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Boplats 2014
År 2014 verkställde vi Göteborgs Stads fullmäktiges beslut
att Boplats ska vara en transparent marknadsplats för
bostäder. Nu kan vi äntligen vara öppna och tydliga och de
bostadssökande kan se vilken plats de har när de söker en
lägenhet hos allmännyttan.
I dagens läge där det mesta är transparent på nätet, så utgår
människor från att öppenhet är en självklarhet. Därför är vi
glada att vi nu kan fortsätta att utveckla Boplats webbplats
till en allt mer användarvänlig marknadsplats för bostäder.

Bild: Hilda Granath

Resan dit fortsätter ...

Maria Meyer-Martins
Vd
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Boplats i siffror 2014
Utfall
2014

Mål
2014

Utfall
2013

Utfall
2012

Utfall
2011

131 512

199 245

148 550

126 361

18 %

16 %

13 %

14 %

Antal personliga besök i lokalen

46 287

21 684

27 677

23 769

Antal telefonsamtal

26 844

10 491

9 985

12 049

Bostadssökande
Antal registrerade bostadssökande 31 dec
Andel registrerade > 50 år

Andel besvarade kundsamtal

83 %

73 %

75 %

10,2 milj.

9,7 milj.

10 milj.

10,1 milj.

Antal annonserade lägenheter

8 299

8 404

7 822

8 855

Andel lägenheter från privata värdar

40 %

40 %

40 %

38 %

35 %

8%

10 %

8%

9%

8%

7 865

7 687

8 555

89 %

89 %

89 %

816

960

829

1 190

950

787

702

Genomsnittlig uthyrningstid i dagar, gamla systemet

25

21

21

24

Genomsnittlig uthyrningstid i dagar, nya systemet

20
1 174

1 132

798

1 550

Rum till studenter

700

715

475

561

Antal annonser, andrahand

120

105

281

153

Andel annonserade studentlägenheter

10 %

10 %

8%

9%

Andel ja-svar efter erbjudande om lägenheter

36 %

38 %

36 %

10

10

14 125

12 833
4 418

3 910

Antal unika besökare på www.boplats.se

< 47 %

85 %

Lägenheter

Andel annonserade lägenheter från kommuner nära
Göteborg
Antal tecknade kontrakt i systemet

7 827

Kontrakt till Boplats sökande

89 %

Genomsnittligt antal ansökningar per lägenhet,
gamla systemet

829

Genomsnittligt antal ansökningar per lägenhet, nya
systemet

399

Genomsnittlig registreringstid för kontrakt

Antal annonser, byte

90 %

Färre än i
gamla systemet

Snabbare än i
gamla systemet

Personal
Antal tjänster

11

11

10

Antal arbetade timmar

14 655

Lönekostnader exkl, tkr

4 385

5 110

4 385

Rörelseresultat

913

1 725

-167

20

364

Resultat efter finansiella poster

865

1 565

-203

104

507

25 %

36 %

36 %

137 %

276 %

444 %

299 %

3 144

2 579

2 589

2 485

Ekonomi

Soliditet
Kassalikviditet
Eget kapital
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Företaget under året
Antalet lägenheter

Bostadssökande

Under året annonserades 8 299 lägenheter ut på webbplatsen
jämfört med 8 404 föregående år. Antalet annonserade
lägenheter beror till stor del på hur stor omflyttningen är. Totalt
finns det cirka 140 000 hyresrätter i Göteborg och Mölndal.
Bland de största bostadsföretagen ligger omsättningen exklusive
direktbyten på cirka 7,7 procent. Boplats har i dagsläget ungefär
77 procent av den marknaden.
Räknar man bort den interna omflyttningen, så är omsättningen
cirka 5,7 procent. I dagsläget är det endast Mölndalsbostäder
som annonserar ut sina interna lägenheter på boplats.se.

