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ViKTiGA siffror för 2014

43 anställda i företaget 
(därav andel kvinnor 25,6%)

525 nya hyreskontrakt tecknades under 2014

40 miljoner kronor har lagts på planerat 
underhåll vilket gör 260kr/kvm/år

Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm

Hyresnivå 927kr/kvm 
(rikets genomsnitt 984kr/kvm)

Beståndet utökades med 32 nybyggda lägenheter vilket är ett tillskott om 1,3% Totalt 2 464 lägenheter 
i beståndet

15,2% äldrebostäder

32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3%

2% studentbostäder

4,6% av beståndet har renoverats 
och byggts om (113 lgh)
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Ett av våra tydligaste uppdrag från våra ägare är att 
vara en aktiv och tydlig aktör av bostadsförsörjningen 
i kommunen. Detta skall göras i samverkan med 
övriga aktörer på marknaden och på så vis skapa en 
långsiktig och väl fungerande bostadsförsörjning för 
våra kommuninvånare. Detta uppdrag gäller hela 
kommunen och inte bara centralorten Värnamo, just 
det senare ligger mig extra varmt om hjärtat och jag 
är helt övertygad om att en av våra framgångsfaktorer 
i kommunen är en väl fungerande mix av industri 
och bra boende i våra kransorter.
 När våra konkurrenter/övriga fastighetsägare tvekar, 
då tar vi ett steg framåt och ser långsiktigt på möjlig
heter och utveckling, i slutändan är det dock alltid 
ett marknadsmässigt agerande och minimering av 
risker som gäller.

2014 var ett år då vi tog vårt ansvar på alla plan, vi 
tog beslut och påbörjade byggandet av 20 nya vård
bostäder i Rydaholm, detta är den första nyproduk
tionen av lite storlek i Rydaholm på många år, vilket 
säkerställer att man som äldre kan bo kvar och få en 
bra boendestandard.
 Vi tog beslut om att producera 10 mindre lägenheter 
plus gemensamhetslokaler för ensamkommande 
flyktingbarn. Detta arbete genomfördes i expressfart 
under vintern och innan sommaren 2015 skall det 
hela vara klart för inflyttning.
 Vi påbörjade etapp 2 av kvarteret Salvian, vilket 
innebär 48 nya lägenheter med toppstandard och 
byggda helt med passivhusteknik. Inflyttning sker i 
etapper under sommaren 2015.
 Vi har under året påbörjat planändringsarbete för 
nyproduktion av 200 lägenheter i centralorten och 
även genomfört markköp och bygglovsprocessen för 
detta, här står vi väl rustade för de kommande åren. 

I vårt dotterbolag Studentbostäder AB har året varit 
bra med låga vakanser och nöjda boenden, i takt med 
att Campus i Värnamo växer så ökar trycket på nya 
studentbostäder, med detta i ryggen har vi ritat och 
planerat för upp till 20 nya moderna lägenheter på 
befintlig fastighet i anslutning till Campusområdet.

Allt är ju inte bara frid och fröjd, 2014 var det år då 
vi fick känna av en begynnande bostadsbrist i 
kommunen, detta ger ju på kort sikt fina resultat för 
bolaget men man känner ett litet misslyckande när 
det uppstår och det blir en hämsko för kommunens 
utveckling. Med denna vetskap i ryggen är vi därför 
mer rustade för framtiden och har flertalet projekt 
”på hyllan” för omgående start när det behövs.
 Årets resultat är som jag höll på att säga som vanligt, 
mycket bra, vår vinst ligger i nivå med kraven från 
vår ägare, underhållsinsatsen har varit fantastiskt 
stor, vi återinvesterade nästan 40 Mkr i planerat 
underhåll till våra hyresgäster, våra fastigheter är i 
mycket gott skick och snitthyrorna ligger väl under 
genomsnittet i Sverige. Speciellt roligt är vårt fina 
samarbete med Hyresgästföreningen och dess med
lemmar, vi finner alltid bra lösningar i såväl förhand
lingar som utvecklings och underhållsprojekt, detta 
är viktigt för framtiden.

Nu är det ju inte jag själv som har gjort allt detta, 
nästan ingenting alls förresten, utan min personals 
fina arbetsinsatser, styrelsens beslut i ryggen, fina 
samarbetet med vår ägare och alla hyresgäster hade 
det inte blivit något alls, vill därför passa på att tacka 
Er alla för det gångna året. 
 
Mikael Nordholm
VD

”vi tar vårt ansvar”

VD hAr orDeT
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förVAlTninG & enerGiopTimerinGsprojeKT

förVAlTninG
2014 var en nytändning i vårt arbete med driftoptimering 
av fastigheter. Nya mål gällande mediaförbrukning har 
antagits och kommunicerats ut till verksamheten. Nya 
strategier har antagits när det gäller datoriserad drift och 
övervakningssystem för Finnvedsbostäder. 
 Ett överordnat SCADA system har installerats på en ny, 
modern webbserver. Systemet klarar av att underordna 
större bredd av lokala system för fastighetsdrift vilket 
underlättar övervakning av fastigheter. Nya systemet till
låter även uppkoppling av flera leverantörer vilket utökar 
konkurrensen vid inköp av ny utrustning. Den ökade kon
kurrensen ger fördelar vid både inköp av ny utrustning 
såsom tjänster vid installation och ev. utbyte i framtiden. 
Driftorganisationen bestod under 2014 av en driftingenjör 
och 2 drifttekniker. 
 Ett fortsatt och utvecklat samarbete med Värnamo 
Energi har resulterat i att de har tagit över samtliga pellets 
och oljepannor i Finnvedsbostäders bestånd. Värnamo 
Energi kommer fortsatt att leverera energi för uppvärm
ning till de flesta fastigheter i beståndet. 
 Trots ökade kostnader för energi och vatten har Finn
veds  bostäder klarat av att hålla jämn nivå i jämförelse 
med 2013. Det varma året har naturligtvis också på
verkat resultatet. 
  Energioptimeringsprojektet i KV Långa Raden fort
sätter visa bra resultat med en energibesparing om hela 
35% i jämförelse med startåret 2013. Detta tyder på att 
projektet kommer leverera utlovade besparingar och 
ekonomiska resultat enligt prognos. Eftersom projektet 
visat bra resultat under de två första åren kommer Finn
vedsbostäder att fortsätta genom att utöka satsningen i 
flera kvarter under kommande år.

enerGiopTimerinGsprojeKT 
Ett antal större och mindre energioptimeringsprojekt 
har genomförts under 2014:

 Samtliga trapphusarmaturer Bredaryd och Forsheda 
har bytts ut till närvarostyrda, lågenergi LED arma
tu rer. Även stolpbelysning på gårdar i Forsheda, 
Rydaholm och Bor har bytts till energieffektiva LED 
belysningsarmaturer. 

 Norråsvägen 11 i Bredaryd har injusterats och kom
pletterats med radiatorer. Undercentralen har byggts 
om för att optimera driften för värmepump.

 Norregårdsvägen 212 har fått nya radiatorventiler 
samt termostater. Värmesystemet har justerats in för 
att leverera jämn temperatur till samtliga utrymme i 
fastigheten. Även ventilationsaggregat har komplet
terats med styrutrustning som kopplas upp mot över
ordnat datasystem. 

 Kyrkogatan 4 har fått ett nytt låssystem.

  På Bredäng i Bredaryd är styrningen till de boendes 
 ventilation utbytt. Ventilationsfläktarna är utbytta till 

tysta, energisnåla ECfläktar. Styrningen har kom
 plet terats för att kopplas upp till överordnat styr
  system.

 Fastigheten på Grevevägen 22 i Värnamo har konver
terats från självdrag till mekanisk ventilation. 

 Källarbelysning i KV Högaloft är belysningen utbytt 
till närvarostyrd, energisnåla LEDarmaturer.

 Arbetet med installation av 10 fjärrvärmecentraler i 
KV Doktorn i Värnamo har färdigställts och kopplats 

på överordnat system. 4 av 10 gårdar har injuste
rats och försätts med nya termostatventiler. Olika 
metoder har testats med avseende på kostnad, un
derhåll, lägenhetstemperatur och energieffektivitet. 

 Tre höghus på Gränsgatan i KV Doktorn har försätts 
med frånluftsvärmepumpar som skall återvinna 
energi från ventilationsanläggningen. 

 Ny fjärrvärmecentral är installerad och uppkopplad 
i KV Pustakulle. Även lägenhetstermometrar är in
stallerade och uppkopplade mot webben i samtliga 
lägenheter. 

 Gruppboende i KV Citronen har en ny bergvärme
pump som uppvärmningskälla istället för elpanna. 

 Nya styrsystem har installerats för ventilation, 
värmepumpar, fjärvärmeundercentral, belysning, 
kylaggregat, portlås och diverse övervakning på 
Luddö. Äldre ventilställdon har ersatts av nya.

