eller 270 kr/kvm i underhåll
och förbättringsinvesteringar.Trots den ökadenivånåterstårca 7 Mkr eller 40-50 kr/kvm föratt nåupp till vedertagna nyckeltal för
branschen.
Under åretplaneras ombyggnad och upprustning av kv Pilen påbörjas.Under förstahalvåret2015 beräknasombyggnad till fyra nya
smålägenheterstarta i kv Asken. Ytterligare upprustnings- och ombyggnadsprojekt äri planeringsstadiet. Teknisk analys av status
mm fördet centralt belägnakv Narcissen, som ärkraftigt nerslitet, pågåroch styrelsen beräknaratt under 2015 kunna besluta om
kvarterets framtid.
Styrelsen bedömeratt verksamheten långsiktigtärunderbalanserad med minst 10 Mkr/ årmed hänsyntill ökatunderhållsbehovoch
förväntadnormalisering av räntekostnaderna. Underbalanseringen uppskattas kunna mötasav ökad produktivet, lägrevakanser och
effektivare hyressättning. Det mest kritiska villkoret föratt detta-skall realiseras äratt organisationen fårnödvändigarbetsro, och då
inte minst föratt komma ifatt en starkt eftersatt verksamhetsutveckling.

Flerårsöversikt*
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Rörelsemarginal (%)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

2014
123064
-4503
6,6%
543255
22,9%
21

2013
120075
-6254
5,8%
575090
22,3%
20

2012
115619
10435
21,1%
578860
25,3%
18

2011
108734
8442
20,3%
572057
23,8%
20

* Jämförelsetalenförår2011-2012 har inte räknatsom enligt K3.

Arets resultat
Stiftelsen redovisar ett underskott på4 326 888 kronor samt ett balanserat överskottfråntidigare årpå93 774 931 kronor.
Styrelsen behandlar åretsförlustgenom att avräkna4 326 888 kronor fråndispositionsfonden. Det totala överskottetsom
balanseras i ny räkningblir 89 448 043 kronor.
Resultatet av Stiftelsens verksamhet framgårav efterföljanderesultat- och balansräkningarmed tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Not
Hyresintäkter
Övrigarörelseintäkter
Rörelsenskostnader
Underhålloch reparationer
Driftskostnader
Personalkostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övrigarörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat frånfinansiella poster
Resultat frånövrigavärdepapperoch fordringar
som äranläggningstillgångar
Övrigaränteintäkteroch liknande resultatposter
Räntekostnaderoch liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt pååretsresultat

Åretsresultat

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

121 836 793
1 233 996
123070789

117423701
3 825 852
121249553

-26190419
-51 002 739
-15539671
-2 091 222

-23568166
-49 674 385
-13306801
-2 072 403

-19996930
-189838
-115010819

-15430091
-10141 951
-114193797

8 059 970

7 055 756

84850
709 762
-13426156
-12631544
-4 571 574

62403
528 102
-13901 065
-13310560
-6 254 804

244 686

o

-4 326 888

-6 254 804

n.n
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Balansräkning

Not

2014-12-31

2013-12-31

504111 920

518738712
13215
1 581 793

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Byggnadsinventarier
Pågåendeprojekt
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
^ndra långfristigafordringar

o
10

11, 12
13
14, 15
16

Summa anläggningstillgångar

1 308 552
169356
326 894
505916722
100000

o
o
520333720

1 800 000
40000

100 000
10000000
1 800 000
40000

1940000

11940000

507 856 722

532 273 720

155901
155901

201 519
201 519

1 632215
9 926 638
20181
432 224
1 310172
13321 430

2518128
106 525
347 729
1 612403
4 584 785

o

667 792

21 851 846
35329177

37 873 494
43327590

543185899

575601310

o

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Material- och bränslelager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övrigafordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

21

o
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Balansräkning

Not

2014-12-31

2013-12-31

5 088 433
29 721 872
34810305

5 088 433
29 721 872
34810305

93 774 931
-4 326 888
89 448 043
124258348

100029735
-6 254 804
93 774 931
128585236

11399359
11399359

11644045
11644045

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bunde? eget kapital
Grundfond
Reservfond

18

Fritt eget kapital
Dispositionsfond
Arets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

