Årsredovisning 2015

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
Resultaträkning ................................................................................................................................... 9
Balansräkning.................................................................................................................................... 10
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ..................................................................................... 11
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer ......................................................... 12
Underskrifter..................................................................................................................................... 17
Revisionsberättelse ........................................................................................................................... 18

1

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648

Förvaltningsberättelse – VD har ordet

ligen kostat någonstans mellan 35-45 Mkr att bygga upp
huset igen.

Förvaltningsberättelse –
VD har ordet
Mörka rubriker När vi tittar på Pajalabostäders
nedslag i media på de efterföljande sidorna så är det idel
mörka rubriker för 2015. Det handlar om bränder, tuffa
förhandlingar, tomma lägenheter, badhus som ska
stängas och en upphörd gruvverksamhet. På många
sätt har det varit en del tuffa utmaningar för oss under
året men mediabilden kanske inte är riktig sann när vi
ser närmare på hur saker och ting faktiskt förhåller sig.
Sedan blir man alltid starkare när man klarar de tuffa
utmaningar som man ställs inför.

Branden på Datapörtet 25 februari började en bil
i garaget på Datapörtet att brinna. Tyvärr gick det inte att
komma åt branden tillräcklig snabbt för att skadorna inte
skulle bli väldigt stora. När branden var släckt hade två
tredjedelar av byggnaden rasat ihop av hettan och blivit
totalförstörd. Den tredjedel som fortfarande stod upp
blev svårt rök- och vattenskadad. Fastigheten hade
under många år från 1990-talets mitt varit mer eller
mindre olönsam för Pajalabostäder men efter ett aktivt
arbete med uthyrning av lokalerna och en effektivisering
av uppvärmningssystemet hade vi 2012 fått till en fastighet som gav en årlig avkastning till bolaget med 5-7%.
Över en natt förlorade Pajalabostäder en tredjedel av
sina kommersiella lokalytor och flera företag mycket
viktiga för Pajalas näringsliv förlorade sina verksamhetslokaler. Totalt huserade 18 företag i byggnaden.
I möjligaste mån försökte vi hjälpa våra hyresgäster till
nya lokaler och ganska snabbt hade samtliga hyresgäster hittat nya temporära eller permanenta kontor, garage
och butiker igen. Till en början såg det ut som att det
skulle bli en snabb lösning med vårt försäkringsbolag så
att vi så snabbt som möjligt skulle kunna hitta en ny bra
lösning för våra drabbade hyresgäster. Tyvärr var det
inte så enkelt. Initialt fördes en diskussion kring orsaken
av branden där vårt försäkringsbolag försökte påföra
skadeansvaret på det försäkringsbolag som stod för
försäkringen av bilen som börjat brinna. Först efter
sommaren 2015 kunde vi gå vidare mot vårt försäkringsbolag och reglera skadan som en egendomsskada. Vi
var båda eniga om att en ovillkorad kontantreglering
skulle vara den bästa lösningen. Förhandlingen drog ut
på tiden och inte förrän i början på februari 2016, nästan
ett år efter branden, var vi i mål. Den överenskomna
ersättningen blev 30 Mkr. Huruvida den ersättningen är
bra eller dålig kan man alltid diskutera. Fastigheten hade
ett marknadsvärde på cirka 13 Mkr men det skulle säker-

I skrivande stund förs en diskussion i Pajalabostäders
styrelse om hur ersättningen ska användas och det finns
några alternativ att ställa mot varandra. Det kommer
säkerligen bli en process som kommer att pågå under en
stor del av 2016. Men förhoppningsvis blir det en lösning
som blir bra både för Pajalabostäder och Pajala kommuns företag och invånare.

Vad händer nu? Som vi förutspådde förra året har
vi fått en del vakanser i vårt lägenhetsbestånd i spåren
efter den konkursade gruvverksamheten. Det har dock
inte varit någon massflykt från Pajala. Vid årsskiftet hade
vi totalt 12 tomma lägenheter. Jämfört med några år
tillbaka är det mycket men i ett längre perspektiv ska
man känna till att Pajalabostäder under flera år under
1990-talet och 2000-talet haft uppemot 50-70 tomma
lägenheter. Pajala har den senaste tiden tagit emot ett
relativt stort antal asylsökande och ensamkommande
flyktingbarn. Om vi och Pajala sköter våra kort rätt så
finns det en stor möjlighet att alla våra bostäder kommer
att vara uthyrda igen.
Ekonomiskt går Pajalabostäder mycket bra. Resultatet
för 2015 hamnade i nivå med föregående års rekordår.
Även 2016 ser ut att bli ett bra år ekonomiskt sett. De
främsta orsakerna till det är ett extremt lågt ränteläge
och att vi gjort en del investeringar de senaste åren som
nu till fullo börjar betala sig.

