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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Kopparstaden AB är ett bostadsbolag verksamt i Falu kommun. Bolaget äger och förvaltar
6445 lägenheter, varav 468 studentlägenheter, 158 seniorbostäder, 87 trygghetsboenden samt
316 service/gruppbostäder. Den totala bostadsytan är 399 654 kvm.
Därtill äger och förvaltar bolaget 264 lokaler omfattande en yta av 49 328 kvm samt 725 förråd
om totalt 6 964 kvm.
Kopparstaden har 111 anställda, varav 80 män och 31 kvinnor.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nyckeltal

2015

2014

2013

2012

2011

Omsättning, Mkr

468,5

454,1

469,2

457,9

454,4

Antal lägenheter

6 445

6 347

6 342

6 772

6 678

Antal lägenheter outhyrda 31/12

72

61

66

86

42

Omflyttningar under året, %

19

19

22

22

25

133,5

160,2

90,7

249,1

58,0

2,0

3,1

2,0

4,8

2,5

104,0

108,2

122,1

88,5

94,8

45,4

44,8

193,4

17,8

28,3

Investeringar i byggnader och mark, Mkr
Investeringar i inventarier, Mkr
Rörelseresultat, Mkr
Resultat efter finansnetto, Mkr
Antal anställda i medeltal

111

111

114

117

117

Soliditet, %

22,4

21,3

20,0

11,5

11,3

Kassalikviditet, %

35,4

47,9

54,4

14,4

6,8

Avkastning på totalt kapital, %

4,8

5,1

13,0

4,3

4,9

Avkastning på eget kapital, %

9,7

10,3

58,3

7,6

13,0

I flerårsjämförelsen har uppgifterna avseende år 2011-2012 ej räknats om vid övergången till K3-regelverket.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet:
Eget kapital, +78 % av obeskattade reserver, i procent av genomsnittlig balansomslutning.
Kassalikviditet:
Omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder.
Avkastning på totalt kapital:
Resultat efter finansnetto plus kostnadsräntor i procent av genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansnetto i procent av genomsnittligt eget kapital, +78 % av obeskattade reserver.
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Ägarförhållanden
Samtliga aktier ägs av Falu kommuns Förvaltning AB, org nr
556219-1832 vilket i sin tur ägs till 100 % av Falu kommuns
förvaltningsbolag Falu Stadshus AB, org nr 556478-9872.
Kopparstaden AB är moderbolag till helägda dotterbolaget
Kopparstaden Förvaltning AB, org nr 556379-8239.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och
efter räkenskapsårets utgång
2015 kan sammanfattas som ett år med låga vakanser, sjunkande
räntor och varm vinter. De faktorerna plus bra fart i effektiviseringsarbetet gör att Kopparstaden redan levererar ett riktigt bra
ekonomiskt resultat. Lägg därtill nöjdare kunder och medarbetare.
Brett utbud
Bostadsområdet Brigaden med sina 89 lägenheter, blev klart lagom
till Skid-VM, därför möblerades lägenheterna upp och hyrdes ut till
massmedia under tävlingarna. Sedan återställdes lägenheterna och
första april flyttade hyresgästerna in.
Upphandlingen av Glimmerstigen (115 nya lägenheter på Galgberget)
handlades upp genom SABOs Kombo Plus koncept. I den förnyade
konkurrensutsättningen vann NCC. Bygget kom igång under hösten.
Inflyttning beräknas ske med start våren 2017.
Kopparstaden strävar efter att ha en detaljplanereserv på
300 bostäder. Vår ambition är att arbeta med flera planärenden
samtidigt för att nå målet, men det är tröga processer med många
inblandade. Aktuella planer under 2015 var Teatern (Gruvgatan),
Surbrunnshagen (regementsområdet), Sundborn och Bjursås.
Under året har två större renoveringsprojekt genomförts.
Gammelvägen 5 med totalt 53 lägenheter som stamrenoverats och
byggts om till studentboende till en kostnad av 35 Mkr och höghusen på Järnet, stamrenovering av 109 lägenheter till en kostnad av
42 Mkr. Totalt har vi under året genomfört ca 100 underhållsprojekt
till ett värde av 166 Mkr, varav 116 Mkr aktiverats och 50 kostnadsförts.
Hög lägstanivå
Alla hyresgäster ska ha rätt till ett helt, rent och tryggt boende.
Via en systematik som kallas ”Väl förvaltat” följs kvartalsvis
hur det ser ut på fastighetsnivå med underhåll, energi, skötsel,
tvättstugor, mark och trapphus. Varje fastighet och kategori