 32 lägenhetsventilationsaggregat i KV Salvian har 
anslutits till det överordnade styrsystemet. Nu kan 
vi assistera hyresgästerna på distans, svara på frå
gor och utföra justeringar av deras inomhusklimat.

 Samtliga radiatorer på Vråen 2 har injusterats och 
försetts med nya termostater. Cirkulationspumpen 
är utbytt för att orka förse samtliga värmestammar 
med korrekt flöde. En ny effektiv avgasningsanlägg
ning är installerad.

 Östrabo har fått värmesystemet renspolad, injuste
rad och uppkopplat mot överordnat system. Även 
ventilationsaggregaten har anslutits vid samma 
tillfälle. 

 Bollvivegården har fått ett nytt modernt styrsystem 
för ventilation, värmecentral, belysning och portlås, 
uppkopplade mot överordnade systemet. 

 Samtliga radiatorventiler och termostater har bytts 
i Rydaholm.

 På vårdcentralen i Rydaholm har nya styrsystem in
stallerats för ventilation och värmesystemen. Även 
inbrottslarmet är uppdaterat vid samma tillfälle.

 Två nya elektronska bokningstavlor har installerats 
på försök.

Skåneinitiativet
Finnvedsbostäder är anslutet till SABOföretagens 
Skåneinitiativ som lanserades den 7 februari 2008 i 
Malmö. De 80 företag som då fanns representerade 
röstade fram en målsättning som innebär att de företag 
som ansluter sig ska minska sin energianvän dning
med 20% från idag till år 2016. Här visas Finnveds
bostäders resultat. Är = Finnvedsbostäders faktiska 
mätvärden. Bör = Skåneinitiativets riktvärden.

2007År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Enheten Fastighetsservice ansvarar för inre och yttre 
skötsel samt felavhjälpande underhåll inom hela Finn 
 vedsbostäders bestånd. Fastighetsskötseln är fördelad 
på 4 olika distrikt med områdesansvariga och kvarters
värdar Det finns dessutom en reparatörs grupp som 
servar hela beståndet gällande lägenhetsreparationer. 
Dessa stöds av 1 snickare och 1 elektriker. Fastighets
service främsta mål är nöjd kund.
 För att sköta halkbekämpning och snöröjning på 
bästa sätt så har bolaget 11 vinterutrustade traktorer, 
avtal med ett antal entreprenörer samt väl förankrade 
rutiner.
 
Ombyggnad av egna lokaler
I början av året togs ett beslut om att säga upp hyres
avtalet gällande personalutrymmen för enhet Öst. 
Ombyggnad och anpassning gjordes av befintliga, eget 
ägda lokaler på Svensbyggevägen 3.
 Under en normalvinter lägger kvartersvärdarna ut 
ca 100 ton sandningsgrus så att våra hyresgäster kan 
ta sig fram på ett säkert sätt. Detta samlas sedan upp 
med hjälp av sopmaskiner, blåsmaskiner och hårt arbete. 
För att få gångvägar och cykelbanor städade och fina 
lades det under 2014 ned 400 arbetstimmar.

Miljösatsningen fortsätter
Under april månad köptes 2 nya biogasbilar. Detta är 
ytterligare ett led i Finnvedsbostäders miljösatsning 
vilket innebär att företaget nu har 92% klimatneutrala 
transportfordon. Personalen har dessutom effektiviserat 
sitt körbeteende vilket medfört att vi mer än halverat 
antal körda mil med företagets servicebilar jämfört 
med 2011. Satsningarna på fordonsparken har också 
inneburit sänkta kostnader för service och reparation.
 Under 2014 så nådde vi upp till 27% batteridrivna 
häcksaxar och grästrimmers. Detta medför minskade 
utsläpp, bättre arbetsmiljö och tystare bostadsgårdar. 
I de fall marknaden ej hunnit ta fram fungerande batteri

drivna alternativ så drivs samtliga bensinmotorer på 
alkylatbensin vilken är 99% renare än traditionell 
bensin.
 I takt med att sommaren kom till oss så inleddes 
också gräsklippningssäsongen. Gräsklippningen på 
Finnvedsbostäder sker uteslutande med en klippteknik 
som kallas för mulching som innebär att gräset klipps 
flera gånger och finfördelat återgår till gräsmattan 
som gödning.

Förbättrad service för våra hyresgäster
En central reparatörsgrupp skapades under försom
maren med syfte att ytterligare förbättra servicen för 
våra hyresgäster. Reparatörerna ansvarar för kvalificerade 
lägenhetsreparationer inom hela Finnvedsbostäder, i yta 
räknat blir detta 185 000 kvm. Satsningen på central 
reparatörsgrupp har slagit väl ut vilket märks i bl.a. 
kortare insatstider och bättre resursutnyttjande.
 Under 2014 anställdes 25 ungdomar på sommar
vikariat som alla gjorde ett kanonjobb.
 I september togs beslutet att slå samman områdena 
Doktorn och Högaloft med gemensam arbetsledning. 
Projektgrupp gällande gemensamma lokaler är fram
tagen och arbetet med detta kommer att fortskrida 
under 2015.

Ökan avtalstrohet
I början av 2014 fastslogs ett företagsövergripande 
mål gällande avtalstrohet på minst 90%. Avtalstrohet 
innebär att Finnvedsbostäder ska handla där vi har avtal. 
Inköp av varor och tjänster mäts sedan och ställs i 
kontrast mot inköp gjorda hos leverantör/entreprenör 
utan avtal. Detta mål togs på största avtal och i slutet 
av 2014 så nådde företaget upp till 93% avtalstrohet. 
En stor avtalspart är HBV som är inköpscentral åt 
Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och där ökade 
inköpen med 26% jämfört med 2013.

fAsTiGheTsserViCe

Albanovägen, Bredaryd. 9



fAsTiGheT (underhåll och projekt)

påGåenDe projeKT 2014: 

Kv Salvian
Byggnation av etapp2. Tre hus med 48 lägenheter 
klara för inflyttning den 1 maj, 1 juni och 1 juli 2015.
Husen byggs som punkthus med fyra lägenheter i varje 
plan med trapphus och hiss i mitten av respektive 
huskropp. Hög standard med trägolv i alla rum för
 utom badrum. Badrummen är helkaklade med tvätt
maskin, torktumlare, handdukstork och duschväggar. 
Förråd finns både i markplan och vind. Alla lägenheter 
har generösa balkonger. Husen byggs som passivhus 
med höga krav på värmeisolering och lufttäthet vilket 
ger låga energiförbrukningar under husets livslängd. 

Lindgården Rydaholm
Lindgården består av totalt 29 lägenheter varav 19 
vårdlägenheter, nybyggnation av ytterligare 20 vård
lägenheter påbörjades i november 2014. Samtidigt 
byggs nuvarande kök ut och viss ombyggnad i befintlig 
byggnad. Inflyttning 19 december 2015.

Högaloft Värnamo
På Högaloft byggdes 237 lägenheter mellan 19581962. 
I augusti påbörjades ombyggnad av 66 lägenheter på 
Sveavägen 525.  Köken byggs om helt med ny modern 
köksinredning, ny golvbeläggning och ommålning. Alla 
fönster i lägenheter och trapphus byts ut. Nya entré 
 dörrar, nya balkongfronter inklusive stomme, ny mer 
välisolerad utfackningsvägg vid balkonger mot väster 
samt vid fransk balkong mot öster. Ombyggnationen 
sker etappvis och färdigställs under februari 2015.

Kv Doktorn Värnamo
Hösten 2014 slutfördes ombyggnad av utemiljön med 
bättre anpassade gång och cykelvägar, ny lekutrustning 
för både för yngre och äldre barn, delvis nya planteringar, 
ny utebelysning, nya belysta cykelgarage och ny belysning. 

Svensbyggevägen Värnamo
Befintliga lokaler som har använts till förråd är nu 
ombyggda till kontor för eget bruk.  

Kontoret Högaloft
Huvudkontoret byggs om för att bättre passa till 
nuvarande organisation. Nya ytskikt och ändring av 
möteslokaler, reception, nyckelhantering, visning och 
tillgänglighet. Ombyggnaden påbörjades i november 
2014 och beräknas vara klar i början av mars 2015.

