Årsredovisning 2016

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse – VD har ordet ............................................................................................... 2
Förvaltningsberättelse – Pajalabostäder i media ............................................................................... 3
Förvaltningsberättelse ........................................................................................................................ 5
Verksamheten ................................................................................................................................. 5
Allmänt om verksamheten ............................................................................................................. 5
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret ................................................................... 5
Förvaltningsberättelse – Flerårsöversikt ............................................................................................ 8
Resultatdisposition ............................................................................................................................. 8
Förändringar i eget kapital.................................................................................................................. 8
Resultaträkning ................................................................................................................................... 9
Balansräkning.................................................................................................................................... 10
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer ......................................................... 12
Underskrifter..................................................................................................................................... 17
Revisionsberättelse ........................................................................................................................... 18

1

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648

Förvaltningsberättelse – VD har ordet

Förvaltningsberättelse –
VD har ordet

Vår förhoppning är att den nystart som infunnit sig i och
med förändringarna inom den kommunala ledningen
även för Pajalabostäder kommer att innebära en tydlig
riktning för oss och att vi får den arbetsro vi behöver för
att kunna arbeta med det som ska genomföras.

Vakanser I och med den konkursade gruvverksam-

Vad händer nu? Vakanserna är låga för tillfället

heten i Kaunisvaara har Pajala kommun återigen en
minskande befolkningsmängd. Detta påverkar så klart
Pajalabostäder då utflyttning innebär tomma lägenheter.
Vi gick in i 2016 med tolv tomma lägenheter, samtliga
byggda efter 2010. Våra nyproducerade lägenheter hade
en hyra som i genomsnitt var näst intill dubbelt så hög
som hyran för en motsvarande lägenhet i vårt bestånd
byggt före 1990. Att ha en så pass stor skillnad i hyra
mellan lägenheterna gör att hyresgästerna alltid kommer
att söka ett billigare alternativ trots att lägenhetsstandarden minskar. Den standardhöjning en ny lägenhet innebär motsvarar inte den hyresskillnad som finns mellan
gammalt och nytt.

men trenden är ändå negativ och det måste vi vara
vakna inför. Dock finns det några tecken som visar på en
annan riktning. Ett sådant tecken är att de ekonomiska
förutsättningarna för att driva en järnmalmsgruva ser
bättre ut än på ett par år. Malmpriset har stigit och börjar
närma sig 100 dollar per ton samtidigt som den amerikanska dollarn stärkts mot svenska kronan. Skulle gruvan starta igen så kommer Pajalabostäder vara redo för
att klara sina åtaganden i en sådan utveckling.

Under första halvåret ökade vakanserna. En överenskommelse med Migrationsverket gjorde att vi hyrde ut
åtta lägenheter på Kirunavägen 54 åt dem, men av våra
28 lägenheter på Doktorsronden 11 började antalet
tomma lägenheter överstiga tio till antalet. Styrelsen
beslutade då att genomföra en kraftig hyressänkning för
att på så sätt om möjligt öka efterfrågan. Denna åtgärd
blev mer lyckad än vad som kunde förväntas och vid
årets slut hade vi återigen endast två tomma lägenheter,
vilket kan ses som en högst normal och acceptabel
vakansgrad.

Kommunala besparingar Pajalabostäder har en
relativt god ekonomi och står sig även rustat inför eventuellt sämre tider. För Pajala kommun ser det dock mer
problematiskt ut. Omfattande besparingar behöver göras
och det har väckt ont blod på många håll där besparingar placeras. Pajalabostäder förvaltar samtliga kommunala fastigheter och har därför blivit en part i dessa
processer och diskussioner. Tyvärr har bolaget många
gånger även blivit föremål för den frustration och ibland
även ilska som människor upplever i situationer som
denna. Nivån på diskussionerna och argumenten har
många gånger tenderat att inte vara sunda och sakliga
vilket jag kan se påverkat oss alla som arbetar inom
bolaget. Det har också åtgått mycket tid och energi att
vara den aktiva part som vi varit i detta vilket har påverkat vår ordinarie verksamhet. Det finns både interna
processer som målstyrningsarbetet och uppgradering av
verksamhetssystem och externa moment såsom omstruktureringen av lokalerna på Malmen i Pajala och
användandet av Datapörtets ersättningsfond som vi helt
enkelt inte haft tid nog för att kunna genomföra.