markeras som röd, gul eller grön beroende på status. Systematiken ger en tydlig översikt och ett bra underlag för prioriteringar.
2014 var det 4 % röda av drygt 3000 markeringar, 2015 2 %.
Målet är att 2016 komma under 1 %.
Tryggheten mäts bland annat i en utflyttningsenkät. Målet är
att inget område skall ha mer än 15 % av hyresgäster som upplever
otrygghet i området. Under året har vi fokuserat på Herrhagen och
Järnet som båda ligger över 15 %. Många konkreta åtgärder har
vidtagits, men känslan av trygghet måste byggas upp och bekräftas
över tid innan det kommer att märkas i våra mätningar.
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Ytterligare händelser värda att notera
Kopparstaden gör årligen en marknadsvärdering av sina fastigheter,
ca 1/3 av beståndet externvärderas och resterande internvärderas.
Under en tre-årsperiod har samtliga fastigheter värderats externt.
Vid årets värdering uppvisade fastigheten Soldaten 11 (Gammelvägen 5), som genomgått en stor renovering ett bokfört värde som
väsentligt översteg marknadsvärdet. Bedömningen att detta inte
endast var tillfällig resulterade i nedskrivning om 7,4 Mkr.
De senaste årens låga elpris samt riksdagens beslut hösten
2015 att energiskattebefrielsen för egenproducerad vindkraft skall
upphöra per 1 juli 2016, resulterade i en nedskrivning för vindkraftverken. Nedskrivningen om 10 Mkr baserades på nuvärdeberäkning
av framtida nyttjandevärde av vindkraftverken. Vindkraftverken har
en fastighetsdel som skrevs ned med 2 Mkr och en byggnadsinventariedel där 8 Mkr gjordes som en extra avskrivning.
Energianvändningen för 2015 är den lägsta någonsin och kostnaderna är på samma nivå idag som för 20 år sedan. Sedan 1995
har elbehovet halverats och energibehovet för uppvärmning minskat
med 35 %. Exempelvis så har all utomhusbelysning (1400 armaturer) bytts ut till LED-armaturer, ett arbete som pågått sedan 2011
och slutfördes 2015 som innebär en besparing på ca 550 000 kWh/år.
Målet att förbättra driftnettot med minst 4 % per år infriades
även 2015.
Under året omsattes 3 stycken fasträntelån till rörlig ränta.
Det innebär att 25 % av portföljen nu har helt rörliga lån och att
snitträntan vid utgången av 2015 var 2,96 %.
Den ökande flyktingströmmen till Sverige har medfört en
anspänning på bostadsmarknaden även i Falun. Under 2015 har
samarbetet med kommunen utvecklats så att vi säkerställer att vi
ger samma budskap tex vad gäller möjlig förtur till bostad.
Den största ökningen i Falun står de ensamkommande flyktingbarnen för. Vi försöker vara behjälpliga men vi har beslutat att inte
bygga om vanliga lägenheter till gruppbostäder eftersom behovet av
vanliga lägenheter också kommer att öka, inte minst då de ensamkommande flyktingbarnen så småningom ska flytta till eget boende.
För att upprätthålla förtroendet för kösystemet har styrelsen
antagit en ny uthyrningspolicy som bland annat anger att andelen
lägenheter som förmedlas via förtur inte får överstiga 10 %.
Boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen har sagts upp
med verkan från och med halvårsskiftet 2015. Målet är att bli än
mer aktiva i det egna boinflytandearbetet och att öppna dörren för
samverkan med fler aktörer.
Ett nytt grepp var att samtliga hyresgäster bjöds in till frukost.
Ca 170 kom och förutom en god frukost fick de information och
möjlighet att ge sin syn på Kopparstaden.
Kundnöjdhet mäts i form av rekommendationsmått (NPS). År
2013 låg vi på 10 på en skala mellan -100 och +100. Vid 2015 års
utgång mäter vi 20, snittet bland Sveriges företag ligger på 12.
Sjukfrånvaron följer tyvärr den uppåtgående trenden i Sverige,
2015 hamnade den på 3,7 % (2014: 2,8 %).
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Nöjd medarbetarindex mättes hösten 2015 till 82 (2013: 78, snitt
i Sverige 2015: 73).
Under året startades en returcykelverkstad som kallas Smart Fart.
Där tar vi hand om övergivna cyklar, reparerar och säljer eller lackerar
dem i profilfärg och hyr ut till studenter. Projektet är delvis finansierat av kommunen och en grundtanke är att det ska skapa praktik för
unga utanför arbetsmarknaden.