Brogården Värnamo
Tillbyggnad med 10 lägenheter för nuvarande verk  
samhet för ensamkommande flyktingbarn upp
handlades under december2014. Byggnaden inne
håller förutom lägenheter utrymmen för personal, kök 
och samvaro. Inflyttning sker under juni 2015.

plAnerADe byGGnATioner
Kv Städet: Nyproduktion av 150 lägenheter vid 
Malmöplan centralt i Värnamo. Projektering påbörjas 
våren 2015
Kv Högaloft kök etapp 2: Fortsatt ombyggnad av kök, 
balkonger fönster mm. Etapp 2 påbörjas april 2015.
Kv Väktaren: Nyproduktion av studentlägenheter. 
Ny detaljplan kommer tas fram under 2015

Solpaneler på Ringvägen, Bredaryd.10



fAsTiGheTsinnehAV 31/12 2014

Område	 	 Byggnadsår	 Anskaffn.	 Ack.	 Bokförda	 Taxeringsv	
	 	 	 värde	tkr	 avskrivn.	 restvärde	 Totalt	(tkr)	 Mark

207 Bredaryd 10:8 1949 1 722 375 1 348 1 071 146
208 Bredaryd Norregård 4:14 1930/69 1 004 314 690 994 140
209 Bredaryd 4:6 1999 3 061 907 2 154 1 597 174
210 Bredaryd 7:35 1998 300 68 232 80 80
234 Bredaryd 35:1 1962-64 3 140 1 934 1 207 5 846 885
235 Bredaryd 20:32 1969/2000/2007 26 990 7 208 19 782 11 797 1 408
240 Bredaryd 20:53 1971/2007 16 889 5 485 11 404 8 165 2 668
241 Bredaryd 20:68 1992 2 510 1 123 1 387  
248 Bredaryd Torp 3:22 1986 10 554 5 260 5 293 5 109 706
259 Bredaryd 20:70 1994 18 066 6 586 11 480  
  summa 84 235 29 259 54 975 34 659 6 207
       
331 Forsheda 3:136 1964 3 049 1 685 1 365 5 294 821
332 Forsheda 10:1 1966-67 9 397 3 025 6 372 8 269 1 275
333 Forsheda 3:155 1970-71 10 869 3 322 7 547 9 507 1 507
335 Forsheda 5:12 2011 19 763 1 212 18 552 5 950 750
  summa 43 078 9 243 33 835 29 020 4 353
       
501 Broarna 3 1948/86 1 408 499 909 3 998 879
502 Trillan 7 1970/84 449 157 293 1 391 387
503 greven 4 1942/76 526 205 321 1 412 359
505 Blomman 13 1946/86 926 255 671 2 039 511
506 Blomman 11 1930/84 359 149 210 766 215
509 Fasanen 7-8 1945 7 224 1 437 5 787 4 133 936
512 Lyckan 19 1950-54/88-90 86 764 39 968 46 796 73 023 15 025
514 Högaloft 7 1958-62 75 979 34 423 41 556 90 763 21 350
515 Prästen 4 1963-64 9 554 4 527 5 027 17 758 4 365
517 Giggen 6 1968 8 794 3 827 4 967 18 403 4 403
518 Doktorn 3,4,14 1969-72/73/84 226 653 63 752 162 901 199 425 47 219
519 Borgaren 13 1956/89 12 884 5 569 7 315 11 803 2 842
521 Ling 4 1972 1 706 749 957 4 308 1 013
522 Långa Raden 20 1973 14 892 5 988 8 904 29 532 6 365
523 Åbrinken 24 2006 49 635 8 365 41 270 25 690 4 290
537 Stensötan 1 1975 14 915 5 804 9 111  
547 Pustakulle 7 1940 2 876 1 137 1 739 2 389 562
548 Broarna 1 1999 9 958 2 368 7 590  
549-550 Citronen 6 1991/2001 49 390 21 536 27 854 35 482 6 172
551 Citronen 1 1992 3 503 2 490 1 013  
552 Gröna Lunden 1994 29 719 11 606 18 112  

Område	 	 Byggnadsår	 Anskaffn.	 Ack.	 Bokförda	 Taxeringsv	
	 	 	 värde	tkr	 avskrivn.	 restvärde	 Totalt	(tkr)	 Mark

553 Luddö 1994 32 360 12 173 20 187  
554 Apollofjärilen 2004 23 813 4 968 18 845 16 497 2 697
555 Salvian 1 2013 49 658 1 009 48 649 12 880 3 080
560 Trillan 12 1938 930 320 609 1 702 343
561 Falken 27 1945 1 602 560 1 042 2 498 511
570-572 Vråen 1 (Spettet 1, 1975 39 624 19 110 20 514 67 698 15 325
 Skytten 13, Släggan 4)      
573 Härfågeln 1, vårdcentral 1993 25 497 13 792 11 705  
573 Härfågeln 1, härbärget 1993 10 173 3 592 6 581 5 004 1 041
574-575 Trädkryparen 3, 2 1976 15 956 7 323 8 633 2 671 541
576 Brushanen 1 1976 9 212 1 171 8 040 6 312 1 386
577 Skatan 1, Vråen 2 1978 42 162 19 905 22 257 53 622 12 438
578 Nötskrikan 1, 2, 
 del av 3, 4  1980-84,89 73 796 32 303 41 493 55 097 13 211
579 nötskrikan 3, 
 Vråen 3 a:1 1980 9 246 3 353 5 893 13 965 2 965
580 Brushanen 2 2010 85 284 7 454 77 830 43 428 5 172
581 Rörstorp 6:39 1955 6 826 9 6 817 2 627 539
  summa 1 034 250 341 852 692 398 803 689 175 603
       
620 Bor 1:141 1969 1 778 1 051 727 2 323 393
621 Bor 1:164 1971 1 044 478 566 1 704 280
622 Bor 1:107 mfl 1929 889 47 842 717 230
654 Bor norregård 1:195 1992 7 475 5 321 2 154  
655 Bor 1:262 1994 15 572 5 898 9 674  
  summa 26 758 12 794 13 964 4 744 903
       
723 Hjortsjö 7:13 1965 4 524 3 363 1 161 2 982 452
724 Sävrarp 2:61 1966 1 826 999 827 2 346 354
726 Nederled 2:215 1968-69/81 11 086 6 149 4 937 7 684 1 075
727 Sävrarp 1:154 1972 1 680 732 949 1 467 201
728 Nederled 3:8 1972 1 934 1 393 542 1 236 190
729 Nederled Norregård 2:289 1990 8 770 5 424 3 346  
738 Nederled Stallagård 3:91 1951 7 902 3 814 4 088  
756 Sävrarp 1:166 1994 23 320 8 788 14 532 2 021 206
  summa 61 043 30 662 30 381 17 736 2 478
       
  summa total 1 249 364 423 811 825 553 889 848 189 544
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bosTADsläGenheTer

Omr. Nr Fastighet
Centrum               
501 Broarna 3 606 21     21 879 4 63   
505 Blomman 13 372 1   4  5 725   3 1 
506 Blomman 11 158  4    4 607    2 
509 Fasanen 7-8 681 4  8   12 797    1 1
548 Brorna 1       0  1 997   
553 Luddö 1 1 468 36     36  1 1756   
561 Falken 27 373  2 4   6 837    1 

Väster	 	 	 	 	 	 	 	 0
512 Lyckan 19 10 727 28 75 41 18 1 163 820 21 1014 24 23 5
514 Högaloft 7 14 991 57* 73 80 35 4 237 764 59 2164 91 41 15
515 Prästen 4 3 175   24 12  36 704 4 144 5 8 
521 Ling 4 738 9 5    14 748    2 1
547 Pustakulle 7 409 2  4   6 767   2 2 
552 gröna Lunden 1 1 451 36     36  1 1650   
503 greven 4 262 1 4    5 713     
518 Doktorn 3, 4, 14 32 656  69** 222 196 20  478 784 21 2389 179 60 14
519 Borgaren 13 2 153 4 5 11 4 2 26 686 1  2 3 
549 Citronen 6 etapp 2 2 226  6 16 10  32 1052     
550 Citronen 6 etapp 1 2 237 5 12 10 4  31 948 1 50     Tot.Citronen 
551 Citronen 1       0  1 364  9 1
554 Apollofjärilen 1 1 962   6 14 2 22 1053    3 
555 Salvian 1 2 036 8 18 6   32 1405   12 9 1

norr        0      
502 Trillan 7 180   1 1  2 669     
517 Giggen 6 3 203 15 7 28   50 759   26 7 2
522 Långa Raden 20 4 598 14 39 22 3  78 792 5 397 19 20 8
560 Trillan 12 250  5    5 908    1 
523 Åbrinken 24, Oxtorget 3 120  14 14 6 6 40 1084    12 2