Ett annat positivt tecken är att glesbygd och landsbygd
börjar få mer utrymme i den politiska debatten. Det talas
om en rad olika åtgärder som kan komma att genomföras för att göra det enklare och mer lönsamt för människor och företag att bo och verka utanför de större städerna. Detta kommer självklart att vara positivt för både
Pajala kommun och Pajalabostäder. En sådan åtgärd
skulle kunna vara utlokalisering av statliga arbetstillfällen. I ett sådant läge skulle det finnas anledning att se
om ersättningsfonden efter branden på Datapörtet kan
realiseras genom nyproduktion av lämpliga kontorslokaler.

God ekonomi Ekonomiskt går Pajalabostäder AB
mycket bra. Resultatet för 2016 når nya rekordnivåer och
för första gången under min tid i bolaget kommer vi
betala skatt på resultatet. Bolaget har haft stora underskott från tidigare år som gjort att vi, även om vi haft
vinster på mellan 1,5–2,5 Mkr per år de senaste åren,
inte behövt betala någon skatt. Nu är dock alla dessa
underskott eliminerade och redan för beskattningsåret
2016 kommer därför en del av vinsten att beskattas.
Slutligen vill jag passa på att tacka personalen för ett
mycket väl genomfört arbete under det gångna året. Min
bedömning är att Pajalabostäder är på väg att utvecklas
till ett företag och en arbetsplats med en stark framåtanda och med en stolthet för den verksamhet som vi
bedriver. Det kommer att behövas oavsett hur framtiden
ser ut.

Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB
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erFörvaltningsberättelse – Pajalabostäder i media

Förvaltningsberättelse –
Pajalabostäder i media

I början på året blev försäkringsärendet
kring det nedbrunna Datapörtet klart.

Vakanser uppstod under året, men
olika åtgärder har gjort att vakanserna minskade i slutet av året.
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Förvaltningsberättelse – Pajalabostäder i media

Ett antal kommunala projekt var i
blickfånget under året.

Respons från
nöjda kunder är
alltid roligt att få
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Förvaltningsberättelse – Verksamheten

styrdokument harmoniserar till fullo med lagens krav och
de förutsättningar Pajalabostäder har för att utföra sin
verksamhet.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Pajalabostäder AB, org nr 556365–4648, får härmed avge årsredovisning för 2016.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Ägande Pajalabostäder AB ägs till 100 % av Pajala
kommun.

Affärsidé Pajalabostäders affärsidé är:
”Pajalabostäder ska tillhandahålla ändamålsenliga och
energieffektiva bostäder och lokaler till privatpersoner,
företag och Pajala kommuns verksamheter. Vi ska agera
affärsmässigt men med ett stort samhällsansvar, ständigt förbättra oss och därför vara det självklara valet för
den som vill bo och verka inom Pajala kommun.”

Pajala kommuns verksamheter Utöver företagets egna lägenheter och lokaler förvaltar vi även
Pajala kommuns alla verksamhetsfastigheter, det vill
säga allt från skolor och förskolor till äldreboenden och
Folkets Hus Smedjan. Detta görs i syfte att få en effektiv
förvaltning utav Pajala kommunkoncerns samtliga fastigheter.