Framtida utmaningar
Under 2016 ska Kopparstaden fastställa en ny affärsplan för
perioden 2017-2021. Nyproduktionstakten kommer att behöva öka.
Den planerade ambitionsnivån kommer att spränga vår borgensram
varför det kommer att bli nödvändigt att sälja en del av beståndet
för att frigöra kapital.
Trycket på bostadsmarknaden riskerar att leda till olovlig andrahandsuthyrning och andra försök att kringgå våra uthyrningsregler.
Mer tid kommer att behöva avsättas för att kontrollera att våra
regler efterlevs.
Under 2016 ska en utredning genomföras om den del av högskolan som ligger i Borlänge ska flytta till Falun. Om så blir fallet
behöver Falun skapa fler studentbostäder.

Risker och osäkerheter
De omvärldsfaktorer som påverkar vår verksamhet består av en
marknadsrisk genom uthyrningsvakanser, klimatet och priserna på
el, vilket påverkar våra uppvärmningskostnader samt läget på den
finansiella marknaden som påverkar kostnaden för anskaffning av
kapital och ränteläget som påverkar räntekostnaden.
Efterfrågan på lägenheter har under 2015 varit fortsatt hög.
Omflyttningsvakanserna har ökat marginellt och de lägenheter
som blivit tillgängliga har varit attraktiva. Vi tror att efterfrågan på
lägenheter kommer att vara hög även de närmast kommande åren.
De senaste åren har varit varmare än SMHIs normalår, 2015
slutade på nivån 90 % av normalår, vilket för oss inneburit en lägre
uppvärmningskostnad. Detta kompletterat med andra energibesparingsprojekt har gett oss den lägsta kostnaden för värme någonsin.
Taxekonstruktionen för fjärrvärme ställer höga krav på vår driftoptimering, då priset för kommande år bestäms utifrån förbrukning
under taxeperioden 1/4 ett år till och med 31/3 året därpå. Om det
då är kallare än normalt under den perioden innebär det en högre
taxenivå för oss kommande år.
Risken gällande elhandel har minskat, våra vindkraftverk producerar större delen av vårt elbehov, och fortsatta energieffektiviseringar minskar vår förbrukning.
Vår totala låneskuld kommer att öka något under kommande
år med anledning av nyproduktionen, men vi arbetar fortsatt med
vår likviditetsplanering och externfinansierar endast när vårt eget
kassaflöde inte täcker investeringarna. Cirka 1/3 av vår nuvarande
lånestock ska refinansieras under kommande år.
De refinansieringar som gjorts under slutet av 2015 till lägre
räntenivåer, kommer att ge full effekt under 2016 och medför lägre
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räntekostnader under förutsättning att den finansiella marknaden
inte förändras nämnvärt.

Användning av finansiella instrument
Bolaget bokför inte förändringar i ränteswapparnas marknadsvärde
i resultaträkningen. Redovisningen har upprättats enligt kap 11
i BFNAR 2012:1
På balansdagen fanns ränteswappar på nominellt 1 000 000 tkr
(1 000 000 tkr), varav 250 000 tkr (150 000 tkr) omfattas av
säkringsredovisning enligt BFN K3 11:39.
Det verkliga värdet för ränteswappar baseras på förmedlade kreditinstituts värdering. Marknadsvärden på derivaten har beräknats
som de kostnader som hade uppstått om kontrakten stängts på
balansdagen. Marknadsvärdena redovisas i not 28. Bolaget använder ränteswappar för att säkra sin exponering för ränterisker. Säkring
görs utifrån en helhetssyn vad gäller räntebindning i olika löptidsintervall. Hantering sker i enlighet med bolagets finanspolicy.
Räntebindningen frikopplas från de underliggande lånen, detta ger
bolaget möjligheter att löpande förändra räntebindningstiden och möta
upp förändringar på finansmarknaden.
De finansiella instrumenten handlas på marknaden och innehas
för riskspridning och hanterar räntebindning för hela skuldportföljen.
Andelen räntederivat är lägre än den underliggande skuldportföljen.
Räntebindningen mellan ränteswappens korta ben avviker mindre än 3
månader från det underliggande lånets räntebindning.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

317 010 685,57
47 021 414,57
364 032 100,14

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
till aktieägaren utdelas 1,18 kr/aktie, totalt
i ny räkning överförs

188 800,00
363 843 300,14
364 032 100,14

Utdelningen kommer att utbetalas dagen efter årsstämman.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Den föreslagna utdelningen påverkar marginellt bolagets soliditet
som uppgår till 22,4 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande.
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes
betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång
sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i
ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr

Not

Rörelsens intäkter m m

2

Hyresintäkter

3

Övriga rörelseintäkter

4

Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader

2015

2014

453 247

444 180

15 302

9 893

468 549

454 073

2

Material

-27 325

-24 629

Tjänster

-55 803

-63 577

Taxebundna kostnader

-40 865

-40 095

Uppvärmning

-43 512

-44 974

Fastighetsskatt

-6 444

-6 478

5, 6

-26 566

-26 536

Personalkostnader

7

-70 457

-68 130

Övriga rörelsekostnader

8

-5 071

-4 003

Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar

9

-88 473

-67 496

Summa rörelsens kostnader

-364 516

-345 918

Rörelseresultat

104 033

108 155

1 009

1 336

Övriga externa kostnader

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

12

Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT
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-59 657