19

Långfristigaskulder
Skulder till kreditinstitut

20,21

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

381634000

412362000

381634000

412362000

728 000
9 949 354
2 725 211
12491 627
25894192

728 000
9 857 826
75162
724 793
11624248
23010029

543185899

575601310

Not

2014-12-31

2013-12-31

23
24

184909315
164806

188094115
139590

o
22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN
Ställdasäkerheter
Ansvarsförbindelser

n'n
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Kassaflödesanalys

Den löpandeverksamheten
Rörelseresultat
Justeringar förposter som inte ingåri kassaflödetm.m.
Avskrivningar och nedskrivningar
Vinst vid försäljningav anläggningstillgångar
förlustvid utrangering av anläggningstillgångar

Erhållenränta
Erlagd ränta
Kassaflödefrånden löpandeverksamheten
föreförändringarav rörelsekapital
Förändringari rörelsekapital
Förändringav varulager
Förändringav rörelsefordringar
Förändringav rörelseskulder
Kassaflödefrånden löpandeverksamheten

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

8 059 970

7 055 756

19 996 930

189838
28 246 738

15430091
-1 267 495
10141 951
31 360 303

794612
-13426156
15615194

590 505
-13901 065
18049743

45618
1 263 355
2884163
19808330

-100518
-496 145
3 724 406
21177486

o

o

Investeringsverksamheten
Lämnadekapitaltillskott
Förvärvav materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflödefråninvesteringsverksamheten

-5 769 770

o

-480 000
-1 591 438
4 400 000

-5 769 770

2 328 562

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten

-30 728 000

-728 000

-30 728 000

-728 000

Åretskassaflöde
Likvida medel vid åretsbörjan
Likvida medel vid åretsslut

-16689440
38 541 286
21 851 846

22 778 048
15763238
38 541 286

^
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper m.m.
Allmännaredovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt
koncernredovisning (K3):

érsredovisningslagen (1995:1554)

och

BFNAR

2012:1

Årsredovisning och

Förstagångstillämpning
av BFNAR 2012:1 (K3)
Detta ärförsta gången företagettillämparBFNAR 2012:1 Årsredovisningoch koncernredovisning (K3).
Föratt möjliggörameningsfull jämförelsemed föregåendeårhar samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys
samt noter räknatsom förjämförelseåret.

Korrigeringar av Järnförelseäretsresultat- och balansräkningarsamt ingängsbalansrakning
De korrigeringar som skett av jämförelseårets
resultat- och balansräkningar närdessa omräknats i samband med övergångentill
BFNAR 2012:1 (K3) framgårnedan.
Balansräkning

Fastställd Justeringar vid
balansräkning
övergångtill
2013-12-31 BFNAR 2012:1

Omräknad
balansräkning
2013-12-31

Byggnader och mark
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager
Övrigaomsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

518227664
1 595 008
11 940000
531 762 672
201 519
43 126 071
43 327 590
575 090 262

511048
O
O
511048
O
O

Eget kapital (se även nedan)
Avsättningar
Långfristig?skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

139718233

o

-11 132997
11 644045

412362000
23010029
575 090 262

o
o

128585236
11 644045
412 362 000
23010029

511048

575601310

Resultaträkning
Hyresintäkter
Övrigarörelseintäkter
Summa intäkter
Underhålloch reparationer
Driftskostnader
Personalkostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar
Övrigarörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Åretsresultat

o
511048

Enligt fastställd Justeringar vid
resultatövergångtill
räkning2013 BFNAR2012:1
117423701
2 651 036

120074737
-22 393 350
-49 674 385
-13306801
-2 072 403
-15941 139
-10141 951
6 544 708
590 505
-13901 065
-6 765 852
-6 765 852

o
1 174816
1 174816
-1 174816

o
o
o

511 048

o

511 048

o
o

511048
511 048

518738712
1 595 008
11940000
532273720
201 519
43126071
43 327 590
575601310

Omräknad
resultaträkning2013
117423701
3 825 852
121 249553
-23568166
-49 674 385
-13306801
-2 072 403
-15430091
-10141 951

7 055 756
590 505
-13901 065
-6254804
-6 254 804
^
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Utgåendeeget kapital 2013-12-31 enligt fastställd
balansräkning
Arets korrigeringar vid övergångtill BFNAR 2012:1 (K3)
Avskrivningar
Uppskjuten skatt
Utgåendeeget kapital 2013-12-31 korrigerat i
enlighet med BFNAR 2012:1 (K3)