Affärsmässighet med samhällsansvar Från
och med 2011 gäller den nya lagen för allmännyttiga
bostadsföretag. Nyckelorden i den lagen är just affärsmässighet med samhällsansvar. I affärsmässigheten
ligger att Pajalabostäder ska drivas som vilket annat
aktiebolag som helst med vinstsyfte och avkastningskrav
från ägarna. Fastigheterna ska också förvaltas på ett
sådant sätt att de inte tappar sitt värde. I samhällsansvaret ingår att främja bostadsförsörjningen i kommunen
och vara den aktör som kan erbjuda ett boende även till
de personer som inte får en bostad någon annanstans.
Pajalabostäders nya styrelse har under 2015 tillsammans med ägaren sett över bolagsordning och ägardirektiv och utifrån dessa skapat mål för verksamheten
baserat på ägardirektivens fem olika områden. Dessa tre
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Väsentliga händelser under och efter
räkenskapsåret
Branden på Datapörtet Datapörtet brann i februari 2015. Under 2016 har en ovillkorad försäkringsersättning om 30 Mkr erhållits, byggnaden har rivits och
fastigheten har avslutats ur ett ekonomiskt och bokföringsmässigt perspektiv. Försäkringsersättningen har
använts enligt nedanstående tabell.
Fördelningspost
Ersättning
Kostnader 2015, bl a sanering, självrisk
Hyresbortfall 2015
Nedskrivning av bokfört värde
Hyresbortfall 2016
Rivningskostnader
Avsättning till ersättningsfond

Belopp
30 000 000
-723 000
-1 221 000
-10 393 000
-1 709 000
-1 954 000
-14 000 000

I bokslutet för 2015 sattes 12 Mkr av i ersättningsfonden.
I bokslutet 2016 avsattes ytterligare 2 Mkr till fonden.
Denna fond blir en obeskattad reserv som måste omsättas inom tre år från avsättandet. Vid en eventuell återinvestering i ny fastighet används ersättningsfonden till att
göra en nedskrivning av den nya fastighetens värde.
Arbetet pågår avseende hur och till vad ersättningen ska
användas. I nuläget finns två alternativ som det arbetas
med, där det ena handlar om byggnation av ett nytt
äldreboende och det andra handlar om byggnation av en
ny kommersiell fastighet med en kombination av lokaler
för butiker och kontor centralt i Pajala.

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648

Förvaltningsberättelse – Verksamheten

Vinst Resultatet för 2016 blev en vinst med 3 205 tkr
före skatt. Resultatet var i paritet med budgeterade
3 337 tkr. Bolaget har aldrig gjort en större vinst än så.
De främsta orsakerna till det goda resultatet är att räntekostnaderna varit låga och stora delar av kostnaderna
för Datapörtet har försvunnit samtidigt som vi erhållit full
ersättning för hyresbortfallet.

avgörande. Beslutet där blev att hyrorna skulle justeras
med 1,06% eller motsvarande 11,22 kr per kvadratmeter
och år. Ny förhandlingsomgång för hyresförändring från
och med 1 juli inleds under april 2017.

Hyresbortfallet för bostäder hamnade på 4,2% för 2016
vilket är åtminstone två procentenheter för högt. Antalet
lägenheter som varit outhyrda har inte varit särskilt stort
men hyrorna för dessa lägenheter har relativt sett varit
höga.
Hyresbortfall 2016
Pajala
Junosuando
Korpilombolo
Tärendö
Hyresrabatter, plomberade rum, hyresavdrag

Belopp

Andel

900 022 kr
0 kr
123 722 kr
5 684 kr
93 734 kr

3,9 %
0,0 %
6,0 %
1,1 %
-

Hyressänkning på Doktorsronden 11

Reparationskostnaderna följde budget totalt sett och
underhållskostnaderna visade ett litet överskott. Bolaget
har kunnat öka underhållsbudgeten varje år och för 2016
uppgick underhållskostnaderna till 3 753 tkr. Denna nivå
är lämplig ur ett långsiktigt perspektiv för att kunna motverka att ett eftersatt underhåll uppstår.
Energi- och mediakostnaderna utgör bolagets största
kostnadsgrupp och uppgår till över 10 Mkr. Elpriserna
varierar både upp och ner mellan åren då företaget för
närvarande har ett portföljupphandlat elpris. Nätavgifterna stiger kraftigt i princip varje år. 1 januari 2016 steg de
med cirka 11% och 1 januari 2017 med cirka 10%.
Räntekostnaderna har varit sjunkande och vissa lån har
till och med haft negativ ränta, det vill säga vi har fått
betalt för att låna. Totalt har cirka 30 000 kr betalats till
bolaget för dessa lån. Fördelaktiga omsättningar av lån
och även amortering på totalt 10 880 000 kr har gjorts
under 2016 vilket kommer att få full effekt under kommande år. Snitträntan exklusive borgensavgiften på
0,25% uppgick till 1,48% i jämförelse med 2,29% för
2015 och 2,35% för 2014.