-64 739

-58 648

-63 403

45 385

44 752

13 366

5 328

-11 730

-10 038

47 021

40 042
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2015-12-31

2014-12-31

14

2 046 404

1 914 373

Vindkraftverk

15

52 129

66 789

Nedlagda utgifter på annans fastighet

16

812

1 235

Inventarier

17

19 094

21 447

Pågående ny- och ombyggnader

18

45 109

114 136

2 163 548

2 117 980

3 124

3 124

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

19

Andra långfristiga värdepappersinnehav

20

127

127

Uppskjutna skattefordringar

21

6 937

9 981

Summa anläggningstillgångar

10 188

13 232

2 173 736

2 131 212

929

1 144

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Förnödenheter och förråd
Kortfristiga fordringar
Hyresfordringar

324

415

Kundfordringar

1 644

1 104

Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos Falu kommun

22

Aktuell skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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23

12 937

13 625

16 073

30 353

-

118

738

554

2 714

3 373

34 430

49 542

2 509

3 908

37 868

54 594

2 211 604

2 185 806
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Balansräkning forts.
Belopp i Tkr

Not

2015-12-31

2014-12-31

16 000

16 000

Eget kapital och skulder
Eget kapital

24

Bundet eget kapital
Aktiekapital (160.000 aktier med kvotvärde 100 kr)
Uppskrivningsfond

500

500

59 938

59 938

76 438

76 438

Balanserad vinst

317 011

277 284

Årets vinst

47 021

40 042

Reservfond
Fritt eget kapital

364 032

317 326

440 470

393 764

25

66 066

79 432

26

665

931

665

931

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

27, 28

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

35 724

29 219

Skulder till koncernföretag

Leverantörsskulder

9 164

16 937

Skulder till Falu kommun

9 876

9 622

997

-

Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

3 434

4 990

45 208

50 911

104 403

111 679

2 211 604

2 185 806

Ställda säkerheter

30

342 825

242 826

Ansvarsförbindelser

31

850

842
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Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr

Not

2015

2014

45 385

44 752

32

90 017

67 636

135 402

112 388

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamheten

-8 016

-3 833

127 386

108 555

215

74

1 282

3 290

-8 273

14 016

-6 776

17 380

120 610

125 935

Investeringsverksamhet
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

104

185

-135 510

-163 336

-

-2

-135 406

-163 153

Förändring av låneskuld

-

45 000

Utdelning till aktieägare

-315

-360

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-315

44 640

-15 111

7 422

33 661

26 239

18 550

33 661

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Under året betald ränta 58 278 Tkr (60 116 Tkr)
Under året erhållen ränta 1 005 Tkr (1 322 Tkr)
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Redovisning av intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas
till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, med
avdrag för rabatter.
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas netto efter avdrag för hyresbortfall. Alla intäkter
hänförs till den period vilken de avser. Alla hyresavtal klassificeras som
operationella.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den delen av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt, som ännu inte har redovisats. Uppskjuten
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära
skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post
i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som
är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som
sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida
skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal
eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är
sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa
uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.
Avsättningen redovisas till nuvärde av de framtida betalningar som
krävs för att reglera förpliktelsen.
Ansvarsförbindelse
En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen där det finns:
-En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och
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vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra
framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir eller
-En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet
att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla
därmed sammanhängande villkor.
Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som
förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader
uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.
Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar
reducerar tillgångens redovisade värde.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet
av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas
ge företaget framtida ekonomiska fördelar.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge
upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen.
I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med
samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig
rörelsekostnad. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens
framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Materiell anläggningstillgång
Vindkraftverk
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier

Nyttjandeperiod, år
20
5
3-15

För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter
bedömts vara väsentlig. Byggnaderna består av ett antal komponenter
med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark.
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod
bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars
nyttjandeperiod varierar.

KOPPARSTADEN AKTIEBOLAG
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Noter
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till
grund för avskrivningen på byggnader:

En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Byggnadskomponent
Komplementbyggnader
Stomme, grund
Kulvert, dränering
Yttertak
Fasad
Badrum
Inredning
Tekniska installationer
El, VA, ventilation
Fastighets IT
Restpost

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar
och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av
nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som innehas
för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför som
en post.