öster        0      
537 stensötan 1 1 334  36    36  1 1066   
570 Spettet 1, Vråen 1 6 236 20 42 28 6  96 765   48  
571 Skytten 13, Vråen 1 4 870 24 30 26 2  82 771 2 297 45    Tot.Vråen 1 
572 Släggan 4, Vråen 1       0  1 378  33 9
573 Härfågeln 1, vråen C       0  4 3467   
574 Trädkryparen 2, Vråen C 394 8     8 909 1 808  1 1
575 Trädkryparen 3, vråen C       0  1 1196   
576 Brushanen 1, Vråen C       0  9 1860 5  
577 Skatan 1, Vråen 2 8 888 21 35 41 22 4 123 759 1 127 59 21 7
578 Nötskrikan 1, 2, 4, 5, 
 del av 3 9 390 20 32 46 21 6 125 842 3 768 90 20 
579 Nötskrikan 3, Östrabo 2 157 11 25 4   40 834 1 1218  9 
580 Brushanen 2, Vråen C 3 030 8 16 22   46 1370 2 1126  13 3

bredaryd        0
207 Bredaryd 10:8 182 1 1  1  3 649 2 187 3  
208 Bredaryd 4:14 314 6 1    7 719     
209 Bredaryd 4:42 348  6    6 866     
234 Bredaryd 35:1 1 588 9 1 17 1  28 713 5 305 16  
235 Bredaryd 20:32 3 082 14 28 12   54 856   8  
240 Bredaryd 20:53 1 695 5 23    28 873 1 287   
241 Bredaryd 20:68 260  4    4 885     
248 Bredaryd Torp 3:22 1 414  10 8 2  20 842   10    Tot.Bredaryd
259 Bredaryd 20:30, 
 Bredäng 1 240 19 10    29  1 1434  33 6

forsheda        0
331 Forsheda Ågård 3:136 1 460 6 16 4   26 734 3 79 16  
332 Forsheda 10:1 2 268 10 20 4 4  38 732 7 222 11    Tot.Forsheda
333 Forsheda Ågård 3:155 2 681 9 28 9   46 742   7 35 11
335 Forsparken 5:12  2) 834 1 5 6   12 1179     

bor        0      
620 Bor N 1:141 1 146 6 6 6   18 672   14    Tot.Bor
621 Bor N 1:164 816  12    12 668    17 1
622 Bor N 1:107, 1:112 183   1 1  2 619     
654 Bor n 1:262, Ängslyckan       0  1 450   
655 Bor n 1:262, 
 Bollvivegården 663 17     17  1 980   

rydaholm        0
723 Hjortsjö 7:13 1 316 6 4 12   22 728 3 152 10  
724 Sävrarp 2:61 1 032 6 4 8   18 742 2 136 8  
726 Nederled N 2:215 3 128 6 23 14 4  47 745 6 423 24  
727 Sävrarp M 1:154 586 6 4    10 732     
728 Nederled S 3:8 311   4   4 674 7 314     Tot.Rydaholm
729 Nederled N 2:289
 vårdcentralen       0  1 756  26   
738 Nederled S 3:91 166 2 1    3 734 4 944   
756 sävrarp 1:166, 
 Lindgården 1 263 17 10    27 955 1 1493   

summa  154 307 527 924 743 195 25 2 414 820 191 31461 737 413 96
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    *varav 12 utan kök.   
** varav 29 utan kök.   
 1) Bostadshyra exkl. bränsleavgifter.   
 2) Kooperativ hyresrätt.

Lägenhetsstorlek Antal lgh Flyttningar antal Flyttningar %
  2013 2014 2013 2014
1 rk 401 118 103 29 26
2 rk 873 150 155 17 18
3 rk 737 121 123 16 17
4 rk 195 38 26 19 13
5 rk 25 7 6 28 24
summa 2231 434 413 19 18

Flyttningsfrekvens för bostadslägenheter* 2014-01-01 – 2014-12-31

*Exklusive 171 vårdbostäder samt boföreningen Forsparken, kooperativ.
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flerårsöVersiKT eKonomi

 2014 2013 2012 2011 2010
verKsAMHeTen
Omslutning 945 643 886 551 866 200 829 672 798 647
Omsättning 182 444 176 636 169 441 163 741 157 219
Periodiskt och löpande underhåll 50 740 52 582 50 595 44 511 39 076
Avsättning till periodiseringsfond 0 1 437 0 0 0
resultat 5 599 5 456 3 170 3 323 3 992
direktavkastning tot. kapital% 5,4 5,0 4,7 5,2 5,1
Kassalikviditet% 25 28 84 90 96
Soliditet% 16,9 17,5 17,7 18,8 19,8

LedigA LÄgenHeTer
Antal lediga 31/12 19 52 44 51 89
Antal lediga% 31/12 0,9 2,3 2,0 2,3 3,8
Hyresbortfall lediga 3 215 3 939 4 766 5 984 5 564
Hyresbortfall i % av omsättning 1,6 2,2 2,8 3,7 3,5
Uthyrningsgrad, genomsnitt % 98,7 98,0 98,4 98,5 96,5

AnsTÄLLdA 42 42 43 44 44

FAsTigHeTsvÄrde
Anskaffningsvärde 1 249 400 1 225 244 1 144 603 1 118 430 1 074 856
Pågående arbeten 72 349 15 433 27 363 10 258 10 706
Bokfört värde inkl. pågående 897 902 838 814 790 789 767 497 743 684
Bokfört värde exkl. ej fastighetstaxerade 726 454 721 883 730 527 705 953 680 786
Taxeringsvärde 889 848 889 848 818 198 813 781 799 207

MiLJÖnYCKeLTAL
Värmeförbrukning i kWh* 28 824 000 28 096 000 28 738 000 29 365 000 29 011 000
Fjärrvärme/pellets andel % 89,9 90,2 89,7 90,3 90,3
elvärmeandel % 6,1 7,0 7,3 7,1 7,2
Oljeandel % 4,1 2,8 2,9 2,6 2,5
spec. värmeförbrukning kWh/m2* 155,5 151,6 156,8 161,3 166,0
Fastighetshel kWh 2 883 000 3 033 000 3 076 000 3 093 000 3 013 000
Spec. fastighetsel kWh/m2 15,6 16,4 16,8 17,0 22,4
Kollektivel 227 000 253 000 319 000 292 000 1 672 000
Vattenförbrukning m3 253 000 251 000 256 000 262 000 271 500
Spec. vattenförbrukning m3/m2 1,36 1,35 1,42 1,46 1,50
Sabos energiförbrukningstal** 128 133 136 137 145

Definitioner:
direktavkastning på totalt kapital = rörelseresultat + avskrivningar dividerat med totalt kapital
Kassalikviditet = Omsättningstillgångar - lager dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet = Eget kapital + 78% av obeskattade reserver dividerat med totala kapitalet 
*normalår - korrigerat **nyckeltal baserat på a-temp och energi-index

hyresinTäKTer
Hyrorna år 2014 höjdes den 1 januari med 1,64%.
I genomsnitt ökande hyran i SABOföretagen med 1,65% 
under 2014. Den genomsnittliga hyran i SABOföre
tagen var 985,85 kr/kvm och år. Finnvedsbostäders 
genomsnittliga hyra var 926,84 kr/kvm och år.
 Förhandlingar om 2015 års hyror har skett i december 
månad 2014 samt tilläggsförhandlingar under året, 
resultatet blev en höjning med 1,52% på bostäder och 
1,15% på lokaler och bilplatser.

Hyresbortfallet på grund av outhyrt minskade till 3,21 
mkr. Underhållsrabatt och kvarboendebonus har lett 
till att hyresintäkterna minskat med 2,07 mkr.

Individuell mätning startade i och med byggnationen 
av Apollofjärilen år 2004. Systemet bygger på fjärrav
läsning av el, värme och varmvattenförbrukning. Debi
tering sker varje månad på hyresavin. Kostnaden för 
förbrukningen betraktas som en rörlig del av hyran.

finAnspoliCy oCh ränTeuTVeCKlinG
Finnvedsbostäders finanspolicy fastställs årligen av 
styrelsen. Policyn omfattar bland annat reglemente 
och riskinstruktion. Policyn syftar bland annat till att 
reglera bland annat ränteswapar. Ränteswapar är ett 
derivatinstrument som handlar om byte av räntebetal
ningar från fast till rörlig räntesats och vice versa.
 Ränteläget är av stor betydelse för resultatet. 
Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller 
placera till på sju dagar. Utlåningsräntan är den ränta 
bankerna får betala när de lånar pengar av Riksbanken 
över natten och är alltid 0,75 procentenheter högre än 
reporäntan. Bolåneräntorna sänks inte i samma takt 
som reporäntan.
 Kommande år visar på fortsatt låga räntor och under 
året som gått har marginalerna på kort upplåning 
sjunkit.
 I juni 2012 blev Värnamo kommun medlem i Kom mun
invest. Medlemskapet innebär att Finnvedsbostäder 
får möjlighet att låna pengar från ytterligare en part.

säKerheTer
Som säkerhet för upptagna lån om 443 mkr erhålls 
borgen av Värnamo Kommun mot en årlig avgift på 
0,250,30 procent  på utestående belopp två gånger 
per år. Betald borgensavgift för 2014 har uppgått till 
1 151 (932) tkr.
 Resterande upptagna lån om 285 mkr används pant
brev som säkerhet.

KänsliGheTsAnAlys

Känslighetsanalys	 Förändring	 Resultateffekt	under	
	 	 nästa	år	(Mkr)
Hyresförändringar +/- 1% +/- 1,8
vakansgrad bostäder - 1% -1,4
Driftkostnader +/- 1% +/- 0,9
Underhållskostnader +/- 1% +/- 0,4
räntenivå +/- 1% +/- 3,1

personAl oCh sjuKfrånVAro
Under 2014 har bolaget haft två pensionsavgångar, tre 
anställda har slutat på egen begäran och sex nyanställ
ningar. Den totala sjukfrånvaron har minskat lite för 
2014 jämfört med 2013, däremot har korttidsfrånva
ron ökat enligt tabell.