Intäkterna från de bostadssökandes administrativa avgift blev
större än planerat. Då budgeten för 2014 lades hösten 2013 var
det många faktorer som var osäkra. Bland annat visste vi inte
hur många av de som var registrerade i det gamla systemet som
skulle välja att betala för att vara kvar som bostadssökande.
Prognosen var 110 000 betalande och det visade sig att cirka
108 029 migrerade medlemmar valde att betala. Till det ska
man lägga till 23 483 nyregistrerade medlemmar under året och
intäkterna från den administrativa avgiften uppgick sålunda till
9,7 miljoner kronor. Ungefär 60 000 bostadssökande försvann
jämfört med det gamla systemet.

Ekonomin

Personal

Resultatet för 2014 efter finansnettot är 565 tkr jämfört med
målet om ett nollresultat i den budget som styrelsen fattade
beslut om hösten 2013. Osäkerheterna om såväl intäkter som
kostnader har varit osäkra inför 2014 och budgeten har justerats
under årets gång. Differensen beror på att kostnader för support,
underhåll och utveckling av IT-systemet omfattat mer arbete
än planerat för 2014. Samtidigt har avskrivningen av det nya
systemet påbörjats och systemet har skrivits av med 20 procent.

Under året har 131 512 bostadssökande betalt sin avgift varav
mer än 6 000 personer valt att betala i Boplats kundmottagning.
Antalet besök var dubbelt så många som tidigare - 46 287
personer besökte kundmottagningen. För att klara den
planerade ökningen projektanställdes två personer och som
komplement anlitades personal via ett bemanningsföretag. I
kundmottagningen lämnades information på svenska, engelska,
franska, somaliska och arabiska.

Under året har Boplats återbetalat ett av två lån på 1,3 mkr
från Göteborgs Stad och har nu kvar ett lån på 3,8 mkr.
Försäljningsintäkterna låg i nivå med budget och uppgick till
2,45 mkr (jämfört med 2,32 mkr). Kostnaderna för driftsättning,
support och anpassningar av de olika IT-systemen avviker cirka
13% för hela IT-projektet över budgeten från 2011.

Dessutom har Boplats handlat upp bemanningstjänster och
skrivit avtal med Göteborgs Stads Kontaktcenter för att hantera
en ökande mängd inkommande telefonsamtal.

Antalet sökande per lägenhet

Gamla systemet

Nya systemet

Uthyrningstid i dagar

Nya systemet

Kartan visar kontrakt för Bostads AB Poseidon,
Göteborgs Stads Bostadsbolag AB, Familjebostäder
Göteborg AB och Gårdstensbostäder. Alla dessa
rangordnades efter Dagar hos Boplats.
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Bild: Hilda Granath

Gamla systemet

Boendesociala frågor

Boplats framtid

Boplats VD är ordförande i styrgruppen för samarbetsavtalet
där representanter från Fastighetskontoret, både kommunala
och privata hyresvärdar, stadsdelarna, Störningsjouren och
Hyresgästföreningen deltar. Styrgruppen träffas 2-4 gånger per
år och följer upp samarbetsavtalet vid varje möte.

Redan förra året stod det klart att en av de viktigaste
framtidsfrågorna för Boplats är att sälja in det nya IT-systemet
till bostadsföretagen. Det nya systemet är mer transparent och
kräver att hyresvärden från början tänk igenom vilka kriterier
som ska gälla för att en hyresgäst ska få ett kontrakt på den
lägenhet som annonseras ut. När systemet varit i drift i ett
halvår och samtliga hyresvärdar arbetat med det i ett kvartal kan
vi konstatera att det fortfarande kommer att ta minst hela 2015
innan prestandan har trimmats och kompletterande funktioner
lagts till. Dessutom behövs tid för användarna att vänja sig vid
ett nytt sätt att arbeta även om bostadsföretagen fortfarande
följer sina egna policies.

Boplats VD ingår i ledningsgruppen för boendesociala frågor,
där bl.a. frågor som är relaterade till samarbetsavtalet om
bostadsanskaffning för personer som av sociala eller medicinska
skäl inte själva kan finna en bostad även om det skulle vara
jämvikt på bostadsmarknaden. Boplats redovisar även relevant
statistik om bostadssituationen och olika gruppers möjligheter
att få bostad.