Nyttjandeperiod, år
50
100
50
30-40
30-70
30
30-50
15-30
40-60
10
50

Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras.
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
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 återvinningsvärdet.
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden(kassagenererande
enheter). För tillgångar andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs
per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången
väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras
eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och
återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de
risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om
de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation
på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna.
Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Eventuell
nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.Nedskrivningsbehovet
prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11(Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när
företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell
tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt
väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll
över den finansiella tillgången.
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Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter
som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation
mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken
säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets
mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är
dokumenterad senast när säkringen ingås.
Säkring av ränterisk
Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar på skulder värderas till nettot av upplupen fordran på rörlig ränta
och upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden redovisas som
räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den
ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är den samma som om
skulden i stället hade tagits upp till en fast marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes.
UER investeringar (Underhåll Energibesparingsåtgärder och
Reparation)
UER investeringar som ingår i byggnader har värderats till nedlagda
kostnader inom ramen för räntebidragsstöd enligt SFS 1983:974.
Investeringar avskrivs enligt samma avskrivningsmodell som för byggnader.
Leasingavtal leasetagare
Bolaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella. Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra
men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

KOPPARSTADEN AKTIEBOLAG
ORG NR 556049-4865

Noter
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet
fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).
Ersättningar till anställda
Pensionsplaner
Bolaget redovisar samtliga pensionsplaner som avgiftsbestämda. Det
innebär att premierna kostnadsförs löpande. Obetalda avgifter redovisas
som skuld.
Koncernuppgifter och koncernbidrag
Kopparstaden AB som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enligt not 19, upprättar ej koncernredovisning med hänvisning
till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 2§. Kopparstaden Aktiebolag är
helägt dotterföretag till Falu Kommuns Förvaltnings AB, org nr 5562191832 med säte i Falun. Falu kommuns Förvaltning AB ingår i en koncern
där Falu Stadshus AB, org nr 556478-9872 med säte i Falun upprättar
koncernredovisning för den största koncernen.
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har
påverkat företagets aktuella skatt.

Not 4

Ersättningar från hyresgäster
för städning och reparation

Not 2

Av årets inköp har 86,4 Mkr (87,2 Mkr) skett från andra koncernbolag.
Av årets försäljning har 0 Mkr ( 0 Mkr ) skett till andra koncernbolag.
Not 3

2 137

2 040

148

173

3 537

1 267

Parkeringsintäkter
Försäljning telekommunikation
Återvunna fordringar

541

459

1 623

1 537

98

369

Försäljning av elcertifikat

921

430

Återbäring HBV

693

842

-

90

3 095

-

Vinst vid avyttring av fastighet
Intäkter Skid VM
Övriga förvaltningsintäkter
Summa

2 509

2 686

15 302

9 893

2015

2014

140

105

Ersättning till revisorerna

KMPG
Revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

29

9

2

22

171

136

Lekmannarevision KPMG
Revisionsuppdraget

158

80

Summa

158

80

2015

2014

Förfaller till betalning inom ett år

45

45

Förfaller till betalning senare än ett
men inom 5 år

36

81

81

126

44

45

Hyresintäkter inkl outhyrda objekt

Bostäder
Lokaler
Övrigt
Summa

2015

2014

406 625

397 740

42 036

42 188

16 827

16 354

465 488

456 282

-7 286

-6 523

Avgår outhyrda objekt
Bostäder
Lokaler

-841

-1 200

Övrigt

-1 920

-2 189

Rabatter

-2 194

-2 190

Summa

-12 241

-12 102

Summa hyresintäkter

453 247

444 180

11

2014

Försäljning vatten

Summa

Koncernmellanhavanden

2015

Försäljning värme

Not 5
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel,
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut även
medel på koncern kontot.

Övriga rörelseintäkter
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Not 6

Operationell leasing

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

KOPPARSTADEN AKTIEBOLAG
ORG NR 556049-4865

Noter
Not 7

Not 8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

Övriga rörelsekostnader

2015

2014

31

30

Försäkringskostnader

80

81

Ersättningar till hyresgäster

111

111

Avgifter till hyresgästföreningen
Förlust vid avyttring av maskiner och
inventarier

Löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och
verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga
anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för verkställande
direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt

2015

2014

1 432

1 363

43 136

41 892

44 568

43 255

13 926

12 795

379

358

2 845

2 781

61 718

59 189

Övriga poster
Summa

Not 9

784

765

Total sjukfrånvaro, %

3,71

2,77

2015

2014

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor

1

3

Män

6

4

Totalt

7

7

Antal verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare

2014

-1 274

-1 263

-786

-525

-491

-1 221

-244

-

-1 466

-346

-810

-648

-5 071

-4 003

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
2015

2014

Byggnader och markanläggningar

-68 996

-58 070

Vindkraftverk

-14 660

-4 660

-4 394

-4 343

-423

-423

-88 473

-67 496

Inventarier
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Summa

Utöver i ovanstående tabell redovisade
kostnader ingår i bolagets totala personalkostnader, kostnader för särskild
löneskatt och avkastningsskatt med