2014 hölls två utbildningar i etik och moral för samtliga 
anställda för att alltid hålla en hög nivå i den viktiga 
dagliga kontakten med hyresgästerna. Under våren 
lärde Paal Evjenth oss om vinnande attityder och under 
hösten kom etnologen Jesper Fundberg och lärde oss mer 
om genus, jämställdhet och etnisk mångfald i samhället.

Sjukfrånvaro	 	
  
År Total sjukfrånvaro varav korttidsfrånvaro
2012 2,92% 1,80%
2013 4,08% 1,68%
2014 3,59% 2,18%
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mArKnAD oCh uThyrninG

forTsATT höG efTerfråGAn på bosTäDer
Efterfrågan på hyresrätter ligger kvar på en hög nivå 
i Värnamo. Antalet bostadssökande personer i kö 
uppgick till drygt 7 068 personer vid årsskiftet. 525 
nya hyreskontrakt (lägenheter, lokaler, parkerings
platser och garage) tecknades under 2014 och den 
genomsnittliga kötiden för en hyresrätt var drygt 1 
år. Medelkötiden för nyproducerade lägenheter var 
mycket lägre och i vissa fall obefintlig. När det gäller 
nyproduktionen varierar kötiden stort beroende på 
läge, storlek på lägenheten samt hyresnivå. Snittpriset 
för en hyresrättslägenhet i Värnamo var 927 kr/kvm 
i december 2014.

Varumärket Finnvedsbostäder
Finnvedsbostäders varumärke har ett gott renommé 
bland kommuninvånarna. Kännedom och positiva 
värderingar är höga. Våra hyresgäster trivs, känner 
sig trygga, uppskattar utemiljön kring bostaden samt 
personalens kunnande och bemötande. Bolaget har 
under 2014 arbetat med en tydligare definition av 
varumärket. Det har resulterat i en ny varumärkes
plattform som implementerats i hela organisationen 
under 2014. Arbetet med den nya varumärkesplatt
formen kommer även pågå under kommande år.

Kommunikationen med hyresgästerna 
2014 hölls två utbildningar i etik och moral för samt
liga anställda för att alltid hålla en hög nivå i den 
viktiga dagliga kontakten med hyresgästerna. Under 
våren lärde Paal Evjenth oss om vinnande attityder 
och under hösten kom etnologen Jesper Fundberg 
och lärde oss mer om genus, jämställdhet och etnisk 
mångfald i samhället. En väldigt viktig kunskap då vi 
arbetar med alla typer av människor.
 Webbplatsen finnvedsbostader.se har blivit res pon
siv och fått ytterligare etjänster som kan nyttjas av 
våra hyresgäster. Det har blivit lättare att göra änd
ringar av kontaktuppgifter och processen att söka 
bostad är förenklad och tillgänglighetsanpassad. 
 Tidningen Angeläget fick ett ansiktslyft och gjordes 
mer kundanpassad. Angeläget riktar sig främst till 

Finnvedsbostäders hyresgäster och distribueras 
via posten fyra gånger om året och innehåller bland 
annat nyheter, aktuellt, tips och råd samt olika erbju
danden.

Mervärden och trivsel
För att skapa mervärde för hyresgästerna strävar 
Finnvedsbostäder efter att erbjuda sina hyresgäster 
förmåner som ger dem möjlighet att sätta guldkant 
på vardagen. Under 2014 bjöds samtliga hyresgäster 
på fribiljetter till Värnamobadet samt årets största 
fotbollsmatch på Finnvedsvallen IFK VärnamoHam
marby. I samarbete med Värnamo basketklubb anor d 
nades basketskola under sommaren som främst 
riktar sig till barn. Ett stort antal barn deltog i aktivi
teterna2014.
 En kvarboendebonus delades även i år ut till dem 
som bott i minst 20 år hos Finnvedsbostäder.

Guldklubben
Guldklubben fick under året två nya medlemmar. 
Under april månad anordnades en resa till Göteborg 
med ett uppskattat besök på trädgårdsdagarna på 
Liseberg. Till jul bjöds medlemmarna i Guldklubben 
sedvanligt på julbord. 
 För att bli medlem i guldklubben skall man ha 
varit hyresgäst hos Finnvedbostäder i minst 40år. 

Marknadsavdelningen
Avdelningen består av Marknadschef, Uthyrare samt 
två stycken kundtjänstpersonal. Under året har perso
nalen deltagit i nätverksträffar, inspirationsutbildning 
samt utvecklingskonferens.
  Marknadschef har tillsammans med Ekonomichef 
påbörjat arbetet med att renodla ekonomi respektive 
marknadsavdelningen genom att omfördela befintliga 
arbetsuppgifter hos personalen. För att öka service
nivån gentemot kund påbörjades under 2014 ett 
arbete med att förbättra bemötande och professio na
litet hos personalen på marknadsavdelningen. Detta 
arbete kommer fortskrida under 2015.

Körsbärsträd på Citronvägen, Värnamo.18



Styrelsen och verkställande direktören för koncernen 
Finnvedsbostäder AB får härmed avge följande års 
redo visning för 2014, Finnvedsbostäders 66:e verk
samhetsår. Om inte annat anges redovisas belopp i 
tusental kronor.

äGArförhållAnDen
Finnvedsbostäder är sedan december 2010 dotter
bolag till Värnamo stadshus AB. Värnamo stadshus 
AB är ett av Värnamo kommun helägt aktiebolag.

förVAlTninGens omfATTninG
Förvaltningen omfattar ett fastighetsbestånd förde
lat på orterna Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda 
och Bredaryd. 

sTuDenTbosTäDer i VärnAmo Ab 
Finnvedsbostäder äger sedan 2009 dotterbolaget 
Studentbostäder i Värnamo AB. Bolaget förvärvade 
fastigheten Väktaren 24 år 2009 och köpte komp
letterande byggnader av Värnamo kommun 2012. 
Bolaget fokuserar på att tillhandahålla studentlä
genheter. Uthyrningsgraden under 2014 blev 85,8% 
(82,5%) och resultatet för 2014 landade på 120 tkr.

VAllersTAD VinD eKonomisK föreninG 
oCh KlämmAn VinD Ab oCh sVeriGes VinD-
KrAfTKooperATiV eKonomisK föreninG
Finnvedsbostäder äger 28% i Vallerstadvind eko
nomisk föreningen och insatsen uppgår till 9 912 
000 kronor. Antalet andelar är 1 400 med nominellt 
värde 5 900 kr/st och 280 andelar med nominellt 
värde 6 400 kr/st. Andelarna berättigar till billigare 
elinköp. Medlemspriset för 2014 var 20 öre/kWh. 
(Se tabell nedan.) Utöver ägandet i Vallerstad äger 
Finnvedsbostäder 200 andelar i Sveriges vindkraft
kooperativ ekonomisk förening (SVEF). Elen från 
SVEF används till Oxtorgets passivhus.
 Finnvedsbostäder äger också 5% i Klämman 
vind AB. Finnvedsbostäders investering beräknas 
till ca 4 miljoner kr. I mitten av januari 2015 har 
valutasäkring gjorts och upphandling skett av två 
Vestas vindkraftverk modell V126 och totalhöjd 200 
m. Beräknad årsproduktion är 23 miljoner kWh. 
Driftstart beräknas ske i slutet av 2015. Nyckeltalen 
är fördelaktiga och lönsamheten med nuvarande låga 
elpriser och certifikatpriser bedöms till ca 9%.

VäsenTliGA hänDelser unDer räKensKAps-
åreT oCh efTer Dess uTGånG
Bolaget tillämpar Redovisningsreglerna K3 från 
2014 och tillämpar således komponentavskrivning 
på byggnader och investeringsför utbyten av väsent
liga komponenter på fastigheterna.

förVAlTninGsberäTTelse

Hyreshöjning för 2014 trädde i kraft 1 januari och 
hyrorna höjdes med 1,64% (2,76%) vilket motsvarar 
ca 2 705 tkr (4 335 tkr) på helåret.

frAmTiDA möjliGheTer oCh risKer
Möjligheter
Värnamo kommun fortsätter att öka antalet invånare 
samtidigt som stora satsningar görs på nya arbets
tillfällen och utbildningar, några exempel på detta är 
nya etableringar på Bredasten och expansionen på 
Campus Värnamo. Detta tillsammans med god till
gång till byggbara tomter gör att bolaget ser ljust på 
framtiden och har projekt som omfattar fler än 250 
nya lägenheter för produktionsstart.

Ränterisk
Bolagets största ekonomiska risk är långsiktigt höjda 
räntor. Belåningsgraden på fastigheterna är hög och 
för att säkerställa en jämnare räntenivå använder 
bolaget ränteswappar som finansiella instrument.

Refinansieringsrisk
Risken att kreditinstituten inte kommer låna ut till 
bolaget bedöms som mycket liten.