Ny grafisk profil
I samband med att den nya webbplatsen sattes i drift ändrade
Boplats sin grafiska profil och logotyp.

”Som kommunalt bolag som vänder sig
mot allmänheten har Boplats likheter med
en myndighet och kommunikation och
grafik bör därför präglas av klarhet och
tillgänglighet.
Färgskalan är inspirerad av akvarellmålning,
låg kontrast, färgrik och lugn. Bilder skall
kännas autentiska, dokumentära och
trovärdiga.”

På längre sikt är det viktigt att bestämma vilken väg Boplats
ska gå när det gäller den geografiska utbredningen. I såväl
Stockholm som Malmö, som också har stor brist på hyresrätter,
ser man det som en service till medborgarna att de kan söka
bostad inom pendlingsavstånd. Många bostadssökande är i akut
behov av en bostad snabbt och därför kan det även finnas ett
värde i att kunna söka lägenheter inom ett avstånd som gör att
kötiden blir så kort att de kan flytta in direkt. Det torde också
vara av stor vikt för Göteborgs näringsliv att personer som
flyttar till Göteborg för att arbeta eller studera ska kunna hitta
ett kortsiktigt bostadsalternativ snabbt i avvaktan på en mer
permanent lösning.
Många människor har svårt att klara av att ta del av
internetbaserade e-tjänster och behöver hjälp med detta.
Därför utvecklar Boplats samverkan med stadsdelarna och
andra organisationer i arbetsmarknadsregionen när det
gäller information till bostadssökande; att fler kan förmedla
information om Boplats minskar risken för missförstånd.

Information som
delades ut till hushåll
i Göteborg och
Mölndal.

Ny logotyp.
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Ny färgskala.

Ett nytt datasystem i drift
Det största som hände under
året var att Boplats nya
datasystem kom på plats
efter flera års utveckling. Från
och med 2015 publiceras alla
förstahandslägenheter i det nya
systemet.
Nytt system, nya regler
Det nya IT-systemet innebär nya regler för såväl de
bostadssökande som för uthyrarna. De sökande kan direkt se om
de uppfyller hyresvärdens villkor och sin ”plats i kön” på var och
en av AB Framtidens annonserade lägenheter.
Arbetet med det nya systemet delades upp i två delar. Den första
handlade om att ta fram ett IT-system enligt en kravspecifikation
som Boplats tog fram år 2011. Den leveransen reglerades
genom ett ”Systemleveransavtal” som avslutades i december
2013. Samtidigt hade redan fortsättningen - förvaltningen handlats upp genom ett ”Avtal för förvaltning, support och
vidareutveckling av IT-systemet”. Avtalet trädde i kraft då
systemet levererats.
I och med att man beslöt att köra igång det nya systemet i flera
etapper blev det mer komplext att driftsätta än vad man från
början räknade med. Investeringen enligt systemleveransavtalet
skrivs av på 5 år från och med 2014.

Utvecklingsprojektet avslutades
Dataprojektets första fas avslutades i december 2013 och
år 2014 har helt ägnats åt test, korrigeringar av fel och
driftsättningsaktiviteter. Parallellt med det ordinarie arbetet
har Boplats arbetat med att testa rättningar och tillkommande
funktioner i systemet. I slutet av maj driftsattes den första delen
av systemet, där alla medlemmar migrerades. Det blev möjligt att
betala medlemsavgiften samt att annonsera rum för studenter i
studentrumsprojektet för internationella studenter.
Bostads AB Poseidon medverkade i ett pilotprojekt, där deras
lägenheter var först ut att annonseras på nya sidan från och
med slutet av augusti. Under hösten har därefter de övriga
hyresvärdarna flyttat över sina annonser till den nya sajten.
Boplats har utbildat cirka 150 uthyrare i det nya systemet och
haft en kontinuerlig dialog med uthyrarna.
I december månad skapades avier för medlemsavgiften för 2015,
vilket genererade en hård belastning på systemet. I slutet av
december lades därför stor kraft på att öka prestandan genom
att trimma systemet.