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

Utrangeringar

2015

Not 10

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2015

2014

Ränteintäkter koncernföretag

551

638

Ränteintäkter hyres och kundfordringar

444

586

Utdelning

4

5

Skattekontot

8

99

Ränta bank

2

8

1 009

1 336

Summa

Not 11

Räntekostnader och liknande resultatposter
2015

2014

Kvinnor

4

4

Män

2

2

Borgensavgift till Falu kommun

-4 712

-4 754

6

Räntekostnader fastighetslån

-23 189

-32 383

Räntekostnader på
derivatinstrument netto

-31 745

-27 597

Totalt

6

Anställningsavtalet för VD kan sägas upp med en uppsägningstid
om ett år från företagets sida och 6 månader från VDs sida.
Vid uppsägningen får företaget skilja VD från befattningen med
omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner
under uppsägningstiden.
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Räntekostnader övriga
Summa

-11

-5

-59 657

-64 739

KOPPARSTADEN AKTIEBOLAG
ORG NR 556049-4865

Noter
Not 12

Bokslutsdispositioner

Not 14
2015

2014

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

13 366

5 328

Summa

13 366

5 328

Byggnader och mark
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde
- Inköp
- Omklassificering

Not 13

- Försäljningar och utrangeringar

Skatt på årets resultat
2015

2014

Aktuell skatt

-8 686

-7 673

Uppskjuten skatt

-3 044

-2 365

-11 730

-10 038

Skatt på årets resultat

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader

-12 925

50 080

-11 018

3 140 896

2 943 580

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 026 309

-970 828

3 711

2 589

-61 596

-58 070

-1 084 194

-1 026 309

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-2 898

-2 898

Årets nedskrivning

-7 400

-

-10 298

-2 898

2 046 404

1 914 373

98 872

94 710

2 125 121

2 100 712

Vid årets början

3 600 000

3 300 000

Vid årets slut

3 800 000

3 600 000

Årets förändringar

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-68

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

2

22

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst

-

20

Utgående restvärde enligt plan

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat

-

-7
-32

-3 044

-2 365

6 638

3 332

Balanslånepost

147

147

Utrangeringar

-323

-69

Skatteeffekt skattemässig justering
bokfört resultat avskrivning byggnader

Skatteeffekt skattemässig justering
nedskrivning byggnader
Redovisad effektiv skatt
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Varav mark
Ackumulerade anskaffningsvärden

-14

Skatteeffekt för temporära skillnader
anläggningstillgångar

-2 068

-

-11 730

-10 038

252
72 460
-2 998

-143

Skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond

5 206
197 287
-5 177

- Avskrivningar
58 751

2 873 866

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

- Försäljningar och utrangeringar

Avstämning effektiv skatt

2 943 580

Årets förändringar

Taxeringsvärden
Bedömt marknadsvärde:

Anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar har minskat med erhållna
offentliga bidrag om totalt 31 045 tkr under perioden 2007-2015
Verkliga värdet baseras på interna värderingar av hela
Kopparstaden ABs fastighetsbestånd som delvis är granskade av
utomstående oberoende värderingsman med erkända kvalifikationer
och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och
med de lägen som är aktuella. Verkliga värdet har bedömts med en
avkastningsmetod där framtida kassaflöden nuvärdesberäknas.
Kalkylperioden löper från januari 2016 till och med december 2025.
Direktavkastningskravet har bedömts baserat på faktiska försäljningar, samt marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet.
Årligen värderas cirka 30 % av beståndet av extern värderare, vilket
innebär att under en fyraårsperiod har samtliga fastigheter externvärderats. I årets värdering har 46 av 116 värderingar granskats av NAI Svefa.
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Noter
Not 15

Not 18

Vindkraftverk

Pågående ny- och ombyggnader
2015-12-31 2014-12-31

2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

93 195

93 195

93 195

93 195

Ingående ackumulerade avskrivningar

-26 406

-21 746

Årets avskrivningar

-12 660

-4 660

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-39 066

-26 406

Årets nedskrivningar

-2 000

-

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

-2 000

-

Utgående restvärde enligt plan

52 129

66 789

Not 16

Vid årets början

114 136

26 623

Investeringar

128 260

159 973

Omklassificeringar

-197 287

-72 460

45 109

114 136

Redovisat värde vid periodens slut

Not 19

Andelar i koncernföretag
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden

3 124

3 124

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

3 124

3 124

Utgående redovisat värde

3 124

3 124

Nedlagda utgifter på annans fastighet
2015-12-31 2014-12-31

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2 116

2 116

Kopparstaden Förvaltning AB,
org nr 556379-8239, säte Falun

1 960/306

1 653/170

Kapitalandel (%)