Ny styrelse Pajalabostäder fick en i stora delar helt
ny styrelse under 2015. Ordförande och vice ordförande
Kurt Wennberg och Henry Enbuska avgick efter hela tolv
år på sina poster och jag vill tacka dem och övriga tidigare styrelseledamöter för den tid som varit och det
arbete som utförts. Pajalabostäders nya styrelse är nog
unik för ett allmännyttigt bostadsbolag. Numera är det
hela sex ledamöter som är kvinnor och bara en som är
man.
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 en stolthet för den verksamhet som vi bedriver. Det kommer att behövas oavsett hur framtiden ser
ut.

Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648

2

erFörvaltningsberättelse – Pajalabostäder i media

Förvaltningsberättelse –
Pajalabostäder i media

25 februari drabbades Pajala och Pajalabostäder
hårt utav den brand som totalförstörde företagshotellet Datapörtet. En tredjedel av Pajalabostäders
affärslokaler försvann över en kväll.
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Förvaltningsberättelse – Pajalabostäder i media

Förhandlingarna fortsatte avseende
branden på Datapörtet. Till slut
nåddes dock en överenskommelse.

Än finns hopp om gruvan i Kaunisvaara, men Pajalabostäder får anpassa sig till rådande situation.

De kommunala badhusens vara eller icke
vara var en stor fråga under året. Pajalabostäder förvaltar dessa badhus.
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Förvaltningsberättelse – Verksamheten

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Pajalabostäder AB, org nr 556365-4648, får härmed avge årsredovisning för 2015.

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

Väsentliga händelser under och efter
räkenskapsåret

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 året tillsammans
med ägaren sett över bolagsordning och ägardirektiv och
utifrån dessa skapat mål för verksamheten baserat på
ägardirektivens fem olika områden. Dessa tre styrdoku-
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Branden på Datapörtet Datapörtet hade 18
hyresgäster som hyrde allt från 10 m2 till 650 m2 stora
lokaler vid tidpunkten för branden. Ända sedan Pajalabostäder köpte fastigheten i mitten på 1990-talet har
fastigheten varit förlusttyngd och Pajala kommun har
täckt de förluster som fastigheten haft. Från 2012 har
dock fastigheten gått med vinst och gett en godtagbar
avkastning för Pajalabostäder. Hyresintäkterna har legat
på ca 1,7 Mkr inklusive moms per år så det blir ett avsevärt bortfall för Pajalabostäder när fastigheten är helt
avetablerad.
Fastigheten var fullvärdesförsäkrad tillsammans med ett
villkor om ersättning för hyresbortfall i 24 månader från
skadans uppkomst. I förhandlingarna med försäkringsbolaget har olika lösningar diskuterats, men den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för båda parter blev en
ovillkorad kontantersättning uppgående till 30 Mkr.
Ersättningen har hanterats till fullo i samband med årsbokslut för 2015. Den har fördelats utifrån nedanstående:
Fördelningspost
Ersättning
Kostnader 2015, bl a sanering
Hyresbortfall 2015
Nedskrivning av bokfört värde
Kommande hyresbortfall 2016
Kommande rivningskostnader
Avsättning till ersättningsfond

Belopp
30 000 000
-723 000
-1 221 000
-10 393 000
-1 464 000
-4 199 000
-12 000 000

I bokslut för 2015 sätts12 Mkr av i en ersättningsfond.
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. Hur
och till vad som ersättningen ska användas till kommer
att beslutas under 2016.