Kommunikation
För att kommunicera med de bostadssökande har Boplats i första
hand använt den egna webbplatsen och mailutskick genom
kundregistret. Dessutom har information gått ut via media med
ett flertal inslag i radio, TV och tidningar om det nya systemet.
I slutet av sommaren skickades en broschyr om hur det nya
systemet fungerar ut till samtliga hushåll i hela Göteborg och
Mölndal. Broschyren gick ut som samhällsinformation. I slutet
av november skickades cirka 12 000 brev ut till bostadssökande
över 65 år och sökanden som saknade e-postadress. Boplats hade
också extra öppet en lördag i december för personer som ville ha
hjälp med att betala sin avgift.

Registrerade bostadssökande

Antal registrerade bostadssökande den 31 december.
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> Internationella studenter
Projektet med att ordna rum till studenter har fortgått i
samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs
Förenade Studentkårer, Studentforum i
Göteborg och Näringslivsgruppen i Göteborg
& Co. Två seminarier för privatpersoner som
funderar på att hyra ut arrangerades med
information om vad som gäller rent juridiskt,
ekonomiskt och inte minst praktiskt. I
augusti och september anordnades mingel
för studenter och rumsuthyrare på Boplats.

Större
eveneman
g
2014

> Mässa för
nyproduktion

Regiondagen 2014

I oktober arrangerade Boplats ”Bonytt 2014” med 16
olika intressenter i Älvrummet. Utställningen var mycket
välbesökt och fick god spridning i media.

> Satsning på regionen
Under våren anordnades ”Regiondagen 2014” där 12
bostadsföretag inom pendlingsavstånd till Göteborg
presenterade sina bostäder.

Seminarium om bostadsfrågor i ett regionalt perspektiv.

Den 28 mars anordnade Boplats ett seminarium riktat till
Göteborgs Stads politiker och tjänstemän i syfte att visa
hur Stockholms Stads Bostadsförmedling och Boplats Syd
arbetar med regionala bostadsmarknadsfrågor kopplade till
infrastrukturutbyggnaden i deras regioner.

> Boplats 20 år
Boplats öppnade dörrarna för allmänheten i januari
1994 och för att fira 20-årsjubiléet bjöd Boplats in
representanter för Göteborgs Stad, alla hyresvärdar som
Boplats samarbetar med och övriga samarbetspartners.
Ordförande Marie Lindén och VD Maria Meyer-Martins
hälsade alla välkomna. En skrift över Boplats historia
delades ut till de cirka 150 besökarna.

Mingel när Boplats fyllde 20 år.

20 år

1994
2014
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En jubileumsskrift
togs fram till Boplats
20-årsdag.

Tre generationer Boplats-vd: Maria Meyer-Martins, Lars Ljung och
Charlie Öfverholm

Finansiell redovisning
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetsinriktning

Ägandet var under 2014 fördelat enligt följande

Bolaget skall enligt bolagsordningen informera om
bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för
bostäder och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Göteborgs Stadshus AB

40%

Göteborgs Stads Bostads AB

10%

Bostads AB Poseidon

10%

Familjebostäder i Göteborg AB

10%

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

30%

Styrelsens sammansättning under året
Under perioden 2014-01-01 till årsstämman 2014-03-06 har styrelsen haft följande sammansättning
Marie Lindén

ordförande

Göteborgs Stad

Lena Hasslöf-Gustafsson

vice ordförande

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Anders Söderman

vice ordförande

Bostads AB Poseidon

Inger Bergsten

ledamot

Göteborgs Stad

Oscar Amlöv

ledamot

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Robert Bengtsson

ledamot

Göteborgs Stads Bostads AB

Bengt Gustafsson

ledamot

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Jahja Zeqiraj

suppleant

Göteborgs Stad

Ulf Gärdhagen

suppleant

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Per-Henrik Hartmann

suppleant

Familjebostäder i Göteborg AB

Från årsstämman 2014-03-06 till den extra bolagsstämman 2014-12-31 har styrelsen haft följande sammansättning:
Marie Lindén