Grundfond

Reservfond

Dispositionsfond

Arets resultat

Totalt

5 088 433

29 721 872

111 673 780

-6 765 852

139 718 233

O
O

o

511 048

O

-11644045

o

511 048
-11 644045

5 088 433

29721872

100029735

-6254804

128585236

Bedömningaroch uppskattningar
Följandeav styrelsens bedömningarhar en betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen:
Styrelsen har bedömtatt den fordran som ärriktad mot Bodens kommun, avseende de avtal mellan stiftelsen och socialförvaltningen
som beskrivs i förvaltningsberättelsen,inte skall redovisas i 2014 årsräkenskaper.Vid tiden förårsredovisningensavgivande fanns
ännu ingen överenskommelsebeträffandeåterbetalningskravetoch styrelsen väljerdärför,med hänvisningtill försiktighetsprincipen,
att inte redovisa fordran uppgåendetill 17 660 932 kronor.
Ändraderedovisningsprinciper
Stiftelsen har tidigare inte redovisat uppskjuten skattefordan/-skuld. l samband med övergångentill BFNAR 2012:1 korrigeras detta.
Den ingåendeuppskjutna skatteskulden redovisas som avsättningoch avräknasmot dispositionsfond.
Koncernredovisning
Företagetärett moderföretag med dotterbolag, se not 12 men upprättaringen koncernredovisning med hänvisningtill
undantagsregeln i årsredovisningslagen 7 kap. 5 §. Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet och anses däförvara av ringa
betydelse med hänsyn till årsredovisningslagenskrav på rättvisandebild. Av åretstotal inköpoch försäljningutgör0% (f å0%)
transaktioner med dotterbolag.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till
nominellt värde (fakturabelopp) om företagetfårersättningi likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görsförlämnaderabatter.
Ersättning i form av räntaeller utdelning redovisas som intäktnärdet ärsannolikt att företagetkommer att fåde ekonomiska fördelar
som ärförknippademed transaktionen och närinkomsten kan beräknas påett tillförlitligtsätt.
Räntaredovisas som intäktenligt den s.k. effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas som intäktnärföretagetsrätttill betalning ärsäkerställd.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrånanskaffningsvärdet. Se vidare beskrivning förrespektive grupp av finansiella instrument.
Redovisning av leasingavtal
l förekommande fall redovisar företaget samtliga 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 tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för
löpandeunderhålloch reparationer redovisas som kostnader närde uppkommer.
Materiella anläggningstillgångarhar delats upp på betydande komponenter närkomponenterna har väsentligtolika nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörsav anskaffningsvärde. Avskrivning sker linjärtöverden förväntadenyttjandeperioden.
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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 är
Restpost 30
Garageflytt (ingåri not "Byggnader")
"Byggnader")
Kretsloppsstugor (ingåri not
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Byggnadsinventarier

100 år
80 år
30-50 år
40-80 år
50 er
30 år
50 år
25 år
15 år
40 år
15 år
30 år
25 år
10 år
20 år
5 år
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
värderingsmetoden innebäratt eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Skatt
Skatt på årets 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 för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrörfrån
första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas föravdragsgilla temporära skillnader och förmöjligheten att i
framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet förmotsvarande tillgång
eller skuld förväntasåtervinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de 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.
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Noter

Not 1 Arvode till revisorer

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöverrevisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag

2014

2013

200 000
145000
75000
25000

o
o
o
o

445 000
KPMGAB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöverrevisionsuppdraget

ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Övrigatjänster

61 844
138875
200719

o
25800

259 708
89625
349 333

2014
14
7
21

2013
13
7
20

2014

2013

2 372 027
7 533 602
9 905 629

1 518236
6 940 265
8 458 501

963 106
659 277
3 567 366
5189749

373115
514637
2 843 099
3 730 851

33%
66%

29%
71%

50%

100%

50%

0%

25800

Not 2 Anställdaoch personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Löneroch andra ersättningar
Styrelse, verkställandedirektöroch tillförordnadverkställandedirektör
Övrigaanställda

Pensions- och övrigasociala kostnader
Pensionskostnader förstyrelse, verkställandedirektöroch
tillförordnadverkställandedirektör
Pensionskostnader förövrigaanställda
Övrigasociala kostnader enligt lag och avtal

Könsfördelningbland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel mäni styrelsen
Andel kvinnor bland övrigaledande
befattningshavare
Andel mänbland övrigaledande
befattningshavare
VD-uppdraget
Verkställandedirektöri Stiftelsen Bodenbo har en uppsägningstidfrånföretagetssida på 18 månader.Avgångsvederlagmotsvarande
18 månadslönerutgårdärefter.Vid VD:s egen uppsägning gälleren uppsägningstid på6 månader.
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Not 3 Övrigaränteintäkteroch liknande resultatposter
2014
300 000
263 446
146316
709 762