Pajalabostäder AB
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Vinst Resultatet för 2015 blev en vinst med 2 657 tkr.
Resultatet var 1 464 tkr bättre än vad som budgeterats.
De främsta orsakerna till detta är att räntekostnaderna
varit låga, stora delar av kostnaderna för Datapörtet har
försvunnit samtidigt som vi erhållit full ersättning för
hyresbortfall och att kostnader inom administrationen
samt personal inom administrationen varit lägre än
budget. Totalt sett visar även kostnader för reparation
och underhåll ett överskott.
Hyresbortfallet för bostäder hamnade på 3,0% för 2015
vilket är åtminstone en procentenhet för högt. Antalet
lägenheter som varit outhyrda har inte varit särskilt högt
men hyrorna för dessa lägenheter har relativt sett varit
höga.
Hyresbortfall 2015
Pajala
Junosuando
Korpilombolo
Tärendö
Hyresrabatter, plomberade rum, hyresavdrag

Belopp

Andel

644 526 kr
0 kr
40 921 kr
0 kr
91 327 kr

2,9 %
0,0 %
2,0 %
0,0 %
-

Räntekostnaderna har varit sjunkande och vissa lån har
till och med haft negativ ränta, det vill säga vi har fått
betalt för att låna. Fördelaktiga omsättningar av lån har
gjorts under 2015 vilket kommer att få full effekt under
kommande år. Snitträntan exklusive borgensavgiften på
0,25% uppgick till 2,29% i jämförelse med 2,35% för
2014 och 2,40% för 2013.

Hyror 2016-2017 Pajalabostäder ingick ett tvåårsavtal med Hyresgästföreningen 2014. Hyrorna höjdes för
perioden 2014-07-01 till 2015-06-30 med 17,34 kr per
kvadratmeter motsvarande en genomsnittlig höjning med
2,1%. För perioden 2015-07-01 till 2016-06-30 utgör
motsvarande hyreshöjning 15,34 kr per kvadratmeter
eller 1,75 %. I överenskommelsen bestämdes också att
hyrorna ska omförhandlas i samband med halvårsskiftet
framledes. Hyrorna för 2016 och 2017 kommer därför att
omförhandlas under våren 2016 och nya hyror börjar
gälla från 1 juli 2016 förutsatt att en överenskommelse
nås.

Efterfrågan minskar Den stora efterfrågan på
Reparationskostnaderna, exklusive reparationer av
skador på grund av branden på Datapörtet vilka ersattes
av försäkringen, uppgick till 3 150 tkr vilket var 480 tkr
högre än budgeterat belopp om 2 670 tkr.
Underhållsprojekten visar ett överskott något större än
underskottet på reparationerna. Det har varit svårt att
hinna utföra alla planerade underhållsprojekt under en
rad år men 2015 är det bara ett mindre balkongprojekt
som inte genomförts. Två projekt pågår över årsskiftet,
fönsterbyte på Kengisg 11 och Förvaltningsv 5 samt
dörrbyte på Skolv 5. Budgetmässigt varierar resultatet
för de olika projekten. Fönsterbytesprojektet blev billigare än budgeterat, ca 290 tkr, medan målning, fasadreparationer och dörrbyte på Ladugårdsv 13-18 blev
dyrare, -130 tkr. Pajalabostäders planerade underhållskostnader är fortfarande för låga och bör höjas för att
fastigheternas ekonomiska värde ska bibehållas eller
öka.
Energi- och mediakostnaderna blev något sämre än vad
som planerats men ändå 200 tkr lägre än föregående år.
Elpriset för elhandeln sjönk till extremt låga nivåer under
året men för 2016 väntas de öka med 15-25%, enligt
initiala prognoser. Nätavgifterna steg med ca 4 % och
fjärrvärmeavgifterna med ca 3 %. För nätavgifterna har
en prisökning med 11% genomförts per 1 januari 2016.

bostäder har minskat avsevärt sedan konkursbeslutet för
Northland Resources togs. Pajalabostäder hade tolv
lägenheter outhyrda vid årsskiftet. Samtliga dessa tolv
lägenheter fanns i den del av beståndet som är producerat efter 2011. Samtidigt finns en efterfrågan på lägenheter i det äldre beståndet som är påtaglig om än mindre
än tidigare. Ungefär 15-20 personer anmäler sitt intresse
för en sådan lägenhet varje gång det finns en tillgänglig.
Att det samtidigt finns ett behov av lägenheter och vakanser i beståndet beror på den skillnad i hyra som har
uppkommit i och med att Pajalabostäder inte har nyproducerat lägenheter på över 20 år innan de nya lägenheterna byggts efter 2011. Lägenheter i det nyare beståndet
har en kvadratmeterhyra på cirka 1500 kr per m2 och år
medan de äldre ligger på cirka 850 kr per m2 och år. En
lägenhet på tre rum och kök i det nyare beståndet kan
ha en månadshyra på cirka 9 000 kr medan en lägenhet
med motsvarande storlek i det äldre beståndet ligger på
drygt 5 000 kr i månaden. Denna skillnad är problematisk att hantera för Pajalabostäder och från bolagets och
även hyresgästkollektivets sida vore det bäst om man
kunde få hyrorna att närma sig varandra.