ordförande

Göteborgs Stad

Rickard Ljunggren

vice ordförande

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Anders Söderman

vice ordförande

Bostads AB Poseidon

Inger Bergsten

ledamot

Göteborgs Stad

Oscar Amlöv

ledamot

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Robert Bengtsson

ledamot

Göteborgs Stads Bostads AB

Agneta Kores

ledamot

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Jahja Zeqiraj

suppleant

Göteborgs Stad

Ulf Gärdhagen

suppleant

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Per-Henrik Hartmann

suppleant

Familjebostäder i Göteborg AB

Styrelsens sekreterare

Lekmannarevisor

Mats Ekblad har varit styrelsens sekreterare, förutom vid
styrelsemötena den 6 mars och 24 april då Maria Jordan förde
protokoll och den 13 maj 2014 då VD skrev protokoll.

Vid årsstämman valdes Monica von Martens och Bo Forsäng
till lekmannarevisorer samt Lars-Gunnar Landin och Annbrith
Svensson till lekmannarevisorsuppleanter. I slutet av året
avslutade Monica von Martens sitt uppdrag som lekmannarevisor
och Lars-Gunnar Landin träder in i hennes ställe.

Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten varav mötet den
13 maj ägde rum i Basel i samband med styrelsens studieresa.

Verkställande direktör
Maria Meyer-Martins är bolagets verkställande direktör.

Revisor
Huvudansvarig revisor är Peter Sjöberg på Öhrlings
PricewaterhouseCoopers.
Boplats Göteborg är anslutet till Almega Tjänsteföretagen i
Sverige.
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Bokslut
Förslag till behandling av vinst
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Årets vinst		
Balanserad vinst

565 090 kronor
2 578 345 kronor

Summa att förfoga över 3 143 435 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

3 143 435 kronor

Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning (KKR)
Not

2014-01-01

2013-01-01

2014-12-31

2013-12-31

12 328

2 656

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

11

0

3431

1

7 911

7 769

20 239

13 856

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

7

- 11 724

- 7 967

Personalkostnader

2

- 6 358

- 6 056

3, 11

- 1 244

-0

- 19 326

- 14 023

913

- 167

30

46

Räntekostnader

- 78

- 82

Resultat efter finansiella poster

865

- 203

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner
Årets förändring av periodiseringsfond

6

- 135

196

Skatt på årets resultat

9

- 165

-3

565

- 10

Årets resultat
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Balansräkning (KKR)

		

Tillgångar

Not

2014-12-31

2013-12-31

11

4 843

6 054

3

75

9

4 918

6 063

26

24

Övriga fordringar

242

382

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

521

197

Summa kortfristiga fordringar

789

603

12 516

4 141

13 305

4 744

18 223

10 807

2014-12-31

2013-12-31

700

700

77

77

777

777

2 578

2 589

565

-10

Summa fritt eget kapital

3 143

2 579

Summa eget kapital

3 920

3 356

767

632

767

632

3 800

5 100

3 800

5 100

1 373

682

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank

4

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not

5

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 700 aktier kvotvärde 1000 kr
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Obeskattade reserver

6

Summa obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Räntebärande lån, koncern

10

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella Skatteskulder

165

3

1371

122

6 827

912

9 736

1 719

18 223

10 807

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas
årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämnden allmänna råd BRNAR 2012:1
Årsredovisningen och koncernredovisning (K3). Tidigare
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1(K2) och BFNAR 2012:1
(K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s
kapitel 35 men någon omräkning är inte nödvändig.
Intäkterna från medlemsavgiften redovisas i enlighet med BFNAR
2003:3, Intäkterna redovisas efter avdrag för moms.
Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell
bedömning beräknas bli betalt.

Utgifter för utveckling eller underhåll av programvara redovisas
som immateriell tillgång under förutsättning att utgifterna
medför att framtida ekonomiska fördelar för företaget sannolikt
ökar och att utgifterna kan påvisas leda till en användbar
programvara. Immateriella tillgångar avseende programvaror
skrivs av på 5 år.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de
skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen. Aktuell
skatt redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget
kapital. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när de finns
en legal rätt till kvittning.