Bolaget bedömde att en stor del av den vakansgrad som
uppkommit för de 28 lägenheterna på Doktorsronden var
relaterad till hyresnivån snarare än en vikande efterfrågan på bostäder. Samtidigt som det fanns flera lediga
lägenheter på det nybyggda området kunde 25–30
personer anmäla sitt intresse för lägenheter i det äldre
beståndet. En lägenhet på tre rum och kök hade en
månadshyra på 8 970 kr på Doktorsronden medan en
motsvarande lägenhet i det äldre beståndet kostar mellan 5 000 till 6 000 kr i månaden.
Ett förslag till ny hyra togs fram och beslutades av bolagets styrelse. Den nya hyresnivån är baserad på en
hyressättning som i princip endast möjliggör att lägenheterna bär sina egna kostnader. Bedömningen är att
det är bättre att få kostnadstäckning över tid istället för
att kunna få avkastning på investerat kapital i ett gynnsamt marknadsläge och göra stora förluster i ett mindre
gynnsamt marknadsläge. Den nya snitthyran är 1 200 kr
per kvadratmeter och år i jämförelse med tidigare snitthyra på 1 500 kr.
Lägenhetstyp

Storlek

Månadshyra

Tidigare hyra

1ROK
2ROK
3ROK
4ROK

35 kvm
54 kvm
72 kvm
80 kvm

4 100 kr
5 870 kr
6 850 kr
7 500 kr

4 594 kr
6 795 kr
8 970 kr
9 833 kr

Hyror 2016–2017 Pajalabostäder har förändrat
hyresförhandlingsåret till att gälla från 1 juli till 30 juni
året därpå. I år kunde parterna inte komma överens i tid
utan ärendet hänsköts till Hyresmarknadskommittén för
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Hög risk Pajalabostäder AB har de senaste åren tagit
en relativt stor risk i de gjorda investeringarna i hyresrätter. Avkastningen är låg och investeringen görs på lång
sikt, uppemot 50 år. En återgång till en bostadsefterfrågan i paritet med hur den såg ut per 2009-12-31 skulle
innebära stora problem för bolaget. Då fanns 20 vakanta
lägenheter i Pajala centralort. En återgång till det läget
skulle innebära att allt som är nyproducerat skulle bli
tomt och ytterligare 20 lägenheter ur det äldre beståndet
skulle tömmas. Totalt skulle det då handla om 80-90
vakanta lägenheter. För Pajalabostäder skulle ett sådant
hyresbortfall innebära att de egna reserverna skulle vara
tömda på mindre än tre år. Bolaget måste vara berett på
ett sådant scenario och hitta alternativa lösningar för att
motverka efterfrågansminskningen.

Personal och organisation De organisationsförändringar som skett de senaste åren börjar sätta sig
och den fungerar relativt effektivt, vilket de ekonomiska
nyckeltalen för fastighetsskötsel och administration visar.
För att kunna ge kunderna den service som de kräver
behövs den organisation som bolaget har idag, men vid
en minskad bostadsefterfrågan kan det bli tal om minskningar av antalet anställda. Pajala kommuns strategi
avseende skol- och äldreboendestrukturen kan också
komma att påverka Pajalabostäder, då behoven av
fastighetsskötare och verksamhetsvaktmästare i främst
Junosuando och Tärendö kan komma att minska. Personalkostnaderna i ett fastighetsbolag motsvarar endast
15–20% av de totala kostnaderna. För att minska kostnaderna är det därför många gånger bättre att behålla
personal för att istället effektivare och bättre förvalta
fastigheterna.