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648
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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.

Nyproducerade lägenheter på Kirunavägen 54

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.
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Ekonomi Resultatutvecklingen de senaste åren har
varit god för Pajalabostäder sett ur ett historiskt perspektiv. 2016 kommer också ge en relativt god vinst beroende på hur hyresbortfallet utvecklas under året. Ett
ränteläge som förväntas fortsätta ligga på en låg nivå
spelar en stor roll för ett positivt resultat.

Långsiktiga mål Pajalabostäders styrelse har
under hösten 2015 arbetat med bolagets olika styrdokument. Bolagsordningen har reviderats och en del förändringar 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 2016 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.
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Org nr 556 365-4648

Förvaltningsberättelse – Flerårsöversikt

Förvaltningsberättelse –
Flerårsöversikt

Antal lägenheter

Nedanstående nyckeltal ger en bild av Pajalabostäders
verksamhet och hur den utvecklats mellan åren. Jämförelsetalen för riket avser företag i samma storleksordning
som Pajalabostäder AB, 500-999 lägenheter.

Pajala
Junosuando
Korpilombolo
Tärendö
Totalt

Yta (m2 BOA/LOA)

2015

2014

2013

462
20
41
18
541

452
20
41
18
531

441
28
41
18
528

2015

2014

2013

31 915
6 779
38 694

31 283
6 884
38 127

30 724
7 077
37 801

2015

2014

2013

12
0
0
0
12

0
0
2
0
2

0
0
0
0
0

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

2015

2014

2014
Riket

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

896
1 005
29
-5
-58
-10
1
922

953
972
13
-18
-36
-6
13
956

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

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

-72
-47
-105
-53
-41
-35
-176
-9
-1
-66
-2
-1
-608

97*
i.u*
-54
-35
-46
-22
-124
-6
-3
-60
-3
-16
-466

-76
-9
275

-43
-10
261

-128
-14
346

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

Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Bruttoresultat

131
-139
-133
-269
-135

143
-137
-124
0
143

138
-123
-136
-13
212

Resultatdisposition

Central administration
Övriga intäkter och kostnader
Rörelseresultat

-11
616
470

-11
42
174

-40
20
145

0
-91
-310
69

1
-105
0
70

5
-121
-19
58

Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Driftnetto

Ränteintäkter
Räntekostnader
Bokslutsdisp och skatt
Årets resultat

Lägenheter
Lokaler
Totalt

Outhyrda lägenheter
per 31 dec
Pajala
Junosuando
Korpilombolo
Tärendö
Totalt

Ekonomiska nyckeltal

2015

2014

2013

41 729

41 701

40 649

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%

2 131
2 131
6,7%
48%
13,9
94,5%
3,6%
18,9%
5,8%

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten enligt balansräkningen 13 467 816 kronor, varav
årets vinst 2 656 921 kr, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning:

13 467 816 kr

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

Resultaträkning
Belopp i tkr
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
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
Årets resultat
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Not

2015

2014

1
2

41 729
30 000
71 729

41 701
0
41 701

3
4

-23 334
-7 063

-23 694
-6 653

5
6

-15 559
-7 607
-53 564
18 165

-4 714
0
-35 061
6 640

8
-3 517
-3 509
14 656

21
-4 012
-3 991
2 649

-12 000
-12 000
2 657

0
0
2 649
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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

Not

2015-12-31

2014-12-31

8
9

168 695
1 949

160 215
2 071

10

108
170 752

16 272
178 558

11
12

45
45
90
170 842

45
100
145
178 703

181
181

202
202

838
808
28 796
30 442

480
950
860
2 290

298
298
30 921

1 502
1 502
3 994

201 763

182 697

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
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13

10

Balansräkning

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

Not

2015-12-31

2014-12-31

2 000
1 136
3 136

2 000
1 136
3 136

10 811
2 657
13 468
16 604

8 162
2 649
10 811
13 947

14

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

15

12 000
12 000

0
0

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

16

128 900
128 900

138 850
138 850

30 830
1 986
3 291
728
7 424
44 259

20 880
1 774
5 412
182
1 652
29 900

201 763

182 697

2015-12-31

2014-12-31

Inga

Inga

83

94

83

94

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i tkr
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Not