Vakansrisk
Med en historiskt låg vakansgrad och en fortsatt 
ökning av invånarantalet i kommunen bedömer vi 
risken för ökade vakanser som låg.

Omvärldsrisk
Hyresmarknaden kan påverkas av politiska beslut, 
exempelvis bostadssubventioner vid nyproduktion, 
skatteregler och regler för hyressättning.
 Även organisatoriska förändringar inom Värnamo 
Stadshus eller Värnamo kommun kan påverka bolagets 
framtid.

förslAG Till VinsTDisposiTion
Till årsstämmans förfogande står följande belopp 

Balanserad vinst 134 150 525,59 kr 
Årets vinst 5 598 772,36 kr
summa 139 749 297,95 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av de 
till förfogande stående vinstmedlen utdelas 162 000 kr 
och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Till aktieägaren utdelas (2,61 kr/aktie) 162 000,00 kr
i ny räkning överförs                   139 603 297,95 kr

Utdelningen kommer att utbetalas när protokollet 
från årsstämman har justerats.

sTyrelsens yTTrAnDe öVer Den lämnADe 
uTDelninGen
Den föreslagna värdeöverföringen i form utdelning 
reducerar bolagets soliditet från 16,86% till 16,84%. 
Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet 
fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likvi
diteten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en 
likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att lämnad utdelning ej 
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga 
investeringar. Den lämnade utdelningen kan därmed 
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 
kap 3§ 23 stycket.

uTlåTAnDe om VerKsAmheTen 2014
Den verksamhet som bedrivits av Finnvedsbostäder 
AB, org.nr 5560814393, under föregående kalender
år har, enligt bolagets bedömning, varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.

Lars Lejon Mikael Nordholm 
Styrelsens ordförande Verkställande direktör

år  2014 2013 2012 2011 2010

Elproduktion 50%, kWh av Vallerstadvind 6 736 000 6 614 000 6 858 000 7 082 000 6 156 000
Tillgänglighet 98,60% 99% 99% 98,2% 96,8%
Föreningspris öre/kWh inkl. elcertifikat 20 20 25 20,7 20,7
Jämförelsepris värnamo energi 
ettårsavtal 1 maj resp. år 38,6 44,6 48,2 64,7 57,0
Beräknad besparing inkl. moms 390 600 430 5001 406 000 616 000 508 200
Avkastning=besparing/investering 3,94% 5,20% 4,90% 7,5% 6,2%

 2014-12-31 2013-12-31

Hyreslägenheter 2414  2414
varav vårdbostäder (171) (171)
Uthyrningsrum 41 41
Lokaler 191 191
garage och carportar 741 737
Summa uthyrningsenheter 3387 3383
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resulTATräKninG bAlAnsräKninG

 not 2014 2013
 1  
Nettoomsättning
Hyresintäkter  2 178 592 172 172
Övriga förvaltningsintäkter  3 853 4 464
Summa	intäkter	 	 182	444	 176	636

Fastighetskostnader
Driftskostnader 3, 4 -87 032 -86 178
Underhållskostnader  -41 555 -41 212
Fastighetsskatt  -2 669 -2 695
Avskrivningar 5 -24 296 -24 120
Summa	fastighetskostnader	 	 -155	551	 -154	205

Rörelseresultat	 	 26	893	 22	431

Finansiella	intäkter	och	kostnader
ränteintäkter och liknande resultatposter 6 713 913
räntekostnader och liknande resultatposter 7 -20 422 -21 325

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 7	184	 2	019

Bokslutsdispositioner 8 0 5 066

Skatt på årets resultat 9 -1 585 -1 575

årets resultat  5 599 5 511

 not 2014-12-31 2013-12-31
 1
TiLLgÅngAr

Anläggningstillgångar

Materiella	anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 10 825 624 823 452
inventarier 11 5 731 4 772
Pågående nyanläggning och förskott avseende
materialla anläggningstillgångar 12 72 349 15 433

Finansiella	anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 1 300 1 300
Långfristig fordran i dotterbolag  10 987 11 214
Långfristiga fordringar 14 636 432
värdepappersinnehav 14 11 162 11 160
Summa	anläggningstillgångar	 	 927	790	 867	763

Omsättningstillgångar

Varulager 
Råvaror och förrådsenheter  744 781

Kortfristiga	fordringar	
Kortfristiga fordringar i dotterbolag  234 234
Hyresfordringar  318 293
Kundfordringar  491 672
Aktuella skattefordringar  307 253
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  729 1 276
Övriga kortfristiga fordringar  13 197 8 094
Summa	kortfristiga	fordringar	 	 16	020	 11	603

Kassa och bank  1 904 7 256
Summa	omsättningstillgångar	 	 17	924	 18	859

Summa	tillgångar	 	 945	714	 886	622
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bAlAnsräKninG KAssAflöDesAnAlys

  2014 2013
Den	löpande	verksamheten
Rörelseresultat  26 893 22 431
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 23 4 366 3 209
  31 259 25 640
Betald inkomstskatt  -891 -949
Kassaflöde	före	förändringar	av	rörelsekapital	 	 30	368	 24	691
   
Kassaflöde	från	förändringar	i	rörelsekapital:	 	 	
Ökning(-)/minskning (+) av förråd och lager  37 73
Ökning(-)/minskning(+)av rörelsefordringar  648 -259
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder  5 297 7 037
Kassaflöde	från	löpande	verksamheten	 	 36	350	 31	542
   
Investeringsverksamheten	 	 	
Förvärv av fastigheter  -81 598 -70 581
Förvärv av inventarier  -2 743 -1 753
Försäljning inventarier  219 502
Förvärv av övriga finansiella tillgångar  -206 -1 744
Ökning (-)/minskning (+) långfristig fordran dotterföretag  226 233
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 -84	102	 -73	343
   
Finansieringsverksamheten	 	 	
Upptagna långfristiga lån  353 197 294 793
Inlösen av långfristiga lån  -292 867 -269 801
Amortering av långfristiga lån  -12 641 -12 522
Utbetald utdelning  -186 -156
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 47	503	 12	314
   
Ökning/minskning	av	likvida	medel	 	 -249	 -29	487
     
Likvida	medel	vid	årets	början	 	 15	350	 44	837
     
Summa	likvida	medel	vid	årets	slut	 24 15 101 15 350

 not 2014-12-31 2013-12-31 
 1

eGeT KApiTAl oCh sKulDer

Bundet	eget	kapital 15
Aktiekapital (62.000 aktier med kvotvärde 100 kr)  6 200 6 200
reservfond  13 527 13 527
Fritt	eget	kapital
Balanserad vinst  134 151 128 826
Årets resultat  5 599 5 511
Summa	eget	kapital	 	 159	477	 154	064

Obeskattade reserver 16 1 437 1 437

Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder 17 1 832 1 138

Långfristiga	skulder 18, 19
Skulder till kreditinstitut  713 621 666 959
Summa	långfristiga	skulder	 	 713	621	 666	959

Kortfristiga	skulder
Skulder till kreditinstitut 18 15 047 14 020
Leverantörsskulder  27 093 17 685
Skulder till koncernföretag  5 779 5 536
Övriga kortfristiga skulder  1 274 1 769
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 20 155 24 014
Summa	kortfristiga	skulder	 	 69	348	 63	024

Summa	eget	kapital	och	skulder	 	 945	714	 886	622

Ställda	säkerheter 21 293 233 295 137

Ansvarsförbindelser 22 331 320
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NOT	1.	ReDOVISNINgSpRINcIpeR
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredo
visningarna med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare 
tillämpades årsredovisningslagen och Bokförings
nämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) 
och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i en
lighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland 
annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats 
om och att omräknade jämförelsetal presenteras i 
samtliga räkningar och noter.
 Finnvedsbostäder AB upprättar ingen koncernredo
visning med hänvisning till att företaget och dotter
företaget omfattas av en koncernredovisning som 
upprättats av moderföretaget Värnamo Stadshus AB.

effeKTer AV öVerGånG Till K3
Detta är den första årsredovisning för K3konverte
ringen AB som upprättas enligt BFNs Allmänna råd 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis
ning, (K3). De redovisningsprinciper som återfinns 
i not 1 har tillämpats när koncernredovisningen 
upprättats per den 31 december 2014 och för den 
jämförande information som presenteras per 31 
december 2013, samt vid upprättandet av rapporten 
över periodens ingående finansiella ställning (ingångs
balansräkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens 
tidpunkt för övergång till K3). 
 Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 
35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en 
övergång till K3 upprättas en ingångsbalansräkning 
i vilken K3s redovisnings och värderingsprinciper 
tillämpas retroaktivt. När koncernens ingångsbalans
räkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i 
tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med 
Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till 
hur övergången från tidigare redovisningsprinciper 
har påverkat koncernens ställning visas i de tabeller 
som följer nedan och i noterna som hör till dessa. 

Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av 
befintlig komponent investeringsförs på fastigheten. 
Underhållskostnaden har därför minskat 1 868 tkr.
Avskrivningar enligt plan på byggnader har efter över
gången till komponentskrivningar ändrats från ca 1,85% 
per år till ca 1,91% vilket motsvarar en ökning på 1 797 tkr.

mATeriellA AnläGGninGsTillGånGAr
Materiella anläggningstillgångar redovisas till an skaff
ningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffnings
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till för   
värvet av tillgången. När en komponent i en anlägg
ningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande 
del av den gamla komponenten och den nya kompo
nentens anskaffningsvärde aktiveras.
 Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, 
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade 
värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas 
som kostnader.
 Kostnader för nyproduktion och större om och till 
byggnader aktiveras i balansräkningen som en tillgång. 
Projekten påförs kostnader för internt nedlagd tid 
medan räntekostnader kostnadsförs.

Övergången till komponentavskrivning har lett till att 
avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade 
avskrivningar fördelats på respektive komponent. In
dividuell bedömning har bestämt avskrivningstakten 
på fastigheten. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid av
yttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig 
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När till
gångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivning
arna ingår i resultaträkningens poster Kostnad för sålda 
varor, Försäljningskostnader och Administrationskost
nader. Bolagets mark har obegränsad nyttjande period 
och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används 
för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Övriga materiella anläggningstillgångar
För maskiner och inventarier sker avskrivningar enligt 
plan (5 år), beräknat på ursprungligt anskaffningsvärde.

Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde 
minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har 
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det 
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvär
det. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enhe
ter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av 
om återföring bör göras.
 I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och 
återföringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nyttjas.

fAsTiGheTsVärDerinG
Bolaget gör en årlig värdering av fastigheterna med 
marknadsanpassade direktavkastningskrav.

uppsKATTninGAr oCh beDömninGAr
Finnvedsbostäder AB gör uppskattningar och bedöm
ningar om framtiden. De uppskattningar för redo vis nings  
ändamål som blir följden av dessa kommer, definitions 
mässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som innebär en be ty  
dande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under näst kom mande år är 
bolagets marknadsvärde på fastigheter enligt not. 10.

Ingångsbalansräkningen	tkr	 2012-12-31	 effekt	övergång	K3	 2013-01-01
Eget kapital 148 709 0 148 709

Balansräkningen				 UB	2013	enligt	fastställd	balansräkning	 effekt	av	ändrad	princip	 UB	2013	enligt	K3
   
Tillgångar
Byggnader och mark 823 381 71 823 452
Övriga tillgångar 63 170 0 63 170
Summa	tillgångar	 886	551	 71	 886	622
eget kapital   
Bundet kapital 19 727 0 19 727
Balanserade vinstmedel 134 282 55 134 337
Avsättningar 1 122 16 1 138
Övriga skulder 731 420  731 420
Summa	eget	kapital	och	skulder	 886	551	 71	 886	622

Resultaträkningen	 År	2013	enligt	tidigare	principer	 effekt	av	ändrad	princip	 2013	enligt	K3	Regelverk

Underhållskostnader 43 080 -1 868 41 212
Avskrivningar byggnader 22 323 1 797 24 120
Uppskjuten skatt -609 -16 -625
årets resultat 5 456 55 5 511

Effekten av övergången till K3 på Jämförelseårets siffror redovisas i tabellen nedan (tkr).

Byggnadskomponent	 Livslängd,	år
Markanläggning 15-40
stomme och grund 100
Stomkompletteringar/innervägg 100
värme, sanitet (vs), el 50
Ventilation 25
Fasad 40-50
Yttertak 40
Fönster 40
Köksinredning 50
restpost 50
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ersäTTninGAr Till AnsTällDA 
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala 
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård 
och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en 
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda 
avgifter till ett annat företag och har inte någon legal 
eller informell förpliktelse att betala något ytterligare 
även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtag
ande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med
att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.

KAssAflöDesAnAlys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak
tioner som medför in eller utbetalningar.

finAnsiellA insTrumenT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkning
en inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga 
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder 
och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräk
ningen när Finnvedsbostäder AB blir part i instrumen
tets avtalsmässiga villkor.
 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten.
 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions
kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från 
det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska åter
betalas.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre 
innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas 
på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas 
inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande 
redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde 
med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. 
De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande 
redovisning till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med 
eventuell reservering för värdeminskning.

Ränteswappar
Bolaget bokför inte förändringar i ränteswapparnas 
marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen 
har upprättats enligt kap 11 i BFNAR 2012:1. 
Marknadsvärdering av bolagets ingångna ränteswappar 
per balansdag sker av det kreditinstitut som ställt ut 
ränteswappen, se not 19.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, 
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas 
till det belopp som efter individuell prövning beräknas 
bli betalt.

AVsäTTninGAr
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller 
informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar 
förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv 
månader. Den ökning av avsättningen som beror på att 
tid förflyter redovisas som räntekostnad.

inKomsTsKATTer
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte
regler som är beslutade före balansdagen.
 Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 
som hänför sig till investeringar i dotterföretag redo
visas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i 
samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt 
att en återföring sker inom överskådlig framtid.
 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsav
drag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
 Fordringar och skulder nettoredovisas endast när 
det finns en legal rätt till kvittning.
 Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, 
redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt 
i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten 
i eget kapital.

inTäKTer
Hyresintäkter redovisas i den period hyrorna avser. 
Övriga intäkter redovisas i den period intäkterna 
uppkommer.

KonCernbiDrAG
Mottaget/lämnat koncernbidrag redovisas i resultat
räkning som bokslutsdisposition.

VArulAGer
Varulager värderas, med tillämpning av förstin 
förstutprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

boKsluTsDisposiTioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

eGeT KApiTAl
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet 
med årsredovisningslagens indelning.

obesKATTADe reserVer
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp 
i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatte
skuld som är hänförlig till reserverna.

AKTier oCh AnDelAr i DoTTerföreTAG 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ned
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen 
som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. 
Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs 
till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från 
dotterföretag redovisas som intäkt.

liKViDA meDel
Bolaget har medel på koncernkonto hos koncernens 
finansbolag. Dessa klassificeras som fordran i balans
räkningen och som likvida medel i kassaflödesanalysen.

leAsinG
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare 
redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. 
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

noTer noTer
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Not	2.	Hyresintäkter	 	 	 	 2014	 2013
Hyror för bostäder    139 556 134 589
Hyror för lokaler    40 989 41 196
Hyror för garage och carport    2 471 2 397
Summa hyresintäkter, brutto    183 016 178 182
Avgår:
Hyresbortfall
outhyrda bostäder    -2 252 -3 075
outhyrda lokaler    -670 -576
outhyrda garage och carport    -292 -288
summa outhyrt    -3 215 -3 939
Summa hyresintäkter efter outhyrt    179 802 174 243

Tillval för bostäder    857 728
Underhållsrabatter    -1 770 -1 743
Övriga rabatter    -297 -1 056

Summa hyresintäkter, netto    178 592 172 172
    
Hyresavtal bostäder löpande med tillsvidarekontrakt med 3 månaders uppsägning.
Hyresavtal lokaler löper med kontrakt med indexreglering upp till 5 år.

Not	3.	personal
Medeltalet anställda och fördelning på;   Kvinnor 13 14
   Män 42 43
   Totalt 55 57

Löner	och	andra	ersättningar
Löner och ersättningar    17 693 16 522
varav styrelse och vd 1.023 (1.044)    
sociala kostnader    5 639 5 155
varav styrelse och vd 321 (325)
Pensionskostnader    830 728
varav styrelse och VD 35 (58)
Uttagsskatt    2 504 2 282
Summa    26 666 24 687

Styrelseledamöter	och	ledande	befattningshavare	 	 	 antal	 varav	män	 varav	män
styrelseledamöter   7 57% 57%
Verkställande direktör och ledande befattningshavare   6 67% 67%

Not	4.	Kostnad	för	externa	revisorer	 	 	 	
revisionsuppdrag PwC    119 119
Övrig rådgivning PwC    57 77
revisionsuppdrag KPMg    24 0
    200 196

Not	5.	Avskrivning	enligt	plan	 	 	 	 2014	 2013
Byggnader    22 512 22 483
inventarier    1 784 1 637
summa avskrivningar enligt plan    24 296 24 120

Not	6.	Övriga	ränteintäkter	och	liknande	resultat	poster
räntor    334 714
Återbäring HBv    350 170
Borgensintäkt dotterbolag    29 29
    713 913

Not	7.	Räntekostnader	och	liknande	resultatposter
Borgensavgift Värnamo Kommun    1 151 932
Ränstekostnader derivat och fastighetslån    19 271 20 393
    20 422 21 325

Not	8.	Bokslutsdispositioner
Återföring av periodiseringsfond    0 6 503
Avsättning till periodiseringsfond    0 -1 437
    0 5 066
     
Not	9.	Skatt	på	årets	resultat	 	 	 	
Aktuell skatt    -891 -949
Uppskjuten skatt    -694 -626
Skatt på årets resultat    -1 585 -1 575