Ekonomi Resultatutvecklingen de senaste åren har
varit god för Pajalabostäder sett ur ett historiskt perspektiv. 2017 kommer också ge en relativt god vinst men inte
i nivå med vad som gällt de senaste tre åren. Den budgeterade vinsten är estimerad till 1 Mkr. I jämförelse med
tidigare år är effekterna av Datapörtet helt eliminerade
från och med 1 januari 2017. Underhållsbudgeten ökas
ytterligare till 4,5 Mkr från 3,9 Mkr. Ett ränteläge som
förväntas fortsätta ligga på en låg nivå spelar en stor roll
för ett positivt resultat.

ringar har också tillkommit i de ägardirektiv som Pajala
kommun ställt till bolaget. Utöver det har ett helt nytt
målstyrningsdokument tagits fram. Detta dokument har
sin grundstruktur baserat på ägardirektivets fem områden. Dessa områden är
Verksamhetens inriktning

-

Ekonomi

-

Ekologiska utgångspunkter

-

Sociala utgångspunkter

-

Samordning och dialog.

För varje område har en vision och strategiska mål
formulerats. Kritiska framgångsfaktorer har identifierats
och mått för hur måluppfyllelsen ska bedömas har definierats. Exempelvis finns ett mål inom området ekonomi
som anger att Pajalabostäder ska bli finansiellt starkare
och långsiktigt nå en soliditet på över 15%. De kritiska
framgångsfaktorerna för det målet är att göra vinst på
minst 1 Mkr årligen, att amortera lån och att hålla kostnader för förvaltningen lägre än för riket som helhet. Ett
mål inom verksamhetens inriktning är att fastighetsförvaltningen bedrivs på ett sådant sätt att eftersatt utvändigt underhåll är eliminerat senast år 2022 och fastigheternas ekonomiska värde bevaras. De kritiska framgångsfaktorerna är att underhållsåtgärder alltid ska vara
prioriterade och eventuellt ekonomiskt utrymme ska alltid
nyttjas för att öka underhållet. Pajalabostäder ska ha ett
program för hyresgäststyrt underhåll.
Utifrån av styrelsen och ledningens definierade mål är
det därefter verksamhetens uppgift att under 2017 ta
fram aktiviteter och handlingsplaner som styr verksamheten med måluppfyllelsen i första rummet. Uppföljningen av målen kommer vanligtvis att ske årligen i samband
med årsbokslut och formuleras i kommande årsredovisningar.

Långsiktiga mål Pajalabostäders styrelse har
under hösten 2015 arbetat med bolagets olika styrdokument. Bolagsordningen har reviderats och en del föränd-
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Förvaltningsberättelse –
Flerårsöversikt
Nedanstående nyckeltal ger en bild av Pajalabostäders
verksamhet och hur den utvecklats mellan åren. Jämförelsetalen för riket avser alla allmännyttiga företag som
deltar i statistiken, oavsett storlek.
Kostnader och intäkter
(kr per kvadratmeter BOA/LOA)
Förvaltningsintäkter
Hyresintäkter lägenheter (BOA)
Hyresintäkter lokaler (LOA)
Hyresintäkter bilplatser/garage
Hyresbortfall lägenheter (BOA)
Hyresbortfall lokaler (LOA)
Hyresrabatter och övr bortfall
Andra intäkter från hyresgäster
Förvaltningsintäkter totalt

2016

2015

2015
Riket

936
1 117
29
-32
-28
-8
1
957

929
1 016
29
-21
-31
-10
1
941

1 031
973
23
-8
-40
-12
12
978

Förvaltningskostnader
Fastighetsskötsel inkl städ
Snörenhållning
Reparationer
Fastighetsel
Vattenförbrukning
Sophämtning
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Avskrivna hyresfordringar
Fastighetsankn. administration
Medel till Hyresgästföreningen
Övriga driftskostnader
Förvaltningskostnader totalt