100

100

Rösträttsandel (%)

100

100

18 500

18 500

3 124

3 124

2 116

2 116

-881

-458

Antal aktier

-423

Bokfört värde

-423
-1 304

-881

812

1 235

2015-12-31 2014-12-31

EK/Årets resultat

Not 20

Andra långfristiga värdepappersinnehav
2015-12-31 2014-12-31

Not 17

Ingående anskaffningsvärden

Inventarier
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2
127

SABO Byggnadsförsäkringsaktiebolag,
antal 75

75

75

Husbyggnadsvaror(HBV), antal 4

40

40

76 094

Parkera i Falun Ekonomisk förening,
antal 1

10

10

-51 056

Rekryteringslots Dalarna ekonomisk
förening, antal 1

-Inköp

2 044

3 109

-Försäljningar och utrangeringar

-1 559

-752

Årets förändringar

Ingående avskrivningar

-54 647

Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Förvärv andel i ekonomisk förening

-

73 737

76 579

125

127

76 094

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

127

Årets förändringar
Utgående redovisat värde, totalt

Summa bokfört värde
1 556

752

-4 394

-4 343

-57 485

-54 647

19 094

21 447

2

2

127

127

KOPPARSTADEN AKTIEBOLAG
ORG NR 556049-4865

Noter
Not 21

Uppskjuten skattefordran

Not 22

Fordringar hos Falu kommun

2015-12-31 2014-12-31
Uppskjuten skattefordran
på temporära skillnader

2015-12-31
Väsentliga temporära skillnader

Byggnader
Nedlagda utgifter på
annans fastighet

6 937

9 981

6 937

9 981

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

1 956 835

1 979 820

22 985

811

1 789

978

7 568

7 568

1 957 646

1 989 177

31 531

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

5 057

-

5 057

Balanslånepost
Summa
2015-12-31
Väsentliga temporära skillnader

Byggnader
Nedlagda utgifter på
annans fastighet

215

-

215

Balanslånepost

1 665

-

1 665

Summa

6 937

0

6 937

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

1 827 566

1 864 038

36 472

2014-12-31
Väsentliga temporära skillnader

Byggnader
Nedlagda utgifter på
annans fastighet

1 234

1 895

661

8 236

8 236

1 828 800

1 874 169

45 369

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

8 024

-

8 024

145

-

145

Balanslånepost
Summa
2014-12-31
Väsentliga temporära skillnader

Byggnader
Nedlagda utgifter på
annans fastighet
Balanslånepost

1 812

-

1 812

Summa

9 981

0

9 981

Not 24

2015-12-31 2014-12-31
Tillgodohavande på koncernkonto

16 041

29 753

-

209

Kundfordringar
Upplupna intäkter

32

391

Summa

16 073

30 353

Beviljad checkkredit på
koncernkonto

20 000

20 000

Not 23

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda försäkringar

1 242

1 174

Upplupen återbäring HBV

305

473

Upplupen volymbonus/provision

252

352

32

684

Förutbetald skötsel av vindkraftverken
Övriga poster
Summa

883

690

2 714

3 373

Förändring av eget kapital

Eget kapital 2014-12-31

Aktiekapital

Uppskrivn.fond

Reservfond

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

16 000

500

59 938

317 326

393 764

Utdelning enligt beslut av årsstämman

-

-

-

-315

-315

Årets resultat

-

-

-

47 021

47 021

16 000

500

59 938

364 032

440 470

Eget kapital 2015-12-31
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Noter
Not 25

Obeskattade reserver

Not 29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerad skillnad mellan
bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

Upplupna räntekostnader

Periodiseringsfond
Summa

Not 26

2015-12-31 2014-12-31

56 491

69 857

9 575

9 575

66 066

79 432

5 644

8 977

29 840

28 359

Personalkostnader

6 423

5 922

Övriga upplupna kostnader

3 301

7 653

45 208

50 911

Förskottsbetalda hyror

Summa

Avsättning för pensioner
2015-12-31 2014-12-31

Not 30

Ställda säkerheter

Avsättningar enligt tryggandelagen

2015-12-31 2014-12-31

KPA pension

665

931

Fastighetsinteckningar

342 825

242 826

Summa

665

931

Summa ställda säkerheter

342 825

242 826

Not 27

Skulder till kreditinstitut

Not 31

Ansvarsförbindelser

2015-12-31 2014-12-31
Räntebärande skulder

2015-12-31 2014-12-31
Borgensåtagande lönegaranti Fastigo

850

842

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Not 32

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
2015

2014

Avskrivning materiella
anläggningstillgångar

79 073

67 496

Nedskrivning byggnader

9 400

-

Utrangeringar

1 466

-

344

225

Förfallotider
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Skulder till kreditinstitut