Redovisat resultat före skatt    7 184 7 086

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)    -1 580 -1 559
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader    -17 17
Skatteeffekt av skattemässig justering avskrivningar    711 628
Skatteffekt av schablonränta på periodiseringsfond    -5 -35
Redovisad skattekostnad    -891 -949

Not	10.	Förvaltningsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde    1 181 129 1 102 789
Omklassficeringar    -1 386 0
Årets investeringar    24 143 76 472
Effekt av ny redovisningsprincip    0 1 868
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader   1 203 886 1 181 129

Ingående avskrivningar    -403 134 -380 651
Årets avskrivningar    -22 512 -20 686
Effekt av ny redovisningsprincip    0 -1 797
Utgående ackumulerade avskrivningar    -425 646 -403 134
Utgående redovisat värde byggnader    778 240 777 995

noTer noTer
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    2014 2013
Ingående anskaffningsvärde mark    45 459 41 290
Omklassficeringar    1 386 0
Förvärv    539 4 169
Utgående anskaffningsvärde mark    47 384 45 459

Utgående redovisat värde    825 624 823 454

För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastigheternas verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs 
av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende 
den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa värderings-
metoder som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Fastighe-
terna värderades inför årets årsbokslut till 2 002 476 (1 944 404) tkr, genom intern värdering. Värderingen beaktade dels 
nuvärdet av uppskattade kassaflöden, dels nyligen genomförda transaktioner mellan oberoende parter på en marknad 
med väsentligen samma förutsättningar. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde användes faktiska hyresnivåer och 
schabloner avseende drift- och underhållskostnader, inflation 1% och direktavkastningskrav mellan 5,5%-8,2% beroende 
på ort. För att säkerställa schabloner och direktavkastningskrav har extern värdering gjorts på 6 fastigheter.

Not	11.	Inventarier	
Ingående anskaffningsvärde    27 802 27 182
Årets investeringar    2 743 1 753
Försäljning och utrangeringar    -1 243 -1 133
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde    29 302 27 802
ingående avskrivningar    -23 030 -22 526
Årets avskrivningar    -1 784 -1 637
Försäljning och utrangeringar    1 243 1 133
Utgående ackumulerade avskrivningar    -23 571 -23 030
Utgående redovisat värde    5 731 4 772
       
Not	12.	pågående	ny-	och	ombyggnader	 	 	 	 	
Ingående anskaffningsvärde    15 433 27 363
Under året nedlagda kostnader    81 598 70 579
Under året genomförda omklassificeringar    -24 682 -82 509
Utgående	redovisat	värde	 	 	 	 72	349	 15	433

Nybyggnation Salvian    48 238 2 940
Nybyggnation Lindgården    6 092 5 708
Högaloft standardförbättring kök m.m.    10 861 0
Övrigt    7 158 6 785
    72 349 15 433

Not	13.	Andelar	i	dotterbolag
    Bokfört Bokfört
 Kapitalandel röstandel Antal aktier värde 2014 värde 2013
studentbostäder i värnamo AB 100%   100% 1000 1300 1300

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:

Koncernen  org.nr  säte Kapitalandel
Studentbostäder i Värnamo AB  556773-7928  Värnamo 100%
     
Not	14.	Långfristiga	fordringar	och	värdepappersinnehav	 	 	 2014	 2013
HBv insatskapital    40 40
HBv återbäringsmedel    636 432
Swedbank 33 aktier    6 6
oK insats    99 97
Sveriges Vindkraftkooperativ 200 andelar    1 100 1 100
Vallerstad Vind ekonomisk förening 1680 (1680) andelar   9 912 9 912
Klämman Vind AB 50 aktier    5 5
    11 798 11 592
     
Not	15.	eget	kapital     Fritt eget 
   Aktiekapital Reservfond kapital Summa
vid årets ingång              6 200 13 527 134 337 154 064
Utdelning 2014     -186 -186
Årets resultat                   _____ ______ 5 599 5 599
vid årets utgång               6 200 13 527 139 750 159 477

Not	16.	Obeskattade	reserver
Periodiseringsfond 2013    1 437 1 437
     1 437 1 437

Not	17.	Uppskjutna	skatteskulder
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga  värden är olika. 
Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjuten skatteskuld.

Övriga skattepliktiga temporära skillnader    1 832 1 138
Uppskjutna skatteskulder som redovisas i balansräkningen   1 832 1 138

Not	18.	Långfristiga	skulder
Skulder som konventeras inom 1 år med rätt att byta kreditgivare   313 668 315 980
skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år    25 000 55 000
skulder som förfaller senare än 5 år men senast 10 år    390 000 310 000
Summa långfristiga skulder    728 668 680 980
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Not	19.	Derivatinstrument,	ränteswapar	 	 	 	 	
Ränteswapar används för att förändra räntebindningstiden som ett alternativ till konventionella lån. Finnvedsbostäder 
har tio tioåriga ränteswapar på nominellt 415 miljoner, en sjuårig ränteswap på  nominellt 25 miljoner och två treåriga 
ränteswapar på nominellt 50 miljoner. swaparna förfaller under 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 och 2024.  
Vid årsskiftet fanns ett undervärde på 53,4 (19,5) miljoner på ränteswapar.

    2014 2013
Not	20.	Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter
Upplupna ej förfallna räntor    2 198 3 058
Förutbetalda hyror    11 561 14 015
Upplupna semesterersättningar    1 835 1 748
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    4 561 5 193
    20 155 24 014

Not	21.	Ställda	säkerheter
Fastighetsinteckningar    293 233 295 137

Not	22.	Ansvarsförbindelser
Fastigo    331 320

Not	23.	Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet
Avskrivningar     24 296 24 120
vinst försäljning inventarier    -221 -499
ränteintäkter och liknande resultatposter    713 913
räntekostnader och liknande resultatposter    -20 422 -21 325
summa justeringar    4 366 3 209

Not	24.	Likvida	medel
Kassamedel    1 904 7 256
Medel på koncernkonto    13 197 8 094
Likivida medel i kassaflödesanalys    15 101 15 350

värnamo den 16 mars 2015

Lars Lejon Petra Bedin Britt-Marie Sellén-Nilsson

Rolf Arvidsson Xhilda Bushati Kent Blixt

Anders nordangård Mikael nordholm
 verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 16 mars 2015

Mats nilsson 
Auktoriserad revisor
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 Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Finnvedsbostäder AB, org.nr 556081-4393 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Finnvedsbostäder AB för år 2014. Bolagets årsredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 20-34.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 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 bolaget upprättar årsredovisningen för att 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 bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Finnvedsbostäder AB:s finansiella ställning per 
den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Finnvedsbostäder AB för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Jönköping den 16 mars 2015 

 

 

Mats Nilsson  
Auktoriserad revisor  
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GrAnsKninGsrApporT leDninGsGrupp oCh sTyrelse

leDninGsGruppen Stående: Andreas Farving, Fastighetsservicechef. Caroline Fagerström, Marknadschef. Mikael Nordholm, VD. 
Salih Mackic, Förvaltningschef. Sittande: Per Magnus Rylander, Fastighetschef. Yvonne Björk, Ekonomichef.

sTyrelsen Lars Lejon, Petra Bedin, BrittMarie Sellén Nilsson, Rolf Arvidsson, Xhilda Bushati, Kent Blixt, Anders Nordangård, 
Mats Larsson, Patrik Johansson, Mikael Nordholm, VD.
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• Slutföra och genomföra arbetet med Vision 2025.
• Kundanpassad organisation med tydligt ansvar jämt fördelat i organisationen, 

stort ansvar på varje område för såväl hyresgäst som ekonomi.
• Tydlig organisation med planer för kommande nyproduktion och finansiering
• Upphandling och projektstart av första etappen bostäder på kv. Städet.            

Total 160 lägenheter. Första etappen omfattar 4050 lägenheter.
• Möjliggöra för omsorgen att etablera trapphusboende.
• Kickstarta energisparprogrammet.
• Etablera överordnat styrsystem och påbörja uppkopplingen av våra fastigheter.
• Utfall bättre än Skåneinitiativet.
• Göra all personal delaktiga
• Fortsatt arbete med kostnadseffektivta inköp och upphandlingar
• Ökat utnyttjande av våra webtjänster
• Rätt leverantör vid rätt tillfälle
• Minska antalet produkter i verksamheten
• ”Personalen vår viktigaste tillgång”
• Fortsatt utveckling och dialog med personalen
• Kompetensutveckling i fokus
• Ökad användning av våra system och införandet av mobilt arbetssätt
• Ökad systemkompetens bland alla personalgrupper
• Ökad förståelse och se nyttan med våra system
• Förbättra ett redan bra Nöjd Kund Index till ett ännu bättre
• Service och återkoppling till hyresgäster i fokus
• Öka igenkänningen av vår personal på områdena
• Rätt temperatur och luftflöden i våra lägenheter

                uTmAninGAr 2015



321 24 Värnamo • Besöksadress Sveavägen 1E • Telefon 0370484 00

www.finnvedsbostader.se
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