-78
-43
-77
-50
-40
-31
-178
-11
-1
-67
-2
-0
-577

-71
-42
-97
-46
-38
-33
-175
-12
-0
-65
-2
-0
-581

92*
i.u*
-66
-30
-38
-22
-107
-6
-2
-74
-3
-20
-459

-96
-9
275

-76
-9
275

-155
-20
396

Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Bruttoresultat

132
-126
-129
0
152

131
-139
-133
-269
-135

38
-27
-164
-4
239

Central administration
Övriga intäkter och kostnader
Rörelseresultat

-11
7
148

-11
616
470

-40
6
205

Finansiella intäkter
Räntekostnader
Bokslutsdisp och skatt
Årets resultat

2
-68
-3
79

0
-91
-310
69

31
-96
-22
118

Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Driftnetto

Antal lägenheter/varav
outhyrda per 31 dec
Pajala
Junosuando
Korpilombolo
Tärendö
Totalt

Yta (m2 BOA/LOA)
Lägenheter
Lokaler
Totalt

Ekonomiska nyckeltal
Nettoomsättning (tkr)
Res efter finansiella
poster (tkr)
Årets resultat (tkr)
Soliditet
Likviditet
Skuldsättningsgrad
Belåningsgrad fastigheter
Avkastning totalt kapital
Avkastning eget kapital
Direktavkastn. bokf värde

2016

2015

2014

470/2
20/0
41/0
18/0
549/2

462/12
20/0
41/0
18/0
541/12

452/0
20/0
41/2
18/0
531/2

2016

2015

2014

32 437
6 515
38 952

31 915
6 779
38 694

31 283
6 884
38 127

2016

2015

2014

42 731

41 729

41 701

5 205
3 081
16,1%
31%
5,2
87,2%
4,1%
16,6%
6,3%

14 656
2 656
12,9%
69%
6,8
93,5%
9,0%
56,0%
6,2%

2 649
2 649
7,6%
13%
12,1
99,7%
3,7%
19,0%
6,2%

Förändringar i eget kapital

Vid årets början
Disposition enl
stämmobeslut
Årets resultat
Totalt

Aktiekapital
2 000

2 000

Reservfond
1 136

1 136

Balanserat
resultat
10 811

Årets
resultat
2 657

2 657

-2 657
3 081
3 081

13 468

Resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten enligt balansräkningen 16 548 721 kronor, varav
årets vinst 3 080 905 kr, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning:

16 548 721 kr

* I kostnader för fskötsel ingår snörenhållning i kolumnen för riket.
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Resultaträkning

Resultaträkning
2016-01-01 2016-12-31

2015-01-01 2015-12-31

1
2

42 731
0
42 731

41 729
30 000
71 729

3
4
5

-22 622
-7 320
-5 038
0
-34 980
7 751

-23 334
-7 063
-15 559
-7 607
-53 564
18 165

95
-2 641
-2 546
5 205

8
-3 517
-3 509
14 656

-2 000
-2 000
3 205

-12 000
-12 000
2 657

-124
3 081

0
2 657

Belopp i tkr

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning till ersättningsfond
Summa Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning

Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648

Not

2016-12-31

2015-12-31

7
8

170 308
1 598

168 695
1 949

9

451
172 357

108
170 752

10
11

40
63
103
172 460

45
45
90
170 842

159
159

181
181

2 139
478
770
3 387

838
808
28 796
30 442

14 491
14 491
18 037

298
298
30 921

190 497

201 763
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Balansräkning

Belopp i tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 000 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Not

2016-12-31

2015-12-31

2 000
1 136
3 136

2 000
1 136
3 136

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

13 468
3 081
16 549
19 685

10 811
2 657
13 468
16 604

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

14 000
14 000

12 000
12 000

100 050
100 050

128 900
128 900

48 800
2 557
4 048
366
991
56 762

30 830
1 986
3 291
728
7 424
44 259

190 497

201 763

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

12

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäkter
Hyresintäkter redovisas i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förskott från kunder.
Skatt
Vid årets slut uppgår de avdragsgilla temporära skillnaderna till 12 681 tkr. Från och med taxeringsår 2017 är tidigare underskottsavdrag eliminerat.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för
tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens
prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Byggnaders avskrivning enligt plan baseras på bokfört anskaffningsvärde efter att nedskrivning skett. Inventarier avskrivs
enligt plan baserat på bokfört anskaffningsvärde.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