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges.
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.
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 13 292 tkr och underskottsavdrag till -2 033 tkr.
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.
Koncernuppgifter
Företagets aktier ägs av Pajala kommun. Koncernredovisning upprättas av Pajala kommun och finns att tillgå hos Bolagsverket alternativt från Pajala kommun, 984 85 Pajala. Inköp från Pajala kommun uppgående till 3 064 tkr (3 733 tkr) och från
Pajala Värmeverk AB uppgående till 5 767 tkr (5 875 tkr) har gjorts under 2015. Försäljning till Pajala kommun uppgående
till 14 216 tkr (14 182 tkr) har gjorts under 2015.
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 1 Nettoomsättning
Belopp i tkr
Nettoomsättning per rörelsegren
Hyresintäkter
Hyresbortfall
Realisationsvinster
Övriga intäkter

2015

2014

37 652
-1 278
0
5 355
41 729

36 526
-926
653
5 448
41 701

2015

2014

30 000
30 000

0
0

Not 2 Övriga intäkter
Belopp i tkr
Försäkringsersättning

Not 3 Övriga externa kostnader
Belopp i tkr

2015

2014

-16 326
-6 663
-345
-23 334

-17 658
-5 660
-376
-23 694

2015

2014

23% / 3
77% / 10
13

23% / 3
77% / 10
13

75%
25%

25%
75%

Löner, ersättningar och andra kostnader
Anställda, styrelse och VD

-4 902

-4 739

Sociala kostnader
Varav pensionskostnader

-2 109
-357

-1 934
-303

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 och immateriella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Byggnader och mark
Varav nedskrivning
Inventarier, verktyg och installationer
Varav nedskrivning

2015

2014

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

-4 190
0
-524
-524
-4 714

2015

2014

-7 607
-7 607

0
0

2015

2014

-3 517
-3 517

-4 012
-4 012

2015-12-31

2014-12-31

245 481
0
23 196
0
-15 655
253 022

240 502
10 957
0
-5 978
0
245 481

-59 454
-4 638
0
5 576
-58 516

-57 366
-4 189
2 101
0
-59 454

-25 811
0
-25 811

-25 813
2
-25 811

168 695

160 215

Not 6 Övriga rörelsekostnader
Belopp i tkr
Kostnader för försäkringsskada

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Belopp i tkr
Räntekostnader kreditinstitut

Not 8 Byggnader och mark
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Försäljningar
Utrangering
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Försäljningar
Utrangering
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Försäljningar

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

Pajalabostäder AB
Org nr 556 365-4648
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Försäljningar
Utrangering
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Försäljningar
Utrangering

Redovisat värde vid årets slut

2015-12-31

2014-12-31

7 222
0
721
0
-533
7 410

7 242
43
0
-63
0
7 222

-5 151
-528
0
218
-5 461

-4 687
-524
60
0
-5 151

1 949

2 071

2015-12-31

2014-12-31

16 272
108
-16 272
108

1 787
14 580
-95
16 272

2015-12-31

2014-12-31

45
45

45
45

5/5
40/40

5/5
40/40

2015-12-31

2014-12-31

100
-55
45

75
25
100

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 11 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 12 Andra långfristiga fordringar
Belopp i tkr
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Redovisat värde vid årets slut
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Belopp i tkr
Samordnad förvaltning
Försäkringsersättning
Övriga poster

2015-12-31

2014-12-31

0
28 500
296
28 796

594
266
266
860

Not 14 Eget kapital
Belopp i tkr
Vid årets början
Disposition enligt stämmobeslut
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital

Reservfond

2 000

1 136

2 000

1 136

Balanserat
resultat
8 162
2 649
10 811

Årets
resultat
2 649
-2 649
2 657
2 657

Not 15 Övriga obeskattade reserver
Belopp i tkr
Avsättning till ersättningsfond

2015-12-31

2014-12-31

12 000
12 000

0
0

2015-12-31

2014-12-31

23 500
23 500

35 400
35 400

Not 16 Övriga skulder till kreditinstitut
Belopp i tkr
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen*

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

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Belopp i tkr
Upplupna räntor
Upplupna driftskostnader
Upplupna sociala avgifter
Semesterlöneskuld
Kostnader för försäkringsskada
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2015-12-31

2014-12-31

338
899
115
408
5 664
7 424

476
657
119
400
0
1 652
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