Ränteintäkterfrånkoncernföretag
Övrigaränteintäkter
Resultat vid avyttringar

2013
300 000
219782
8320
528102

Not 4 Räntekostnaderoch liknande resultatposter

Övrigaräntekostnader

2014
13426156
13426156

13901065

2014

2013

2013

13901 065

Not 5 Skatt pååretsresultat

o
o
o

o

Aktuell skatt
Förändringav uppskjuten skatt avseende temporäraskillnader
Förändringav uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
Summa redovisad skatt

940 337
-695 651
244 686

Redovisat resultat föreskatt
Skatt på redovisat resultat enligt
gällandeskattesats (22 %):
Skatteeffekt av:
Bokföringsmässigaavskrivningar på byggnader
Ej avdragsgill nedskrivning
Övrigaej avdragsgilla kostnader
Utnyttjat underskottsavdrag
Skattemässigaavskrivningar på byggnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgill utrangering
Redovisad skatt

-4 571 574

-6 765 852

-1 005 746

-1 488 487

2 989 880
1 260 160
648 770
-695 651
-3197052
-361

3 098 040
276 339
522 724
-1 194734
-3177259
5269
1 958108
O

o
O

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Vad avser förändringenav uppskjuten skatteskuld, se not 19 Avsättningar
Uppskjuten skatt avseende temporäraskillnader ärhänförligtill skillnad mellan bokförtvärdeoch skattemässigtvärde på byggnader
och mark. Skillnaden uppgårtill totalt 63 715 050 kronor (f å67989 312 kronor).
Outnyttjat underskottsavdrag uppgårtill totalt 11 899 783 kronor (f å15 061 831 kronor).

]Tt^O
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Not 6 Byggnader och mark
Byggnader

2014-12-31

2013-12-31

713480476
4149240
-484199
717145517

724684415
1057876
-12261815
713480476

-210947620

-198214417

294 361
-13590364
-224243623

837 751
-13570954
-210947620

Ingående nedskrivningar
Arets nedskrivningar
Utgåendeackumulerade
nedskrivningar

-33 408 248
-5 727 000
-39135248

-33 408 248
0
-33408248

Utgåenderedovisat värdebyggnader

453766646

469124608

Mark

2014-12-31

2013-12-31

Ingåendeanskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

50870192
195281

52 709 653
10930
-1 850 391
50870192

Ingåendeanskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden
Ingåendeavskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgåendeackumulerade
avskrivningar

o
51065473

o

Ingåendenedskrivningar
Arets nedskrivningar
Utgåendeackumulerade
nedskrivningar

-1 256 088
-1 256 088

-1 256 088
-1 256 088

Utgåenderedovisat värdemark

49809385

49614104

Markanläggningar

2014-12-31

2013-12-31

1 509819
564 094
2073913

1 509819

-1 509819
-28 205
-1 538 024

-1 509819

Ingåendeanskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden
Ingåendeavskrivningar
Arets avskrivningar
Utgåendeackumulerade
nedskrivningar
Utgåenderedovisat värdemarkanläggningar

Utgåenderedovisat värdebyggnader och mark

o

o

1 509819

o
-1 509819

535 889

504111920

518738712
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Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde
Verkligt värde

490103539
883 786 000

Beräkningav verkligt värde
Verkliga värdetbaseras till 1 00 % påvärderingarav utomståendeoberoende värderingsman
med erkändakvalifikationer och med aktuella kunskaper i värderingav fastigheter av den typ
och med de lägensom äraktuella.

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingåendeanskaffningsvärden
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden
Ingåendeavskrivningar
Arets avskrivningar
Utgåendeackumulerade
avskrivningar

2014-12-31

2013-12-31

290132
290132

290132
290132

-276917
-13215
-290132

-263 702
-13215
-276917

Utgåenderedovisat värde

13215

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Ingåendeanskaffningsvärden
Åretsanskaffningar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden
Ingåendeavskrivningar
Arets avskrivningar
Utgåendeackumulerade
avskrivningar