1 140 000

1 075 000

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
75 000

Skulder till kreditinstitut

75 000

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Kommunal borgen
Fastighetsinteckningar

1 285 000

1 385 000

342 825

242 826

Rearesultat försäljning
anläggningstillgångar
Förändring avsatt till pensioner
Summa

Not 33
Not 28

Verkligt värde på derivatinstrument som används
för säkringsändamål
2015-12-31 2014-12-31

Verkliga värden på derivatintrument
uppgick på balansdagen till följande:
Ränteswappar

-97 734

-117 527

Ytterligare information beträffande säkringsredovisningen återfinns i avsnittet
Användning av finansiella intrument i förvaltningsberättelsen.
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-85
67 636

Likvida medel vid årets slut
2015-12-31 2014-12-31

Tillgodohavande på koncern konto
Kassa och bank
Summa

Kontrakt med negativa verkliga värden:

-266
90 017

16 041

29 753

2 509

3 908

18 550

33 661

KOPPARSTADEN AKTIEBOLAG
ORG NR 556049-4865

Lägenhetsbestånd
den 31 december 2015
Lägenhetsbeståndet (antal rum)
Antal lägenheter per storlek

1 rum

1 rk

2 rk

3 rk

4 rk

5 rk

6 rk

Totalt

16

1 592

2 542

1 796

415

81

3

6 445

Genomsnittlig vakans 2015 = 9,6 lägenheter, 0,17 % Omflyttning = 19 %

Lägenheter per kategori

Antal

Ordinarie bostadslägenheter

5 416

- varav nyttjas för studentboende

10

Lägenheter per ort
Falu tätort
Grycksbo

Antal
5 952
125

Studentbostäder

468

Bjursås

88

+55-boende

158

Vika

17

Trygghetsboende
Service- och Gruppbostäder
Summa
Sammanlagd bostadsyta, kvm

Studentbostäder
Studentrum

87

Sundborn

20

316

Svärdsjö

225

6 445

Linghed

12

399 654

Antal
16

Lumsheden

6

Summa

6 445

+55 boende

Antal

Sture, Stureg. 35

52

Björken, Vallmansg. 1

32

35

Futurum Trädgården, Nybrog. 8

26

3 rum

11

Nåsgården, Svärdsjög. 11

34

4 rum

1

Nedre Norslund, Kopparv. 41

14

1 rum

405

2 rum

Summa

468

Summa

158

Delat boende (minikorridor):
3-boende i 3 rk
Summa

Lokaler
Antal lokaler
Lokalyta, kvm

Uthyrningsförråd
Antal förråd
Förrådsyta, kvm

30
498

Antal
264
49 328

Antal
725
6 964

Trygghetsboende
Britsarvsgården, Tegelv. 16

87

Summa

87

Service- och gruppbostäder
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Antal

Hosjögården, Mjölnarv. 4-6

38

Norshöjden, Kopparv. 26

68

Grycksbo, Bergsätrav. 4

44

Smedjan, Stureg. 37

50

Gruvrisgården, Tingsv. 20

46

Lustigknopp, Manhemsv. 3

35

Övriga gruppbostäder

35

Summa

17

Antal

316

KOPPARSTADEN AKTIEBOLAG
ORG NR 556049-4865
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Född 1964. Anställd 2010.
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Född 1952. Anställd 1993.
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Född 1959. Anställd 1998.
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Förvaltningschef
Född 1967. Anställd 2004.
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Född 1974. Anställd 2004.
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Margareta Sandberg, KPMG.
Auktoriserad revisor. Född 1958.
Revisorssuppleant Jenny Barksjö,
KPMG. Född 1981. Revisorsuppleant
i Kopparstaden sedan 2011.
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Lekmannarevisorer
Elisabeth Lööf (C)
Mikael Joos (MP)

Medlemskap
Bolaget är anslutet till
SABO och Fastigo samt
delägare i HBV och SABO
Byggnadsförsäkringsaktiebolag.
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Kim Söderström (S)
Ordförande
Född 1975. Invald 2007.
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Invald 2011.
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Född 1952.
Invald 2015.

Britt Källström (S)
Född 1940.
Invald 2009.
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Född 1966.
Invald 2003.
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Suppleanter
Kenth Berglund (S)
Gunilla Franklin (M)
Pia Jogér (S)
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Helena Lindström (M)
Björn Ljungqvist (M)
Jennifer Tuohisto-Kokko (S)

Mats Wiklund (MP)
Född 1956.
Invald 2015.
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Adjungerande fackliga representanter
Michael Svensson (Vision)
Facklig representant i Kopparstaden styrelse sedan 2007.
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden.