50 år
5-10 år

Likvida placeringar
Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 1 Nettoomsättning
Belopp i tkr

2016

2015

38 764
-1 532
5 499
42 731

37 652
-1 278
5 355
41 729

2016

2015

0
0

30 000
30 000

2016

2015

-17 569
-6 702
-351
-24 622

-16 326
-6 663
-345
-23 334

2016

2015

23% / 3
77% / 10
13

23% / 3
77% / 10
13

62%
38%

75%
25%

Löner, ersättningar och andra kostnader
Anställda, styrelse och VD

5 087

4 902

Sociala kostnader
Varav pensionskostnader

2 194
331

2 109
357

Nettoomsättning per rörelsegren
Hyresintäkter
Hyresbortfall
Övriga intäkter

Not 2 Övriga intäkter
Belopp i tkr
Försäkringsersättning

Not 3 Övriga externa kostnader
Belopp i tkr
Drift
Reparationer och underhåll
Fastighetsskatt

Not 4 Personalkostnader
Belopp i tkr
Medeltalet anställda
Kvinnor
Män

Könsfördelning styrelse och VD
Kvinnor
Män
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Byggnader och mark
Varav nedskrivning
Inventarier, verktyg och installationer
Varav nedskrivning

2016

2015

-4 583
0
-455
0
-5 038

-14 716
-10 078
-843
-315
-15 559

2016

2015

-2 636
-2 636

-3 517
-3 517

2016-12-31

2015-12-31

253 022
3 900
2 296
0
259 218

245 481
0
23 196
-15 655
253 022

-58 516
-4 583
0
-63 099

-59 454
-4 638
5 576
-58 516

-25 811
-25 811

-25 811
-25 811

170 308

168 695

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Belopp i tkr
Räntekostnader kreditinstitut

Not 7 Byggnader och mark
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Utrangering
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Utrangering
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut
I ackumulerade anskaffningsvärden ingår mark med 5 242 (5 242) tkr
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Utrangering
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Utrangering

Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31

2015-12-31

7 410
105
0
0
7 515

7 222
0
721
-533
7 410

-5 461
-456
0
-5 917

-5 151
-528
218
-5 461

1 598

1 949

2016-12-31

2015-12-31

108
451
-108
451

16 272
108
-16 272
108

2016-12-31

2015-12-31

40
40

45
45

0
40/40

5/5
40/40

2016-12-31

2015-12-31

45
18
63

100
-55
45

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut
Redovisat värde vid årets slut
(Bokfört värde/Marknadsvärde)
Pajala Utveckling AB
Husbyggnadsvaror HBV förening

Not 11 Andra långfristiga fordringar
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Redovisat värde vid årets slut

15

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut
Belopp i tkr
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen*

2016-12-31

2015-12-31

23 500
23 500

23 500
23 500

* I beloppet ingår skulder om 23,5 mkr utan bestämd förfallotidpunkt, uppsägning båda parter med uppsägningstid 60-90 dagar.

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Belopp i tkr
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

2016-12-31

2015-12-31

Inga
84
84

Inga
83
83

Not 14 Koncernuppgifter
Moderföretaget Pajala kommun, med säte i Pajala och med org nr 212000-2718, upprättar koncernredovisning. Denna finns att tillgå
på Pajala kommun, 984 85 Pajala.
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Underskrifter

Underskrifter
Pajala 2017-03-09

Maria Törmä Lindmark
Ordförande

Carolina Suikki

Ann-Sofie Isaksson

Mats Isaksson

Göran Mörtlund

Anita Sköld

Magnus Pekkari
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-03-

Tapio Kostet
Auktoriserad revisor

17

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648

Revisionsberättelse
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