Noter
Not 1 / Övriga rörelseintäkter
Driftbidrag

2014

2013

Göteborgs stad

5 574

5 435

Göteborgs kommunala bostadsföretag

1 507

1 506

830

828

7 911

7 769

2014

2013

Medelantalet anställda har varit följande:

15

10

varav kvinnor

10

7

5

3

4 385

4 205

till styrelse och VD

882

852

till övriga anställda

3 503

3 353

Sociala avgifter enligt lag och avtal

1 378

1 334

pensionskostnader till VD och styrelse

200

186

pensionskostnader till övriga anställda

331

247

Fastighetsägare Göteborg Första Regionen

Summa

Not 2 / Personal

varav män
Löner och andra ersättningar har utgått med:

Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till, utöver lönen under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag på arton (18)
månadslöner. Storleken på vederlaget baseras på Befattningshavarens senaste månadslön. På avgångsvederlaget betalar Bolaget
endast sociala avgifter enligt lag.
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Not 3 / Inventarier

2014-12-31

2013-12-31

Vid avskrivning enligt plan av inventarier används procentsatsen 20 % av anskaffningsvärdet för samtliga inventarier. Konstverk
avskrives ej.
Ingående anskaffningsvärde inventarier
Årets inköp
Utgående anskaffningsvärde

1 406

1 406

98
1 505

1 406

-1 397

-1 392

-33

-0

-1 430

-1 397

75

9

2014-12-31

2013-12-31

12

2

12 504

4 139

Summa

12 516

4 141

Not 5 / Eget kapital

Aktiekap

Reservfond

Balans. res

Årets vinst

700

77

2 588

-10

-10

10

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Restvärde enligt plan, bokfört värde

Not 4
Posten kassa och bank består av följande poster:
Kassa
Kommunkonto

IB
Avsättning till reservfond
Disponering av föregående års vinst enligt
bolagstämmobeslut
Årets Resultat
UB

565
700

Not 6 / Obeskattade reserver

77

2 578

2014-12 31

2013-12-31

Periodiseringsfond

Tax 2009

0

115

Periodiseringsfond

Tax 2010

133

133

Periodiseringsfond

Tax 2011

170

170

Periodiseringsfond

Tax 2012

150

150

Periodiseringsfond

Tax 2013

60

60

Periodiseringsfond

Tax 2014

4

4

Periodiseringsfond

Tax 2015

250

0

767

632

Summa

Not 7 / Ersättning för revision

2014

2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

78

87

Lekmannarevisor

51

57

129

144

Summa

14 / BOPLATS

565

Not 8 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014

2013

Medlemsavgift

5 454

0

Övrigt

1 373

912

6 827

912

2014

2013

Aktuell skatt

165

3

Skatt på årets resultat

165

3

Redovisat resultat före skatt

865

-7

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)

154

neg

11

3

165

3

Summa

Not 9 / Skatt på årets resultat

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader / ej skattepliktiga
intäkter / schablonränta periodiseringsfond
Redovisat skattekostnad

Not 10 / Räntebärande lån

2014

2013

Koncernlån

3 800

5 100

De långfristiga lånen förfaller till betalning enligt följande:
2015

3 800

2014

1 300

Summa

3 800

Den övervägande delen av övriga långfristiga skulder förfaller till betalning när projektet är i drift och vi har påbörjat avskrivning av
projektet.

Not 11 / Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter, inköp netto efter erhållna bidrag

2014-12-31

2013-12-31

6 054

2 623

0

3 431

Årets avskrivning

-1 211

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 843

6 054
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16 / BOPLATS
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18 / BOPLATS

Under året
annonserades
8 299 lägenheter
ut på webbplatsen
jämfört med 8 404
föregående år

Genomsnittligt
antal Dagar
hos Boplats vid
kontrakt var
1 190 under 2014

46 287 personer
besökte boplats
kundmottagning
under 2014
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