Utgåenderedovisat värde

2014-12-31

2013-12-31

15162549
534 262
15696811

14639919
522 630
15162549

-13580757
-638146
-14218903

-12990923
-589833
-13580756

1 477 908

1 581 793

2014-12-31

2013-12-31

Not 9 Byggnadsinventarier

Ingåendeanskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

o
181 453
181 453

o

Ingåendeavskrivningar
Arets avskrivningar
Utgåendeackumulerade
avskrivningar

-12087
-12087

Utgåenderedovisat värde

169366
/7/)
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Not 10 Pågåendeprojekt
2014-12-31

2013-12-31

o

Ingåendevärden
Under åretnedlagda kostnader
Utgåenderedovisat värde

326 894
326 894

Not 11 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Utgåenderedovisat värde

2014-12-31

2013-12-31

100000
100 000

100000
100000

Bokfört
värde
100000
100000

Not 12 Specifikation av andelar i koncernföretag
Kapital-

Namn
Bodenbo Holding AB

Bodenbo Holding AB

Rösträtts-

andel

andel

Antal
andelar

100%

100%

1 000

Org.nr.

Säte

556745-3021

Boden

Eget
kapital*
67362

Årets
resultat*
-1 800

"Eget kapital samt Arets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel.
l Eget kapital ingår78 % av obeskattade reserver
Med Arets resultat avses resultat efter finansiella poster

Not 13 Fordringar hos koncernföretag

Ingåendeanskaffningsvärden
Omklassificeringar
Utgåendeackumulerade
anskaffni ngsvärden

Utgåenderedovisat värde

2014-12-31

2013-12-31

10000000
-10000000
O

10000000
O
10000000

O

10000000

Fordran koncernföretag redovisas i balansräkningen 2014-12-31 under rubriken "Kortfristiga fordringar" då fordran förfaller till
betalning inom 1 år.
Not 14 Andelar i intresseföretag
2014-12-31

2013-12-31

Ingåendeanskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Utgåendeackumulerade
anskaffningsvärden

1 800 000
O
1 800 000

1 320 000
480 000
1 800 000

Utgående redovisat värde

1 800 000

1 800 000

n3
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Not 15 Specifikation av andelar i intresseföretag

Antal andelar

Kapitalandel

20000

40%

Namn

Kommunikationsoperatöri Boden AB

Kommunikationsoperatöri Boden AB

Rösträttsandel
40%

Org.nr.

Säte

556817-2752

Boden

Bokfört
värde

Intäktsförd
utdelning

1 800 000
1 800 000
Eget
kapital*
1 085 594

0
Årets
resultat*
-742 098

*Eget kapital samt Arets resultat har
angetts i sin helhet oavsett ägarandel. Redovisade belopp härrörfrånfastställd årserdovisning
avseende räkenskapsåret2013.
l Eget kapital ingår78 % av obeskattade reserver
Med Arets resultat avses resultat efter finansiella poster

Not 16 Andra långfristigafordringar

Ingåendeanskaffningsvärden
Utgåenderedovisat värde

2014-12-31

2013-12-31

40000

40000
40000

40000

Not 17 Förutbetaldakostnader och upplupna intäkter

2014-12-31
166271
323 999
320 476
30353
469 073

Upplupna försäkringsersättningar
Förutbetaldatomträttsavgälder
Förutbetaldaavgifter kabel-tv
Förutbetaldaförsäkringspremier
Övrigaförutbetaldakostnader

1 310172

2013-12-31

o

317020
341 675
205109
748 599
1 612403

l ovan redovisat belopp övrigaförutbetaldakostnader ingårsedvanliga periodiseringsposter, med undantag av förutbetald kostnad,
391 875 kr (f å391 875 kr), avseende avtal med socialförvaltningen Bodens kommun,se förvaltningsberättelsen.

Not 18 Förändringav eget kapital
Grund-

Reserv-

Dispositions-

Arets

Totalt

fond fond fond resultat
Ingåendebalans 2013-01-01
Överföring
resultat föregåendeår
Effekter av ändrade
redovisningsprinciper
Arets resultat
Utgåendebalans 2013-12-31
Överföring
resultat föregåendeår
Arets resultat
Utgåendebalans 2014-12-31

5088433

28678343

102282015

10435294

146484085

O

1 043 529

9 391 765

-10 435 294

0

O
O
5 088 433

O

-11644045

o

o

29 721 872

100 029 735

O
-6 254 804
-6 254 804

-11 644 045
-6 254 804
128 585 236

6 254 804
-4 326 888
-4326888

-4 326 888
124258348

-6 254 804

o
5 088 433

29 721 872

93 774 931

o
/l0
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Not 19 Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid åretsingång
Korrigering vid övergångtill BFNAR 2012:1 (K3)
Arets avsättningar
Under åretåterfördabelopp

2014-12-31

2013-12-31

11644045
O
O
-244 686
11399359

O
10648248
995 797
11644045

2014-12-31

2013-12-31

Se ävennot 5 Skatt pååretsresultat.

Not 20 Långfristigaskulder

Förfallermellan 2 och 5 årefter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Förfallersenare än5 årefter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

326634000

412362000

326634000

412362000

55 000 000
55 000 000

Not 21 Checkräkningskredit

Beviljad kredit

Utnyttjad kredit

2014-12-31

2013-12-31

13200000

19200000

2014-12-31
1 403 459
432 486
1 168074
8 367 535
1 120073
12491627

2013-12-31
946 000
297 233
1 287 439
7347213
1 746 363
11624248

o

o

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetaldaintäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övrigaupplupna kostnader/förutbetalda intäkter

Not 23 Ställdasäkerheter
2014-12-31

2013-12-31

Säkerheterställdaföregna skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar

184909315

188094115

Summa ställdasäkerheter

184909315

188094115

2014-12-31

2013-12-31

164806

139590

164806

139590

Not 24 Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelseenligt 21 §Fastigos stadgar motsvarande
tvåprocent av lönesummanförår2013

/l0
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Not 25 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 lånevolym som löpermed rörlig ränta.
Påbalansdagen uppgårnominell nettovolym ränteswapartill 309 000 000 kronor och lånevolym med rörligränta uppgårtill
327 362 000 kronor. Ränteswaparnasverkliga värde på balansdagen uppger till 12 835 492 kronor.
Det verkliga värdetförränteswapparbaseras påförmedlandekreditinstituts värdering.

Not 26. Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultati procent av nettoomsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital med tilläggförobeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen BodenBo, org.nr 898500-0622

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
BodenBoförår2014.
Styrelsens ansvar förårsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en ärsredovisning som ger en rättvisandebild enligt årsredovisningslagen
och förden interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

f

r

Vårt ansvar äratt uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vårrevision. Granskningen har utförtsenligt god revisionssed. Den
auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utförrevisionen föratt uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehållerväsentligafelaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i ärsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärdersom ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen föratt ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheteni de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenligasom grund förvårtuttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
åretenligt årsredovisningslagen.
Upplysning av särskildbetydelse
Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa upp"Bedömmärksamheten på förvaltningsberättelsensamt avsnittet
ningar och uppskattningar" under tilläggsupplysningarna i årsredovisningen vilka redogör för händelser och förhållandensom
inte intagits i resultaträkningen eller balansräkningen pä grund av
en betydande osäkerhetav det framtida utfallet.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen BodenBo för år
2014.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårtansvar äratt med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag förvårtuttalande om förvaltningen har vi utövervår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det
finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandeteller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med avvikande
mening.

Grund föruttalande med avvikande mening
Styrelsen har, under 2014, delegerat till en beredningsgrupp inom
styrelsen att förhandla och sluta anställningsavtal med en ledande
befattningshavare samt för dennes ersättare under en
föräldraledighet. Detta har skett utan att styrelsen meddelat
instruktioner eller angivit ramar för avtalen. Vidare har ingen
uppföljning skett från styrelsens sida avseende ingångna avtals
innehålleller tillämpningenav dessa.
Trots att ett underliggande styrelsebeslut anger att en ersättare
förden ledande befattningshavaren endast skulle anställas under
den period ordinarie befattningshavare var föräldraledig har
stiftelsen belastats med dubbla lönekostnader under större delen
av räkenskapsåret.
Sammantaget anser vi att styrelsen varit för passiv och oaktsam
avseende de aktuella anställningsavtalen och tillämpningen av
dessa. Denna oaktsamhet har åsamkat stiftelsen väsentlig skada i
form av tillkommande lönekostnader.
Uttalande med avvikande mening
"Grund för
Som en följd av de förhållandensom beskrivs i stycket
avstyrker
att
styrelsens
vi
uttalande med avvikande mening"
ledamöterbeviljas ansvarsfrihet förräkenskapsåret2014.
Anmärkning
Vi har i skriftliga rapporter till styrelsen påtalat förekomsten av
betydande brister i den interna kontrollen. Bristerna har, utöver
"Grund föruttalande med avvikande
vad som framgår ovan under
mening" inte åsamkatstiftelsen någonväsentlig skada.
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